
АКАТИСТ СВЕТОМ СТЕФАНУ ПРВОВЕНЧАНОМ –  

ПРЕПОДОБНОМ СИМОНУ МОНАХУ 

24. септембар / 7. октобар 

 

Кондак 1. 

 

Теби изабраном војводи земље Србске и светлом украсу Цркве Православне, 

свети првовенчани Краљу Симоне, похвале узносимо, јер си вером у Господа Христа 

видљиве и невидљиве непријатеље победио. И због тога што си у Вери Православној, 

по речима апостола Павла, стекао врлинама разум, разумом уздржање, уздржањем 

трпљење, братољубље и љубав, са умиљењем и радошћу ти кличемо: Радуј се, свети 

првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Икос 1. 

 

Са ангелима и свима светима предстојиш сада Господу Христу, блажени 

Симоне, и молиш се за оне који те са љубављу поштују. Зато, сећајући се како си од 

младости Христа заволео, прилепивши се духом ка Небесима, животом својим 

ангелима подражавајући, величамо те, вапијући: 

Радуј се, јер си израстао из благочестивог корена! 

 Радуј се, наследниче праве вере предака својих! 

 Радуј се, подражаваоче врлина оца Богољубивог! 

 Радуј се, наследниче кротости и побожности мајке своје! 

 Радуј се, вођо Христољубивог стада свога ка Небесима! 

 Радуј се, пријатељу у животу своме свих слугу Божијих и сабеседниче 

ревнитеља побожности! 

 Радуј се, сапричасниче Богосветлог сабора Светих! 

 Радуј се, непобедиви исповедниче вере Христове! 

 Радуј се, јер си вољом својом сличан сабору добропобедних мученика! 

 Радуј се, проповедниче Хришћанске љубави и девствености! 

 Радуј се, јер си усрдно поштовао Божански црквени закон и устав! 

 Радуј се, наследниче верних чеда Цркве и угодника Божијих! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 2. 

 

Видећи лепоту лица и тела твога, народ Србски се радоваше и слављаше Бога 

који те је таквог створио. Ми пак, сећајући се светлијих од сунца врлина твојих, 

блажени Симоне, Господу који те је прославио, појемо: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 Разумео си, Богомудри Симоне, како пролази обличје света овога, и да је једино 

на потребу човеку да Богу благоугоди. Због тога си се од младости уклонио од љубави 

ка свету и ономе што је у њему. Зажелевши да сав народ твој заслужи Царство Небеско, 

као верни слуга вредно си послужио Господу целог живота свога. Због тога ти кличемо: 

 Радуј се, подвижниче вере, који си више од свега желео да Богу угодиш! 

 Радуј се, јер си подобно Авраму у животу непорочно пред Богом поживео! 

Радуј се, јер си показао Исаково послушање! 

 Радуј се, јер си путем Јаковљевог смирења и мудрости ходио! 



 Радуј се, јер си Јосифову чистоту и целомудрије стекао! 

 Радуј се, јер си Мојсијеву љубав ка народу своме кроз себе показао! 

 Радуј се, јер си као Самуило сачувао себе од сваке похлепе и среброљубља! 

 Радуј се, јер си кротошћу Давидовом непријатеље своје победио! 

 Радуј се, јер си Петрову пламену веру имао! 

 Радуј се, јер си подобно апостолу Павлу јарам Христов на себе ставио! 

 Радуј се, јер си Јованову Богомудрост подвигом ширења науке Божије стекао! 

 Радуј се, јер си многе свете врлине у себи сакупио! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 3. 

 

 Силом вере, стекао си, блажени Симоне, вишњу премудрост, због чега си 

презирао тело, старајући се само за душу бесмртну. Зато те и величамо, јер си блажену 

бесмртност стекао, вапијући Христу који те је прославио: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Имајући свагда на уму свом Господа, трезвено си поживео, блажени Симоне, и 

све што си творио, творио си у славу Божију, коме си угодио, и коме сада предстојиш 

са збором оних који су Му од века угодили. Зато, кличући ти, радуј се, говоримо ти 

овако:  

Радуј се, подвижниче истинске мудрости!  

Радуј се, љубитељу спасоносног созерцања! 

Радуј се, наставниче наш у подвизима Богоугодних врлина! 

Радуј се, јер си стекао дар бодрог стражења над собом! 

Радуј се, постојани борче против свих безумних жеља! 

Радуј се, добри чувару побожности, савршени у разуму и делању! 

Радуј се, јер си силом молитве победио ђаволска искушења! 

Радуј се, јер си себе од греха сачувао сећајући се краја свога! 

Радуј се, јер си душом заволео да мислиш само о Небеском! 

Радуј се, јер си бодро пред Богом у молитви стајао! 

Радуј се, јер си живот свој осветио непрестаним призивањем имена Божијег! 

Радуј се, јер си Богу угодио честитошћу својом! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 4. 

 

 Многе буре искушења подигоше врази на тебе, блажени Симоне. Ти си их 

победио силом благодати Христове, и зато си и дошао ка тихом пристаништу спасења 

са збором оних који су кушани светом, победили свет, вапијући Христу: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

 Послушавши речи апостола Павла у свим врлинама си се подвизавао, од свега си 

се уздржавао, све си умео да промениш, свети Симоне, само да Христа задобијеш. 

Подвизима си се одрекао себе и чинећи добра дела, стекао си слободу славе деце 

Божије. Зато, величајући те, певамо ти овако:  

Радуј се, јер си нам показао како се зарад спасења треба себе одрећи! 

Радуј се, јер си нас научио да носимо Крст следећи Господа Христа! 



Радуј се, јер си тело са страстима и похотама његовим укротио! 

Радуј се, јер си животом својим светску сујету изобличио! 

Радуј се, јер си сваку пристрасност земаљском одагнао од себе! 

Радуј се, јер си разум свој заробио послушањем ка извршавању заповести вере! 

Радуј се, јер си својом вољом на себе узео јарам заповести Христових! 

Радуј се, јер си срце своје од свих погубних страсти чисто сачувао! 

Радуј се, јер си се Богу свим бићем предао! 

Радуј се, јер си испуњавајући заповести стекао љубав Божију у себи! 

Радуј се, јер си наследио Царство Небеско благоугодивши Богу! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 5. 

 

Као светла звезда прешао си светом, блажени Симоне, блистајући славом и 

врлинама. Зато сада сијаш на Небесима славом вечном са збором праведника, и са 

њима заједно певаш Господу Христу: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 Видећи те, блажени Симоне, како си у ратовима побожношћу, мудрошћу и 

љубављу побеђивао непријатеље отечества твога, ми се смирено сећамо храбрости 

твоје у испуњавању заповести вере и љубави, и величамо те, говорећи:  

 Радуј се, добри заштитниче Вере и Свете Цркве!   

Радуј се, храбри војниче земље Србске! 

 Радуј се, мудри разоритељу напада вражијих! 

 Радуј се, силни заштитниче беспомоћних! 

Радуј се, славни победниче духовних обмана! 

Радуј се, чувару земље Србске! 

Радуј се, разрушитељу злих лукавстава неверних! 

Радуј се, утврдитељу правде међу сродницима и народом Србским! 

Радуј се, мудри чувару наслеђа које ти је отац оставио! 

Радуј се, умиритељу оних који мир мрзе! 

Радуј се, укротитељу лудости суседа и браће своје! 

Радуј се, украсу оца Симеона и брата ти Саве! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 6. 

  

   Показао си се као проповедник кротости и трпљења, блажени Симоне, кроз 

преславна дела твоја, због чега си стекао двоструки венац од Цара Христа, коме сада 

предстојиш и кличеш: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

  Засијао си, блажени Симоне, храброшћу и трпљењем твојим које си стекао, 

гледајући Началника и Савршитеља вере Господа Исуса Христа. И уместо да си живот 

проводио у радостима овога света, ти си Крст претрпео, због чега те хвалимо, и усрдно 

ти вапијемо: 

  Радуј се, јер си до краја све претрпео служећи Богу у подвизима! 

  Радуј се, јер си верно подражавао трпљењу Христовом! 



  Радуј се, јер си силом највеће заповести Христове, љубави, непријатеље 

премудро уразумевао! 

  Радуј се, јер си и према онима који су ти сагрешили истиниту љубав показивао! 

  Радуј се, јер си у непријатељству брата ти Вукана, прозрео замке лукавога! 

  Радуј се, јер си силом Богомудрих речи првосветитеља Саве победио злобу 

непријатељског угарског краља! 

  Радуј се, јер си у целом животу своме сатанине замке прозирао! 

  Радуј се, јер си зло побеђивао добрим, по речима апостола Павла! 

  Радуј се, јер си у тешке године по народ твој стао у заштиту правоверја! 

  Радуј се, јер те је због тога народ твој пламеном љубављу заволео! 

  Радуј се, јер си због тога од Бога прослављен! 

  Радуј се, јер си Божије шибе са надом трпео! 

  Радуј се, јер си због тога светли венац од Господа стекао! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 7. 

 

 Желећи да те просветли свим врлинама, блажени Симоне, Владика Христос те је 

призвао у службу роду Србскоме, када га је напустио Богољубиви отац твој, свети 

Симеон. Ти си стекао у трпљењу смирење, због чега си сада прослављен и предстојиш 

Богу са песмом: Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 Дивно беше видети како краљ са жезлом и у порфиру обучен смирено приклања 

главу своју пред Богоизабраним првосветитељем Србским Савом и наредби његовој се 

повинује са народом својим, и први у преукрашеној обитељи Жичкој изговара да верује 

како Света, Источна, Апостолска и Православна Црква верује. Сећајући се твога 

исповедања истините Вере, блажени Симоне, којом си и Господу угодио и народ свој 

спасао, ми ти због тога благодарно вапијемо: 

 Радуј се, подражатељу Господњег смирења! 

 Радуј се, учитељу послушања свештене власти Цркве, од Бога постављене! 

 Радуј се, борче против сваке гордости! 

 Радуј се, подвижниче истинитог послушања! 

 Радуј се, дивни примеру верног служења Богу! 

 Радуј се, наставниче оних који владају народом Божијим! 

 Радуј се, јер си послушао првосветитеља Саву, венцем краљевства главу своју 

венчавши, продужавајући достојанство и славу оца свога Немање! 

 Радуј се, јер си оградио народ Србски од злог неверја! 

 Радуј се, јер си мудро оградио земљу и државу Србску побожношћу, све добро у 

њој устројивши! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 8. 

 

 Проживео си на земљи као странац, иштући вечности, блажени Симоне, не 

видевши покоја због трудова својих, због чега ти ни по уснућу твоме непријатељи твоји 

не дадоше мира, па као и за живота, тако ни по смрти ниси имао где главу склонити. 

Због тога си се, блажени, одселио у вечне обитељи, где непрестано појеш: Алилуја! 

 



 

Икос 8. 

 

 Свом душом послуживши Господу, и свим животом својим угодивши Њему, 

блажени Симоне, прославио си се побожношћу, због чега ти као исповеднику вере 

вапијемо: 

 Радуј се, разрушитељу злобе лукавих превара неверних! 

 Радуј се, јер ниси пристајао на лажне обмане ђавола! 

 Радуј се, јер си веру своју у искушењима сачувао! 

 Радуј се, јер си мрзео нечастивост, целог живота пребивајући у вери оца свога! 

 Радуј се, јер си се премудро склањао од обмана духовних! 

 Радуј се, јер си јасно изобличавао обмане јереси! 

 Радуј се, јер си се показао силан у правоверју! 

 Радуј се, јер си у жалости рода Србскога, одрекао се мира и покоја! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 9. 

 

  Целога себе предавши Богу, послужио си Му као верни слуга, блажени Симоне, 

несебично помажући у свему првосветитеља Саву, брата свога. Због тога си се 

удостојио да са њим уђеш у радост Господа свога, коме предстојиш сада, и са Ангелима 

појеш: Алилуја! 

 

Икос 9. 

 

  Красноречиви језик не може похвалити дела твоја, блажени Симоне, која си 

учинио, чувајући свето наслеђе твоје. Смирено помињући ово, умилну ти песму 

приносимо, говорећи: 

  Радуј се, искрени ревнитељу братољубља Хришћанског! 

  Радуј се, јер си као Мојсије и Илија имао велику љубав према браћи својој! 

  Радуј се, верни испунитељу највеће Христове заповести, љубави! 

  Радуј се, дивни наш наставниче у љубави према ближњима! 

  Радуј се, јер си примером својим јавио се као Богонаучени миротворац! 

  Радуј се, јер си се усрдно бринуо за благостање земље своје! 

  Радуј се, општег мира у дане своје устројитељу! 

  Радуј се, беспомоћних искрени заштитниче! 

  Радуј се, сиромашних и гладних хранитељу! 

  Радуј се, моћни покровитељу сиромашних! 

  Радуј се, јер си и по уснућу роду своме необориви заштитник! 

  Радуј се, јер си и сада свима убогима силни пред Богом заступник! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 10. 

 

 Желећи да спасеш душу своју, блажени Симоне, знао си, да ако не будеш имао 

љубави према Богу, никакви подвизи и врлине до спасења те не могу довести. Због тога 

си стекао венац врлина којима си исказао љубав према Богу, коме предстојиш сада, 

радосно вапијући: Алилуја! 

 



Икос 10. 

 

 Заволео си Цара Небеског свим срцем твојим, свом душом твојом, и свом 

мишљу твојом, приневши Му, блажени Симоне, поред многих врлина, себе самога, као 

жртву живу, свету и благоугодну. Зато величајући те, вапијемо ти:  

 Радуј се, јер си у животу своме Богоугодним делима Господу послужио! 

 Радуј се, јер си пламено желео да се удостојиш ангелског образа! 

 Радуј се, јер си заветима монашким свети живот свој увенчао! 

 Радуј се, јер си многе храмове Богу подигао! 

 Радуј се, покровитељу свете обитељи Студеничке! 

 Радуј се, јер си заволео подвижнике побожности! 

 Радуј се, јер си се удостојио ангелског образа због чистоте душе своје! 

 Радуј се, јер си крај живота украсио, целога себе посветивши Богу! 

 Радуј се, јер си по вери својој чудесно васкрсао! 

 Радуј се, јер си заветом девствености чистоту срца свога показао! 

 Радуј се, јер си заветом сиромаштва висину духа свога пројавио! 

 Радуј се, јер си заветом послушања свецело служење своје Богу вечно утврдио! 

 Радуј се, јер си венцу мудрога и доброга краља, монашки ангелски образ 

придодао! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 11. 

 

 При успењу твоме, блажени Симоне, народ твој песме погребне са сузама 

раствараше, и плачући, чекаше Богоизабраног светитеља Саву, и кроз плач појаше 

умилну песму Богу: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 Светлост славе Небеске обасја те ускоро, блажени Симоне, тешећи уплакани 

народ твој, јер видеше знаке и чудеса при успењу твоме. Синови Србски те достојно 

узвеличаше, као Небеског молитвеника свога, а ми, сећајући се молитава твојих за нас, 

вапијемо ти: 

 Радуј се, угодниче Божији, јер си при самоме успењу твоме од Бога 

прослављење задобио! 

 Радуј се, брзи заступниче наш, кога призиваху и оци наши у опасностима! 

 Радуј се, јер си у борби против Агарјана народу своме и земљи својој Небески 

помоћник био! 

 Радуј се, јер си испросио отечеству твоме слободу и победу над непријатељима! 

 Радуј се, недремљиви чувару рода Србскога! 

 Радуј се, јер свима дарујеш неисцрпна исцељења! 

 Радуј се, јер слепима молитвама твојим вид повраћаш! 

 Радуј се, јер хромима који прилазе моштима твојим ход дарујеш! 

 Радуј се, јер раслабљенима снагу повраћаш! 

 Радуј се, јер зле духове из опседнутих изгониш! 

 Радуј се, јер безнадежнима оживљаваш наду на спасење! 

 Радуј се, јер повраћаш разум онима који су га изгубили! 

 Радуј се, јер се над моштима твојим непрестано чуда догађају! 

 Радуј се, јер исцељујеш све који ти са вером притичу! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 



 

Кондак 12. 

 

 Познајући живу благодат која истиче од нетљених моштију твојих, блажени 

Симоне, народ Србски са љубављу им притицаше, и радосно их целивајући, славише 

Бога који прославља свете своје, и са умиљењем Му вапијаше: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

 Појући о врлинама и чудесима твојим, која се благодаћу догађаху, оци наши са 

радошћу притицаху ка моштима твојим, блажени Симоне, гледајући у тузи својој 

разорење отечества од Агарјана. Да би те сачували као бесцен ризницу своју, селише те 

са места покоја твога, и као Израиљци некада, са вером искаху од тебе мира и покоја у 

земљи туђој, гоњени злобом ђавола, новога фараона. И свуда где те носише, са сузама 

сретаху и пратише свето тело твоје оци наши. А када гоњења молитвама твојим 

попустише и дође мир у отечество твоје, ти се убрзо врати у обитељ оца твога Симеона 

у Студеницу, тешивши опет и опет верне људе своје. И ми сада, радујући се Небеској 

слави твојој, са утехом и радошћу ти вапијемо: 

 Радуј се, Србски Илија, јер си и по смрти претрпео гоњење од злих Агарјана, као 

он некада од Ахава! 

 Радуј се, заштитниче свих земаља Србских! 

 Радуј се, благоугодна надо Србска! 

 Радуј се, обитељи студеничке бесцена ризницо и украсу! 

 Радуј се, јер вођама нашим подајеш молитвама твојим здравље и спасење! 

 Радуј се, јер заблуделе приводиш Вери Светој! 

 Радуј се, јер си по уснућу оправдао благочестивост живота свога! 

 Радуј се, јер монасима као монах подајеш благочестиве савете! 

 Радуј се, јер људима који се у свету труде мудро руководиш и владаре учиш 

побожности! 

 Радуј се, јер нетрулежношћу тела свога свима нама наду на васкрсење подајеш! 

 Радуј се, заштитниче, чувару и ослободиоче свих нас од напасти и недаћа! 

Радуј се, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! 

 

Кондак 13. 

 

О, свети првовенчани Краљу, преподобни Симоне! Прими од нас који побожно 

и са љубављу прослављамо успомену твоју, похвалну песму ову, који ту као усрдну 

жртву срца приносимо. Сачувај и огради, молитвеним заступништвом твојим, све нас и 

народ Србски наш, и удостој нас да тихо и у миру земаљски живот проживимо, да 

блаженство вечно наследимо, и заједно са тобом и свима светима удостојимо се да 

певамо: Алилуја! 

 

(Овај кондак се чита три пута, па затим поново: Икос 1. и кондак 1. и онда 

молитва, на крају). 

 

Молитва 

 

О, свети Симоне, први земаљски краљу Србски, благочестиви изданче светога 

оца и свете матере, и још светијег ти брата, погледај са Неба на нас, онемоћале, 

охладнеле, у вери посустале, у грехе одлутале, у смрт запућене, и помози нам. 



Молитвама твојим Свемогућем и Свемилостивом Богу, разагнај тамне облаке неверја и 

безверја што се развише око нас, и ниспошљи нам изобилно благодати Духа Светога, 

која нас једина може из оваквог стања избавити.  

Господ је рекао да без Њега не можемо ништа чинити, па Га умоли, свети 

Симоне, да Он зачне у нама спасоносну клицу покајања, која ће нас, благодаћу 

разгорена, разбудити и у ревност увести, како би на спасењу делали увек и са великим 

жаром. Јер до сада, ми смо безброј пута пали, и безброј пута обећали Господу да више 

нећемо понављати безакоња наша, али, по слабости, али и по сладострашћу нашем, ми 

чинисмо и чинимо све горе и горе грехе. Докле ће нас Господ трпети, докле ће нас 

држати на свету овоме, не смемо ни да мислимо, јер може да се разгневи свакога часа, и 

пошаље нас у таму вечну, која нам припада по делима нашим. Зато те коленопреклоно 

молимо, свети Симоне, посети нас тајним ходатајством твојим, и удахни у нас силу 

Божију, која ће нас водити и руководити ка спасењу.  

И нека то ходатајство твоје ниспошље благодати на сваки дом Србски, дом 

Православни, не би ли се ова наша огреховљена и обезбожена Србија отргла из канџи 

нечастивога, који је паклено семе своје на све стране посејао. Несрећно племе Србско 

само за земаљским благом и задовољствима хрли, само о њима мисли, а о Царству 

Небеском и не помишља. И због тога нас газе безбројни непријатељи наши, јер ми 

погазисмо и замрзисмо закон и пут Божији. Нека се, молитвама твојим, мисли и срца 

наша ка Небу окрену, па ћемо онда све недаће и све непријатеље лако победити. Јер ако 

будемо Небеско искрено искали, Господ ће нам онда изобилно и све друго послати. 

Али мисао да смо овде гости само, да је вечна отаџбина наша у Царству 

Божијем, где и ти пребиваш, свети Симоне, нека нас никада не напушта, молитвама 

твојим. Јер та мисао непрестано ће нас страхом Божијим испуњавати, и водити и 

руководити ка тихом пристаништу спасења, где све и сва уздасима неисказаним 

славослови неисказану љубав Пресвете Тројице, Оца и Сина и Светога Духа, и сада и 

увек и у векове векова. Амин. 

 

Превео са црквенословенског: Мирко И. Нанић 

 
 


