
Акатист светој мученици Ираиди 
23. септембар / 6. октобар 

 
Кондак 1. 

 
Теби, изабраној мученици Христовој, која си, пошавши на воду и видевши 

на лађи мученике хришћанске, оставила ведра своја и пошла са њима на 
страдање за љубљеног Господа Исуса Христа, похвални песмопој сада 
узносимо, а ти, пошто се стекла слободу код Њега, смерно се помоли за 
спасење наше, како би могли да ти кличемо: Радуј се, света мученице Ираида, 
јер си наследница вечнога живота постала! 
 

Икос 1. 
 

Провиде Господ, који је анђелски свет прво створио, да ћеш и ти, света 
мученице Ираида, иако у телу рођена, постати анђео на Небесима, када крв 
своју мученичку пролијеш за исповедање имена Христовог, па те удостоји 
мученичког венца, којим те и Земља и Небо радосно прослављају. Прими стога 
ове похвале наше: 
 Радуј се, јер си смерно као јагње ка жртвенику због вере у Господа 
Христа пошла! 

 Радуј се, јер си уместо по воду у Царство Христово отишла! 
Радуј се, јер си кроз мученичку смрт у вечни живот упловила! 
Радуј се, јер си у сабор девственица на Небу ушла! 
Радуј се, јер те је Дух Свети изобилно обасјао благодаћу својом! 

 Радуј се, јер си цвет девствености своје Господу Христу на дар принела! 
Радуј се, слушкињо Бога Живога! 
Радуј се, Свете Тројице похвало! 
Радуј се, Пресвете Богородице славо! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 2. 
 
 Још као девојчица од дванаест година, ти, света Ираида, обуче монашку 
схиму, пожелевши да цео живот свој посветиш Најлепшем Женику у свим 
световима, Господу Исусу Христу, и да му цео живот појеш: Алилуја! 
 

Икос 2. 
 
 Плетући од младости венац девствености за Господа свога, ти, света 
Ираида, смерно провођаше дане своје у целомудрију и размишљању о вечним 
насладама које чекају оне који цео живот свој посвете Богу. Нека те ове речи 
наше због тога узвеличају: 
 Радуј се, јер си све биће своје Господу предала! 

 Радуј се, јер си од детињства Христова невеста постала! 
Радуј се, јер ти је Господ Христос био највећи Пријатељ! 

 Радуј се, пресветла Христова голубице! 
Радуј се, радости девственица Христових! 
Радуј се, јер у срцу твоме само име Христово писаше! 



 Радуј се, јер си чистим срцем Бога увек гледала! 
Радуј се, јер те лепоте овога света нису саблазниле! 
Радуј се, некошена цветна ливадо Христова! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 3. 
 
 У то време у Египту, одакле ти бејаше, света Ираида, подиже се велико 
гоњење на Хришћане, који су без страха ишли у смрт за свог вољеног Господа 
и коме су непрестано певали: Алилуја! 
 

Икос 3. 
 
 Те вести о страшном гоњењу браће и сестара твојих, света Ираида, 
дођоше и до тебе, и ти се са сузама мољаше за спасење њихово. Са 
свештеним трепетом ти си им потајно завидела на мучеништву, желећи да и 
тебе Господ удостоји такве милости да страдаш за Њега. Зато ти овим речима 
похвалу узносимо: 
 Радуј се, јер не пожали младост своју да предаш Господу! 
 Радуј се, јер си са чежњом гледала на подвиге хришћанских мученика! 

 Радуј се, заступнице наша Небеска! 
Радуј се, звездо сјајна Цркве Христове! 
Радуј се, победнице у бици са демонима! 
Радуј се, јер срце твоје Божанском љубављу гораше! 
Радуј се, јер победи сва животна искушења! 
Радуј се, јер дела твоја беху достојна имена Хришћанског! 
Радуј се, блажена Христова дјевице! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 4. 
 
 И Онај који види свачије срце, посети и тебе, света Ираида, и поведе те 
да пођеш по воду на кладенац баш када ту пристаде лађа са многим 
Хришћанима који беху поведени на мучење због исповедања имена Христовог, 
па ти од радости анђелски ускликну: Алилуја! 
 

Икос 4. 
 
 И ти, света Ираида, са неисказаним узбуђењем, гледаше у окове везане 
девојке, жене, свештенике, ђаконе и монахе, како на броду радосно кличу 
Господ Христу због кога су и свезани и на мучење поведени. Почуј због тога ове 
наше анђелске поздраве: 
 Радуј се, јер је Господ испунио жељу срца твога и удостојио те 
мучеништва! 

Радуј се, јер срце твоје трепташе на помен имена Христовог! 
Радуј се, јер си животне сладости за паучину сматрала! 
Радуј се, јер су усне твоје непрестано славословиле име Божије! 
Радуј се, јер од земног кладенца дође Небеском! 
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Радуј се, јер другујеш са анђелима на Небу! 
Радуј се, јер нам подвиг твој снагу у животној борби даје! 
Радуј се, непоколебљива исповеднице имена Христовог! 
Радуј се, јер си једино волела Јединог Човекољупца! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 5. 
 
 И тада, у срцу твоме, света Ираида, разгоре се давнашња жеља да и 
сама постанеш мученица за Господа Христа, па заблагодари Богу на томе што 
ти даде прилику за то, запевавши: Алилуја! 
 

Икос 5. 
 
 Оставивши ведра своја крај кладенца и другарице своје, ти, света 
Ираида, похита радосно ка лађи на којој беху мученици Христови, па гласно 
узвикну да си и ти Хришћанка, и да и ти желиш да пострадаш за заједно са 
осталим сужњима Његовим. Усхићени храброшћу твојом, ми ти кличемо: 
 Радуј се, јер си без страха пред мучитељима изјавила да си слушкиња 
Христова! 

 Радуј се, јер си са лађе смрти у бесмртност упловила! 
Радуј се, јер си радосно међу сужње Христове ушла! 
Радуј се, јер си радости раја удостојена! 
Радуј се, јер си у брачне одаје Христове ушла! 
Радуј се, јер те ни смрт није могла од Господа Христа одвојити! 
Радуј се, јер си анђелски живот на Земљи приживела! 
Радуј се, јер са анђелима на Небу другујеш! 
Радуј се, јер као кошута пронађе изворе воде живе! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 6. 
 
 Збунише се стражари лепотом и младошћу твојом, света Ираида, па те 
одвраћаше од лађе, не желећи да тако млада пострадаш. Не марећи за савете 
њихове, ти смело рече да си и ти слушкиња Христова, гледајући са радошћу на 
остале мученике, и запева: Алилуја! 
 

Икос 6. 
 
 Видећи да те не могу одвратити од свете намере твоје, стражари те 
оковаше у ланце као и остале мученике, и ти, света Ираида, сва трептећи од 
неисказане радости што ћеш пострадати за Господа Христа, придружи се 
мученицима који те се радошћу прихватише међу себе. А ми, дивећи се 
неустрашивости твојој, певамо ти овако: 
 Радуј се, јер ти је Господ Христос био дражи и од мајке која те је родила! 
 Радуј се, јер си у ланце окована због вере у Господа Христа! 

 Радуј се, јер си сузе радоснице излила када си са мученицима на лађу 
села! 



Радуј се, јер те мученици са лађе још више утврдише у вери хришћанској! 
Радуј се, ученице Христова! 
Радуј се, мученице Христова! 
Радуј се, јер се ниједног трена ниси поколебала у исповедању имена 

Христовог! 
Радуј се, јер си постала становник Раја! 
Радуј се, јер са свима Светима непрестано славиш Господа! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 7. 
 
 Срце твоје, света Ираида, гораше од неизмерне љубави према Господу 
Христу, када  разговараше са сапутницима својим, који ти још више разгореше 
Божанску љубав, да си са сузама појала са њима: Алилуја! 
 

Икос 7. 
 
 Иако те је заповедник лађе и даље убеђивао да не идеш у добровољно 
страдање, већ да тако млада и лепа уживаш у земаљском животу, ти, света 
Ираида, то са гнушањем одбаци, не желећи да изгубише венац мучеништва 
који те чекаше на крају пута. Зато ти умилно појемо овако: 
 Радуј се, јер те ништа није могло одвојити од љубави Христове! 
 Радуј се, јер беше просвећена благодаћу Духа Светога! 

Радуј се, јер те Отац Небески приведе Господу Христу! 
Радуј се, јер си лађом мученичком у спасење упловила! 
Радуј се, јер си уместо водом ведра своја крвљу напунила! 
Радуј се, јер си радост у мучеништву пронашла! 
Радуј се, јер само Господ зна колику су љубав према Њему имала! 
Радуј се, јер си се светитељским ореолом украсила! 
Радуј се, јер си једино од потребе, Господа Христа, у животу изабрала! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 
 

Кондак 8. 
 
 Божанска благодат све вас, света Ираида, припреми да примите венац 
мучеништва, и када лађа ваша пристаде уз обалу, одакле вас поведоше 
мучитељу, ви сложно запевасте, да се до Неба чуло: Алилуја! 
 

Икос 8. 
 
 Када те изведоше пред намесника Лукијана, ти, света Ираида, 
непоколебива у вери у Господа Исуса Христа, стаде смело да исмеваш 
многобожачке идоле којима се он клањаше и говораше да они нису ништа друго 
него демони, који се јављају кроз те кипове. Нека ове речи наше буду похвала 
смелости твојој: 
 Радуј се, јер мужествено стајаше пред опаким мучитељем! 

Радуј се, јер си крвљу својом мученичком блажену вечност задобила! 
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Радуј се, јер си Мајку Божију са побожном љубављу поштовала! 
Радуј се, јер те и анђели признају за род свој! 
Радуј се, јер си посрамила све мучитеље своје! 
Радуј се, јер крв своју мученичку принесе Господу на дар! 
Радуј се, јер те и Неба и Земља у изабрани род свој признају! 
Радуј се, изабрана од Бога Оца да непоколебљиво сведочиш Бога Сина! 
Радуј се, јер те је Васкрсли Христос занавек од смрти отео! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 9. 
 
 Гледајући лепоту твоју, света Ираида, намесник поче да те одвраћа од 
вере у распетога Господа Христа, говорећи, да ако се поклониш боговима 
његовим, даће ти многе почасти и богатство, што ти све одби са презиром, 
кличући поносно: Алилуја! 
 

Икос 9. 
 
 Којим речима да се искаже храброст твоја, света Ираида, јер намесник, 
видећи да не може да те одврати од вере у Господа Хиста, стаде да исмева 
хришћанску веру, а ти тада, разгорена огњеном ревношћу, пљуну му у лице, 
што изазва страшан гнев код њега. Дивећи се храбрости твојој, ми ти кличемо: 
 Радуј се, јер си намеснику Лукијану у лице пљунула када је исмевао веру 
хришћанску! 

Радуј се, јер си богове незнабожачке јавно исмевала! 
Радуј се, јер си се уподобила мудрим дјевама! 
Радуј се, јер се кандило вере твоје у Господа никада није угасило! 
Радуј се, јер иконе твоје красе многе храмове и домове! 
Радуј се, јер ни анђели не би имали већу храброст од тебе у исповедању 

имена Христовог! 
Радуј се, јер си и у највећим мукама Господа славила! 
Радуј се, јер у души твојој све Божије беше! 
Радуј се, јер крв твоја мученичка освети Васељену! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 10. 
 
 Намесник тада нареди да те изведу на страшна мучења, а ти, света 
Ираида, видећи да ће давнашња жела твоја бити испуњена, на чуђење свих, 
запева радосно: Алилуја! 
 

Икос 10. 
 
 Немилосрдни мучитељи кидаше разним справама тело твоје, света 
мученице Ираида, из кога истекоше небројени потоци крви, а ти, крепљена 
благодаћу Божијом те муке издржаваше као да су туђе, радујући се што 
састрадаваш највећем Страдалнику за род људски, Господу Исусу Христу. 
Састрадавајући заједно са тобом, ми ти са анђелима кличемо овако: 



Радуј се, јер си целомудрено поживела кратки живот свој! 
Радуј се, победнице над свим непријатељима Христовим! 
Радуј се, јер понесе слатке ране за Господа свога! 
Радуј се, јер крвљу мученичког душу своју убелила! 
Радуј се, сладости оних који име твоје молитвено призивају! 
Радуј се, јер си у тиху луку спасења душом упловила! 

 Радуј се, јер си удостојила венца мучеништва! 
Радуј се, јер си у хор мученица прибројана! 
Радуј се, јер су песме о мучеништву твоме испеване! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 11. 
 
 Видећи да те никакве муке не могу саломити, нити одвратити од вере у 
Господа Христа, света Ираида, намесник на крају нареди да те посеку мачем, а 
ти, заблагодари Богу на таквом дару, и закликта као анђео: Алилуја! 
 

Икос 11. 
 
 Када те изведоше на место погубљења, ти, света Ираида, без страха 
стајаше пред џелатом, узносећи хвалу Богу што ћеш ускоро ући у дворе 
Његове. А када оштри мач пресече мученички врат твој, свети анђели радосно 
примише душу твоју свету и однесоше је пред вољеног Женика твога. Радујући 
се због тога, ми ти кличемо: 

 Радуј се, јер си смерно главу своју под оштри мач због Господа Христа 
поставила! 

Радуј се, јер си извор Воде Живе пронашла! 
Радуј се, јер си кроз мучеништво у вечну радост упловила! 
Радуј се, јер се имена Христовог ни под највећим мукама ниси одрекла! 
Радуј се, јер си као и Господ твој крв мученичку пролила! 
Радуј се, јер у мучењу показа неисказану храброст! 
Радуј се, јер као муња душом кроз поднебесје пролете! 
Радуј се, јер си по речима Писма због љубави према Господу Христу 

сестра Његова постала! 
Радуј се, чедна невесто Христова! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

 
Кондак 12. 

 

 Свето тело твоје, света мученице Ираида, побожни Хришћани чесно 
сахранише, знајући да је душа твоја света постала сабеседница са анђелима, 
па и они анђелски запојаше: Алилуја! 
 

Икос 12. 
 

 Мученичка смрт твоја, света Ираида, као неугасива светиљка векове 
обасјава, и многе девственице наведе да понесу име твоје, како би им била 
заштитница у духовној борби, и како би и оне биле прибране у Небески хор у 
коме и ти радостно предстојиш. А и свима нама непрестано молитвену помоћ 
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пружаш када те у невољи призивамо, због чега ти радосно узносимо ове 
похвале: 
 Радуј се, молитвенице наша пред престолом Господњим! 

 Радуј се, јер ти је душа од сунчаних зрака светлија! 
Радуј се, јер многе девственице носе име твоје! 
Радуј се, јер се Хришћани именом твојим поносе! 
Радуј се, јер си пре Суда Богу са десне стране стала! 
Радуј се, јер се наслађујеш гледањем лица Божијег! 
Радуј се, јер си благословена кроз све векове!  
Радуј се, јер нам успоменом својом ране животне видаш! 
Радуј се, неугасива звездо Незалазне Светлости! 
Радуј се, света мученице Ираида, јер си наследница вечнога живота 

постала! 
 

Кондак 13. 
 

 О, света мученице Ираида, услиши ове мале молитве наше, и 
заступништвом твојим испроси нам милости код Господа, како би се од греха 
очистили и у вечности спасење нашли, где сви Свети са анђелима непрестано 
поју: Алилуја! 

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

Молитва 
 

 О, света мученице Ираида, изабрана невесто Христова, ти си, чувши у 
срцу позив Женика твога, Христа Бога нашега, пошавши на воду, оставила 
ведра и придружила се мученицима који туда пролажаше, и са њима мученички 
скончала и тако спасење пронашла и у Небески дворац Христов ушла, и сада 
са смелошћу пред Њим предстојиш. Стога те молимо, не одбаци ове молитве 
наше, не гнушај се нас грешних, него нам помози да и ми оставимо сва ведра 
овога света која носимо у рукама својим и да се и ми, као и ти, предамо у руке 
Ономе који нас једини напојити може Водом Живом, али да то не чинимо као до 
сада, напола, делимично, него потпуно и до краја, без освртања за шареним 
лепотама овога света које умртвљују на милионе душа. Јер нама можда то 
једино и треба, та чврстина у следовању Господу Христу, искање прво Царства 
Небеског, које ће нам свакако у своје време додати и све што нам је неопходно 
и од овог света. Али ми, света Ираида, нисмо одлучни као ти, нити спремни као 
ти, да све, баш све оставимо зарад Господа Христа, него храмамо на обе ноге, 
мада знамо речи Господње, да се два господара не могу у исто време служити. 
Нажалост, ми тако чинећи, више служимо оном другом, који нас у вечну погибао 
призива, него самоме Господу, који нам је већ спремио Небески Јерусалим, али 
у који могу да уђу само достојни. Стога те молимо, мученице Христова, 
облагодати наш ум, како би се пренули и само ка Господу гледали, не би ли се 
и ми удостојили удела твога, не би ли и ми чули глас Жеников: „Уђите у радост 
Господара свога“. Онда би сверадосно, са свима Светима, певали и славили 
најсветије име Божије, Оца и Сина и Светога Духа, кроз сву бесконачну 
вечност. Амин.  
 

Саставио: Мирко И. Нанић, Шид 
О Полагању појаса Пресвете Богородице 

2./15. јул, 2013. 


