Toukokuun 5.
Pyhän ja kunniakkaan suurmarttyyri
Irenen muisto.
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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 1.säv.
Sinä, oi puhdas, / pukeuduit omasta verestäsi loistavaan purppuraan / ja riensit halajamasi
Kuninkaan, kaiken Luojan ja Herran tykö. / Häneltä Sinä totisesti sait voiton seppeleen, // ja Hänen
kanssansa Sinä hallitset neitseenä ja voittoisana marttyyrina.
Sinä, maineikas, / kestit polttavan tulen raivon ja kaiken ruumiisi raastamisen, / sillä Sinä, puhdas,
olit kiinnittänyt katseesi siihen palkintoon, / jonka Jeesus on valmistanut yksin niille, / jotka
rakastavat ja hartaasti halajavat Häntä, // sielujen ihanaa Ylkää.
Kristuksen rakkauden lumoamana Sinä, kunniakas Irene, / vihasit pakanoitten jumalia, elottomia
epäjumalia, / ja pystytit selvästi itsesi Jumalan tuntemisen pylvääksi niille, / jotka näkivät Sinun
taistelevan, // päättävän tiesi ja säilyttävän nuhteettoman uskosi.
Kunnia... nyt... J uhlan stikiira.
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiirat.
Tropari, 1.säv.
Kristus  rauha  antoi Sinulle nimen Irene, / sillä Sinä jaat rauhaa niille, jotka viettävät muistoasi /
ja kiiruhtavat jumalalliseen temppeliisi hymnein ja hengellisin lauluin. / Sinä rukoilet kaikkien
puolestasi seistessäsi kolmiaurinkoisen Jumalan edessä. / Sen tähden viettäkäämme kaikki iloiten
hänen muistoansa ylistäen Kristusta, // joka antoi hänelle kunnian.
J uhlan tropari, ja päätös.

Aamupalveluksessa
J uhlan ja pyhän kanonit.
Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Marttyyri Irene, varjele minua rukouksillasi.
1. veisu. 4.säv. Ir mossi
"Minä veisaan Sinulle, Herra minun Jumalani, / sillä Sinä veit kansan Egyptin orjuudesta // ja
hukutit faraon sotavaunut ja voiman."
Troparit
Kristus, joka olet marttyyrin kruunu, anna hänen esirukoustensa kautta rauha maailmalle ja
kuihtumaton kunnia ylistystäsi veisaaville!
Sinä, oi maineikas Irene, seisot Ylkäsi edessä neitseyden ihanuutta loistaen ja marttyyriutesi
kauneuden koristamana.

Rukoile, oi mieleltäsi jumalinen Irene, Ylkääsi, että Hän olisi kirkoille armollinen ja antaisi
rikkomukset anteeksi meille, jotka ylistystäsi veisaamme!
J umalansynnyttäjän tropari
Sanat ja ymmärryksen ylittäen Sinä, pyhä Neitsyt, synnytit selittämättömästi meidän tähtemme
lihaksi ja näkyväiseksi tulleen Jumalan, Sanan.
3. veisu. Ir mossi
"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on
sydämeni vahvistunut Herrassa."
Troparit
Sinä, kunniakas, tunsit sen mirhan tuoksun, joka on armossa levittänyt maailman hyvän hajunsa, ja
siivityit Hänen rakkauteensa.
Sinulla, oi viisas, oli Jumala auttajana ja puolustajana taistoissa. Sen tähden Sinä taisteltuasi
hirmuvaltiaita vastaan sait seppeleen.
Sinä, kunniakas, tulit hyveitten horjumattomaksi torniksi, jumalisuuden asumukseksi ja
miehuullisuuden ja siveyden majaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Kuoleman vyöry seisahtui kohdatessaan Sinusta syntyneen, oi nuhteeton. Sen tähden me kutsumme
Sinua kuolemattomuuden aluksi.
Irmossi
"Voimallisten jousi on tullut heikoksi, / mutta heikot ovat vyöttäytyneet voimalla. // Sen tähden on
sydämeni vahvistunut Herrassa."
Katismatropari, 1.säv.
Sinun kauneutesi haavoittamana neitsyt kiireesti jätti kaiken näkyväisen / ja antoi tuhota ruumiinsa
koko kauneuden / kidutuksissa ja katkerissa rangaistuksissa, // ja Sinä, Valtias Kristus, johdatit
hänet ihanaan häähuoneeseesi.
Kunnia... nyt... J uhlan katismatropari
4. veisu. Ir mossi
"Oi Kristus Jumala, / ennalta julistaessaan Sinun tulemisestasi maan päälle, / profeetta huusi iloiten:
// Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!"
Troparit

Sinä rauhan nimeä kantava marttyyri, Hän, joka antoi Sinulle rauhan, täytti Sinut mielen
miehuullisuudella ja voimalla nähdessään, kuinka Sinä taistelit Hänen tähtensä.
Autuas marttyyri, vahvassa auliudessasi Sinä ylitit naisellisen heikkoutesi ja nuhtelit vakaasti niitä,
jotka palvelivat eksytystä.
Sinä osoitit jumalallista kärsivällisyyttä ja kukistit hirmuvaltiaitten röyhkeyden huutaessasi
Yljällesi: Kunnia olkoon Sinun voimallesi, oi Herra!
Sinä, jumalinen, ylistit Herraa vaikenemattomin veisuin ja rukouksin, ja kiiruhdit Hänen tykönsä
nähden sanomattoman kunnian.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi viaton, me, jotka olemme Sinun kauttasi pelastuneet, huudamme riemuiten Sinulle
ilotervehdystä: Iloitse, kunniallinen Neitsyt! Iloitse, ylistettävä Jumalansynnyttäjä!
Katabasia
5. veisu. Ir mossi
"Oi Herra, lähetä meille valistuksesi! / Päästä, oi hyvä, meidät rikkomusten pimeydestä, // ja anna
meille taivaasta Sinun rauhasi!"
Troparit
Miehuullisin mielin Sinä, kunniakas, tunnustit selvästi Kristuksen kaikkien Jumalaksi, ja vakain
sanoin Sinä, voittaja, saatoit viholliset häpeään.
Sinä, autuas, halusit seurata Kristuksen kärsimyksen jälkiä, ja Hänen esimerkkinsä mukaisesti Sinä
hartaasti taistelit Valtiaan tähden.
Sinä kunniakas, opetit marttyyrien joukkoa viisaudellasi ja Jumalan tuntemisellasi, armon sanalla, ja
veit heidät Kristuksen eteen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi ylistettävä Jumalansynnyttäjä, opittuamme tuntemaan siittämisesi ja sanomattoman, jumalallisen
synnytyksesi salaisuuden, me hartaasti ylistämme Sinua veisuin.
6. veisu. Ir mossi
"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien Kuningas!"
Troparit
Sinä, taistelija, oikaisit esiäiti Eevan lankeemuksen, kun kukistit vihollisen voiman ja jumalallisella
armolla painoit alas sen kulmat.

Vakain mielin ja urhein sieluin Sinä, Irene, kävit hirmuvaltiaita vastaan, ja Kristus Jumala kruunasi
Sinut voiton seppelein.
Taistelun veressä Sinä, ihana neitsytmarttyyri, kirkastit luonnon puhtaan kauneuden, kun vakaasti
kestit kaikkinaisen kilvoituksen.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt, Jumalan näkijä aavisti Sinun synnytyksesi
salaisuuden nähdessään palavan pensaan, jota tuli ei kuluttanut.
Irmossi
"Profeetta Joona, joka kuvasi Herran kolmipäiväistä haudassa olemista, / rukoili meripedon vatsassa
ja huusi: / Pelasta minut kadotuksesta, // oi Jeesus, voimien Kuningas!"
Kontakki, 4.säv.
Ylistäkäämme kaikki veisuin Kristuksen kuolleista ylösnoussutta ihanaa morsianta ja neitsyttä, /
jolle Jumala antoi pelättävien tunnustekojen kunnian. / Hän houkutteli jumalattomien äärettömän
joukon uskoon, / ja sai Jumalalta Kristuksen antaman nimen, // sillä Jumalan enkeli tuli ja vaihtoi
hänen nimensä Penelopesta Ireneksi.
Iikossi
Pienokaisesta asti palaen Kristus Yljän rakkautta / Sinä, autuas, riensit kuin janoinen peura
iankaikkisille lähteille. / Säilytettyäsi itsesi taistoissa / Sinä, kunniakas, astuit Luojasi totisesti
turmeluksettomaan kammioon / kuuluna, koristeltuna ja kaunistettuna morsiamena, / kantaen
seppeltä, // jonka olit saanut Yljältäsi taistelusi kultaisena voittopalkintona.
Synaksario
Saman (touko)kuun viidentenä päivänä muistelemme pyhää suurmarttyyri Ireneä.
Säkeitä
Miekan surmaamana Sinä ihmeellisesti heräsit henkiin ja kuolit jälleen rauhaisasti, oi Irene.
Viidentenä päivänä mestattu Irene nousi ylös ja kuoli.
Samana päivänä muistelemme pyhien marttyyri Neofytoksen, Gaioksen ja Gaianoksen kilvoitusta.
Heidän juhlaansa vietetään pyhien, kunniakkaitten ihmeidentekijäin, palkatta parantavien
Kosmaksen ja Damianoksen kunniallisessa temppelissä Dareioussa.
Samana päivänä muistelemme ylen pyhän Jumalansynnyttäjän temppelin vihkimistä Kyroussa.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme ihmeidentekijä Euthymiosta, Madytonin piispaa.
Pyhiesi esirukousten tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.

7. veisu. Ir mossi
"Aabrahamin lapset / polkivat muinoin maahan tulenliekit Baabelin pätsissä / ja riemuiten
veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala."
Troparit
Oi puhdas, joka seisot kruunattuna Valtiaasi valtaistuimen edessä, varjele meitä, jotka uskoen
huudamme: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
Oi ylistettävä marttyyri Irene, Sinun on suotu karkeloida taivaan majoissa ja huutaa: Kiitetty olet
Sinä, meidän isäimme Jumala!
Innolla haluten saavuttaa Rakastajasi kauneuden Sinä, Irene, kestit kärsivällisesti kidutusten tuskat
ja huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Uskoen me seuraamme huultesi sanoja, oi Jumalanäiti, ja ylistämme Sinua autuaaksi huutaen
Pojallesi: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala!
8. veisu. Ir mossi
"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin tosin kuvauksellinen /
mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
Troparit
Autuas Irene, Sinä taistelit urhoollisesti ja kukistit hirmuvaltiaat, sillä apunasi ja tukenasi oli
Valtiaasi voittamaton voima, ja Sinä huusit: Veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa
Häntä kaikkina aikoina!
Rakkauden haavoittamana neitosena Sinä, kunniakas Irene, seurasit Ylkääsi, kestit lihassasi Hänen
kärsimyksensä ja veisasit: Herran luodut, veisaten ylistäkää Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä
kaikkina aikoina!
Kunniakas seppeleenkantaja Irene, Sinun kärsivällisyytesi kidutuksissa häpäisi ne, jotka luottivat
turhuuteen ja jumalankieltämiseen, kun Sinä veisasit uskoen: Herran luodut, veisaten ylistäkää
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Neitsytäiti, kaiken rakentanut Jumalan Viisaus asusti Sinun kohdussasi, rakensi itsellensä
järjellisen ja elävän huoneen ja pelasti maailman, joka huutaa: Herran luodut, veisaten ylistäkää
Herraa ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina!
Irmossi

"Hurskaat nuorukaiset pelasti pätsissä Jumalansynnyttäjän synnytys, / silloin tosin kuvauksellinen /
mutta nyt todellinen, / ja se kutsuu yhteen koko maanpiirin, joka veisaa: / Herran luodut, veisaten
ylistäkää Herraa // ja korkeasti kunnioittakaa Häntä kaikkina aikoina."
9. veisu. Ir mossi
"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt,
/ synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. // Sen tähden me Sinua ylistämme."
Troparit
Oi ihana neitsyt Irene, joka korkeuksissa karkeloit Rakastajasi ympärillä, rukoile maailmalle rauhaa
ja rikkomusten anteeksi antamista meille, jotka uskoen vietämme valoisaa ja pyhää muistoasi!
Kristus saattoi Sinut, kunniakas seppeleenkantaja Irene, asumaan marttyyrina ja neitseenä
häähuoneeseen, jossa Sinä riemuitset neitseitten ja marttyyrien sotajoukkojen kanssa. Sen tähden
me kaikki ylistämme Sinua autuaaksi.
Ainoa kaiken Kuningas ja vanhurskauden ohjaaja aukaisi taivaan portit ja otti vastaan nuhteettoman
sielusi, Sinä jumalallisen rauhan nimen kantaja Irene. Sen tähden me kaikki ylistämme Sinua
autuaaksi.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi pyhä ja puhdas, kun Sinulla on häpeään joutumaton uskallus Poikasi edessä, rukoile Häntä, että
Hän antaisi maailmalle rauhan ja kaikille kirkoille yksimielisyyden, että me kaikki ylistäisimme
Sinua autuaaksi.
Irmossi
"Tottelemattomuuden tähden sai Eeva osakseen kirouksen, / mutta Sinä, Jumalansynnyttäjä Neitsyt,
/ synnytit maailmalle siunauksen hedelmän. // Sen tähden me Sinua ylistämme."
Eksapostilario, 2.säv.
Herrasi ristin vahvistamana Sinä, ihana neitsytmarttyyri, / kukistit hirmuvaltiaitten röyhkeyden
taistellessasi urheasti. / Kristukselta Sinä sait voittopalkinnon, / oi viisas, maineikas Irene, / ja nyt
Sinä rukoilet meidän puolestamme, // jotka halulla Sinua kunnioitamme.
J a juhlan eksapostilario
Vir r elmästikiiroina juhlan stikiira. Palveluksen loppuosa, ja päätös
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