
Lokakuun 20. 
Pyhän suurmarttyyri Artemioksen, 

pyhittäjä Matrona Khiopolislaisen ja 
pyhittäjäisämme Gerasimoksen muisto



Huom.: Pyhittäjä Matronan ja pyhittäjä Gerasimoksen palvelukset ovat erillisissä 
julkaisuissa. Mineassa vain pyhän Artemioksen palvelus. 

Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Mielesi taivaallisen kirkkauden valistamana Sinä, kunniakas, | vältit eksytyksen pimeyden ja 
saavutit Kristuksen, meidän Jumalamme, valkeuden. | Hänen armollaan Sinä kirkastat maan ääret. | 
Rukoile, että Hän päästäisi turmeluksesta ja vaaroista meidät, || jotka uskoen vietämme 
ainakunnioitettavaa muistojuhlaasi. 

Hengen henkäyksen vihkimänä jumalalliseen tietoon Sinä, Artemios, | tulit tuntemaan kaikkien 
Luojan. | Viisaasti Sinä oikaisit luodun palvelijoita | ja ohjasit ihmiset tuntemaan Jumalan, | jonka 
tähden Sinä taistelit ja sait vaivannäöstäsi seppeleen, | ja nyt Sinä rukoilet, että Hän lunastaisi 
turmeluksesta meidät, || jotka Sinua veisuin ylistämme. 

Sinä, jumalinen Artemios, | annoit paljon taistelleen ja kärsivällisen ruumiisi moninaisiin 
rangaistuksiin | ja hirveisiin kidutuksiin | etkä kieltänyt Kristusta. | Sinä et uhrannut epäjumalille, 
vaan kestit, ikään kuin toisen kärsiessä, || odottaen tulevaa palkintoa ja kuolematonta kunniaa. 

Kunnia... 2.säv. Studiteksen runo 

Kunnioittakaamme hengellistä valaisinta Artemiosta, | sillä hän nuhteli vihamielistä kuningasta. | 
Marttyyriverellään hän purppuroi Jumalan Kirkon. | Sen tähden hän sai parannusten ehtymättömän 
armon, | ja nyt hän parantaa niiden sairaudet, || jotka uskoen rientävät hänen jäännöstensä astian luo. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 2.säv. 

Sinä, meidän Jumalamme Äiti, | olet meidän kristittyjen suojelus, | puolustus ja vahva turva. | Älä 
nyt äläkä koskaan lakkaa valppaasti rukoilemasta, | että kaikki palvelijasi pelastettaisiin vaaroista, || 
sillä Jumalan jälkeen Sinä olet meidän kristittyjen ainoa puolustus ja turvapaikka.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 2.säv. 

Kun viaton emo näki oman karitsansa teuraaksi vietävänä, | hän huusi tuskaisesti ja katkerasti 
valittaen: | Voi, suloinen lapseni, miten monista lahjoistasi muinoin nauttinut kiittämätön kansa 
maksaakaan Sinulle! || Kuinka kestän tuskan, kun nyt omasta tahdostasi tähän ryhdyit! 

Oktoehoksen vir relmästikiirat. 

Kunnia... 6.säv. 

Tänään voittajan säteily kirkastaa koko maailman, | ja kukkasin koristautunut Jumalan Kirkko 
huutaa Sinulle, Artemios, | Kristuksen palvelija ja harras suojelijamme: || Älä lakkaa rukoilemasta 
palvelijoittesi puolesta.
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Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 6.säv.

Jumalansynnyttäjä, Sinä olet tosi viinipuu, | joka olet kantanut meille elämän hedelmän. | Me 
rukoilemme Sinua, oi Valtiatar, | kanna apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän 
puolestamme, || että Herra armahtaisi sielujamme.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 6.säv. 

Kun ylen viaton näki Sinut ristiltä riippumassa, | hän huusi äidillisesti valittaen: | Poikani ja 
Jumalani, suloinen Lapseni, || kuinka sinä kestät häpeällisen kärsimyksen?

Tropari, 4.säv. 

Marttyyrisi Artemios, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, 
kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat 
vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden 
pelasta meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanonit ja tämä pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Sinä, autuas, jaat minulle 
runsasta armoasi. Joosef. 

1. veisu.  Irmossi, 2.säv.

"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon | kaikkiväkevä voima, | kun taas 
kaikkipahan synnin | hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, || joka on suuresti kunnioitettu." 

Troparit 

Kilvoiteltuasi hyvän kilvan ja saatuasi kirkkaan seppeleen Sinä, marttyyri, seisot Valkeuden edessä 
aineettoman osallisuuden valistamana. Sen tähden me rukoilemme Sinua: Valista meidät  
anomuksillasi. 

Oi marttyyri, Sinun kirkas juhlasi on kutsunut kaikki yhteen tänään riemuisaan juhlintaan kertoessa
an uroteoistasi, taistoistasi ja miehuullisesta kestävyydestäsi. Niistä nauttiessamme me  uskoen ja  
rakkaudella ylistämme Sinua autuaaksi. 

Kun Sinä, autuas, käsitit, että käsittämätön Herra, elämän alkusyy, oli ruumiillisesti kuollut ristillä, 
Sinä halasit vapaaehtoista kuolemaa kidutusten kautta. Niin Sinä saavutit kuolemattoman kunnian. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, Sinusta jumalallisesti lihaksi tullen ruumiiton Sana kävi suunnattomassa 
ihmisrakkaudessaan kärsimyksiin. Ihmisille vuodatti kärsimyksistä vapauden ylistetty Herra, joka 
on suuresti kunnioitettu.
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3. veisu. Irmossi

"Erämaa, hedelmätön pakanallinen seurakunta, | puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 
tulemuksesi kautta, || joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra." 

Troparit

Halutessasi saada marttyyrien ihanan seppeleen Sinä, kunniakas, kestit jumalallisen armon avulla 
kidutusten ja silpomisen karvaan tuskan. 

Sinun sydämesi linnoitusta, oi viisas, ei kidutusten myrsky sortanut, sillä se oli perustettu 
järkkymättömälle, hengelliselle kalliolle. 

Paaluun nostettuna ja kidutuspilvien ympäröimänä Sinä, ylistettävä, kiinnitit silmäsi Häneen, joka 
pystyy pelastamaan. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Omasta tahdostaan Herra tuli lihaksi Sinun puhtaista veristäsi, oi Valtiatar. Hän pelasti 
ihmiskunnan ja otti omikseen marttyyrien joukot. 

Irmossi 

"Erämaa, hedelmätön pakanallinen seurakunta, | puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 
tulemuksesi kautta, || joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra."

Katismatropari, 4.säv. 

Uskoen ylistäkäämme kaikki Kristuksen kukistamatonta soturia, | vihollisen urheaa kukistajaa, 
suunnattomissa ihmeissä loistavaa Artemiosta, | sillä hän vuodattaa luokseen rakkaudella 
kiiruhtaville parannuksia, | tyynnyttää hirveät himot || ja puolustaa ahdistukseen joutuneita ihmisiä. 

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän tropari, 4.säv. 

Hän, joka istuu kerubiistuimella ja asustaa Isän helmoissa, | istui lihallisesti Sinun helmassasi, oi  
Valtiatar, ikään kuin pyhällä valtaistuimellaan. | Totisesti on Jumala tullut kaikkien kansojen  
kuninkaaksi, | ja ymmärtäväisesti me nyt veisaamme Hänelle. || Rukoile, että Hän pelastaisi 
palvelijasi. 

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun hän, joka viimeisinä aikoina lihassa synnytti Sinut, Kristus, | joka olet syntynyt aluttomasta 
Isästä, | näki Sinut ristillä riippumassa, | hän huusi: Voi rakas Jeesukseni! | Kuinka Sinä, minun 
poikani, suostut nyt lainrikkojien ristiinnaulitsemaksi, | vaikka enkelit ylistävätkin Sinua Jumalana? || 
Veisuin minä ylistän Sinua, oi pitkämielinen.

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi."
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Troparit 

Esimerkkinäsi Hän, joka omasta tahdostaan tuli puulle levitetyksi, Sinutkin ylennettiin levitettynä, 
raa'asti Sinua raastettiin ja Sinä riisuit kuoleman nahkavaatteet.

Lihasi tuskat ja jatkuvat hirveydet saattoivat selvästi Sinut, marttyyri, tuskattomaan loppuun. Siellä 
nyt nauttiessasi Sinä kevennät meidän sielujemme kaikki tuskat. 

Taivaallinen Leipä, meidän Elämämme, lähetti enkelin kädessä Sinulle, autuas marttyyri, ravintoa, 
kun Sinä loistavissa taistoissa olit tullut enkelten vertaiseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumala, joka suunnattomassa hyvyydessään näki hyväksi pukeutua Sinun kohdussasi kokonaan 
minuun, ihmiseen, säilytti Sinut synnytyksen jälkeen saastattomana ja turmeluksettomana neitseenä. 

5. veisu. Irmossi

"Kristus Jumala, | Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi, | sillä Sinun kauttasi, oi Valtias, | 
meillä on pääsy tietämättömyyden pimeydestä || valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö." 

Troparit 

Sinä, Artemios, osoittauduit Hengen kirkkaaksi valaisimeksi. Sinä valistat uskovaisia ja karkotat 
pahuuden synkeät, pimeyden täyttämät henget. 

Kun Sinun sielusi asteli elämän kalliolla, Sinä kivien puristuksessa ja tuskien piirityksessäkin pysyit 
totisena, järkkymättömänä taistelijana. 

Hengen puhtaitten voimien varustamana Sinä, voittoisa marttyyri, ylenkatsoit keihäitten terät ja niin 
poljit maahan viettelijän tutkaimet. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hän, joka Sinusta, Valtiatar, vapaaehtoisesti synnyttyään kesti meidän tähtemme ristin ja 
hautaamisen, teki väkevänä Artemioksen omien kärsimystensä väkeväksi todistajaksi. 

6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Troparit 

Marttyyri Artemios, Sinä tarjosit itsesi pyhänä kokonaisuhrina Hänelle, joka vapaaehtoisesti suostui 
ristiinnaulittavaksi kutsuaksensa meidät uudelleen. 

Vaikka Sinun ruumiisi, viisas Artemios, murskattiin sietämättömin haavoin, Sinä uskolla säilytit 
vahingoittumattomana sielun jalouden. 
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Oi Vapahtajan jäljittelijä Artemios, pelasta meidät sairauksista ja himoista, kiusauksista ja 
ahdistuksista, kun me kiiruhdamme luoksesi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, pelasta ahdistusten myrskyyn ja vastaisten aaltojen kuohuihin joutunut 
palvelijasi.

Irmossi 

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksihuudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta." 

Kontakki, 2.säv. 

Kokoontukaamme nyt veisuin ylistämään ansionsa mukaisesti hurskasta ja seppelöityä marttyyriä, | 
joka sai vihollisista voiton, | marttyyrien joukossa suurta Artemiosta, | ihmeitten runsaskätistä  
jakajaa, || sillä hän rukoilee Herraa kaikkien meidän puolestamme. 

Iikossi 

Kuka kykenisi kertomaan taistoistasi, oi voittaja, tai tuskistasi, | jotka Sinä miehuullisesti kestit  
Herran uskon tähden, | tai siitä armosta, johon tulit otolliseksi? |  Siihen ei riitä ihmissuu, sillä  
pukeutuneena viisauteen ja miehuullisuuteen | Sinä vihasit ajallista rikkautta ja arvoasemaa ja  
osoittauduit aidoksi soturiksi. || Ja nyt Sinä rukoilet Herraa kaikkien meidän puolestamme. 

Synaksario 

Saman kuun 20:ntenä päivänä, pyhä suurmarttyyri Artemioksen muisto. 

Säkeitä 

Elämässään täysin loistava Artemios lähti mestattuna korkeimpaan kunniaan. 

Kahdentenakymmenentenä katkaistiin vakaamielisen Artemioksen kaula. 

Jumalankantajaisämme, pyhittäjä Gerasimos Uuden, muisto. Hän oli Peloponnesoksen Trikkalasta, ja 
hänen puhdas ja pyhä jäännöksensä on tuhoutumattomana talletettu Kefalloniaan. 

Pyhät marttyyrit Ebores, Enoes, Zebinas, Germanos, Nikeforos, Antoninos ja pyhä naismarttyyri 
Manatho Neitsyt surmataan miekalla ja tulella. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky | sytytti korkealle leimuavan liekin, | mutta 
jumalaapelkääväisten nuorukaisten suojaksi | vuodatti hengellisen kasteen Kristus, || kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu."
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Troparit 

Kun Sinulla, marttyyri Artemios, oli kukistumaton mieli ja sielun katkeamaton kärsivällisyys, Sinä 
teit lopun vihollisten juonista laulaen veisua: Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu. 

Oi Jumalan autuuttama, verivirroillasi Sinä sammutit kidutusten suuren rovion ja Hengen 
vilvoituksen ympäröimänä huusit iloiten: Hän on kiitetty ja korkeasti kunnioitettu.

Kummuten parannuslahjoja Sinä jumalallisella armolla sammutat himojen poltteen. Kunniakas 
Artemios, varjeluksellasi Sinä karkotat henkiä. Sen tähden me suureen ääneen ylistämme Sinua  
autuaaksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Jumalallisesti Sinä, moitteeton, puhdas Neitsyt, synnytit Hänet, joka vuodattaa kuolleille 
kuolemattomuuden. Rukoile, että Hän kuolettaisi ruumiimme himot ja soisi meille iankaikkisen 
elämän. 

8. veisu. Irmossi

"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti 
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa." 

Troparit 

Oi kunniakas Artemios, Sinä annoit ruumiisi pahojen kidutusten näännytettäväksi, sillä Sinä tähtäsit 
tulevaan palkintoon, jonka Herra antaa Sinulle, kun Sinä huudat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Sinun veresi on pyhittänyt maan ja Sinun paljon taistellut ruumiisi on tullut parantolaksi. Se 
karkottaa kaikki sairaudet, kaikki vaivat ja pahojen henkien kaiken vahingon alati niistä, jotka 
uskolla kiiruhtavat tykösi. 

Sinä, Artemios, osoittauduit taistelijoitten kaunistukseksi, kun Sinä jumalisesti hylkäsit maallisen ja 
kalliin veresi lyhyellä vuodatuksella ostit ylimaallisen huutaen: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Sinä, Artemios, osoittauduit aallottomaksi satamaksi meille, jotka joka päivä olemme vaarojen, 
ahdistusten ja himojen merihädässä. Armon sinne pelastamina me veisaamme: Kaikki luodut, 
kiittäkää Herraa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas ja viaton, Sinä loit uudelleen meidät, jotka olimme langenneet puun katkeraan syöntiin ja 
kaatuneet horjuvina, kun Sinä synnytit Luojan ja persoonallisen Sanan. Häntä me, kaikki luodut, 
kiitämme Herrana. 

Irmossi 

"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti 
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa." 
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9. veisu. Irmossi

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Troparit

Marttyyri Artemios, halaten nähdä taivaan kauneuden Sinä sivuutit maailman näennäisen 
kauneuden, ja taistelujen kaunistamana Sinä iloiten saavutit korkeimman kauneuden. 

Oi autuas, uskovaisten sydämet valistava muistosi on koittanut aamun ja auringon tavoin. Sinä, 
Artemios, osoittauduit valkeuden ja päivän valoisaksi perilliseksi ja nyt Sinä hajoitat meidän 
sielujemme usvan. 

Käykäämme tänään hengelliseen karkeloon muistellen jumalallista marttyyri Artemiosta. 
Kiittäkäämme veisuin Jumalaa, joka on pyhissänsä ihmeellinen ja pyhittää ne, jotka uskoen heitä 
kunnioittavat. 

Oi autuas Artemios, Sinä ylistystäsi veisaavien esirukoilija, Sinun parannuksia ehtymättä 
vuodattava arkkusi kutsuu uskovaisia rakkaudella ammentamaan ruumiin terveydeksi ja sielun 
totiseksi pelastukseksi. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra, kirkasta kasvojesi valkeudella minut, joka olen kevytmielisyyden pimeyden peittämä. Sitä 
Sinulta, oi Sana, pyytävät totinen, puhdas Äitisi, kirkkaat enkelit ja kunniakas Artemios. 

Irmossi 

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme." 

Eksapostilario, 2.säv. 

Kunniakas suurmarttyyri Artemios, | seistessäsi pyhän Kolminaisuuden edessä ja Hänen säteittensä 
suuresti kirkastamana | Sinä kaitset taivaasta käsin meitä, | jotka rakkaudella Sinua kunnioitamme. |
Jumalallisin asein Sinä, voittaja, Kristuksen erinomainen soturi, || taistelet ristiä kantavan  
hallitsijamme rinnalla vihollisia vastaan. 

Jumalansynnyttäjän eksapostilario, 2.säv. 

Siunattu, puhdas Jumalansynnyttäjä Neitsyt, | kristittyjen kerskaus, enkelten ylistys ja voittajien 
kunnia, | Sinä voima, suojamuuri ja puolustuslinna, | suojele palvelijoitasi ja tule meille  
puolustajaksi ja auttajaksi, | sillä Sinusta me kerskaamme, || Sinä maailman puolustus. 

Vir relmästikiiroina oktoehoksen stikiirat.
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