
 1 

ACATISTUL SFANTULUI ARHANGHEL MIHAIL 
(6 septembrie, 8 noiembrie) 

 
 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 
 

Condacul 1 

  

Alesule Voievod al Puterilor ceresti si aparator al neamului omenesc, aceasta 

cantare de multumire aducem tie noi, cei izbaviti prin tine din necazuri; ci tu, ca 

unul care stai inaintea Scaunului imparatului Slavei, slobozeste-ne pe noi din 

toate nevoile, ca laudandu-te sa strigam tie, cu credinta si cu dragoste: Bucura-

te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Icosul 1 

  

Cu limbi ingeresti s-ar cadea sa te laudam, Mihaile, dupa cuviinta datorata intai-

statatorului cetelor ingeresti cu chip de foc; dar pana cand vom deprinde, 

inteleptiti de tine, grairea celor netrupesti, auzi din guri multumitoare - desi 

omenesti - unele ca acestea: 

Bucura-te, stea straluminatoare a lumii ceresti; 

Bucura-te, faclie cu stralucire de aur a adevarului si a dreptatii; 

Bucura-te, care primesti razele luminii de taina; 

Bucura-te, Voievoade al ingerilor celor fara de numar; 

Bucura-te, in care se descopera cel mai limpede slava dreptei Ziditorului; 

Bucura-te, prin care salta soboarele fapturilor netrupesti; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 2 

  

Intrevazand cu ochii credintei marirea frumusetii tale duhovnicesti si puterea 

dreptei tale purtatoare de fulgere, Arhanghele al lui Dumnezeu, ne umplem de 

uimire, de bucurie si de multumita catre Atoatefacatorul, ca unii ce suntem 

pamantesti si imbracati in trup, strigand cu toate Puterile ceresti: Aliluia! 

  

Icosul 2 
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Intelegere curata si nerobita patimilor cere pentru noi, preaminunate Mihaile, 

alesule al cetelor ingeresti, ca noi, inaltandu-ne cu gandul de la cele pamantesti 

la cele ceresti, sa-ti cantam tie cantare de lauda precum aceasta: 

Bucura-te, ca vezi indeaproape negraita frumusete si buna intocmire dum-

nezeiasca; 

Bucura-te, preacredinciosule tainuitor al preabunelor sfaturi ale Preasfintei 

Treimi; 

Bucura-te, de care se minuneaza cu dragoste ostirile ceresti; 

Bucura-te, pe care cu credinta il maresc pamantenii; 

Bucura-te, de care se tem puterile iadului; 

Bucura-te, fulger duhovnicesc aducator de bucurie; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 3 

  

Aratand in tine puterea nebiruita a ravnei pentru slava dumnezeiasca ai stat in 

fruntea cetelor ingeresti, Mihaile, impotriva celui ce sufla rautatea, preatrufasului 

Luceafar de dimineata, pe care, vazandu-l aruncat impreuna cu cei de aproape ai 

sai din inaltimea cerului intru cele mai de jos ale pamantului, ostirile ceresti, in 

chip preaslavit calauzite de tine in lupta, inaintea Scaunului dumnezeirii au 

strigat cu veselie si cu o singura gura: Aliluia ! 

  

Icosul 3 

  

Pe tine, Arhanghele Mihaile, tot neamul crestinesc te are mare aparator si mare 

ajutator in razboaiele cu cei potrivnici; dorind pentru aceasta a ne invrednici de 

preaminunatul tau ajutor, in ziua praznuirii tale iti strigam unele ca acestea: 

Bucura-te, prin care satana a fost aruncat ca un fulger din Cer; 

Bucura-te, prin care neamul omenesc, fiind pazit, se inalta; 

Bucura-te, prealuminata podoaba a prealuminatei lumi de Sus; 

Bucura-te, preaslavita ocrotire a lumii de jos; 

Bucura-te, care niciodata nu ai fost biruit de puterile raului; 

Bucura-te, cel intarit pe veci in adevar si dreptate, impreuna cu toti ingerii lui 

Dumnezeu, prin harul dumnezeiesc; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 4 
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Izbaveste-ne de viforul ispitelor si al nevoilor, cela ce esti intre ingeri intai-

statator, pe noi care savarsim cu dragoste si bucurie praznicul tau prealuminat, 

ca tu esti in nevoi mare ajutator si in ceasul mortii aperi si ocrotesti de duhurile 

rele pe toti cei care striga impreuna cu tine Stapanului si Dumnezeului nostru: 

Aliluia ! 

  

Icosul 4 

  

Vazand indraznirea ta asupra cetelor diavolesti, toate ierarhiile ingeresti s-au 

avantat cu bucurie, urmandu-te in lupta pentru numele si slava Stapanului lor, 

strigand: "Cine este ca Dumnezeu?". Iar noi, cunoscand pe satana biruit sub 

picioarele tale, strigam tie, ca unui biruitor: 

Bucura-te, prin care pacea si linistea in cer s-au salasluit; 

Bucura-te, prin care duhurile rautatii au fost aruncate in iad; 

Bucura-te, care calauzesti ostirile ceresti si puterile lumii nevazute pentru 

nimicirea raului; 

Bucura-te, care imblanzesti in chip nevazut mania si zbuciumul stihiilor lumii; 

Bucura-te, minunatiile impreuna-luptator cu cei ce se lupta cu duhurile rautatii; 

Bucura-te, tare ajutator al celor ce slabanogesc in ispitele si necazurile veacului 

acesta; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 5 

  

Izvor de Dumnezeu daruit cu minuni preamarite te-ai aratat in biserica ta din 

Hone; caci nu numai balaurul cel mare si infricosat care petrecea in locul acela a 

fost nimicit cu puterea ta, ci si ape au izvorat, tamaduind toata neputinta 

trupeasca, pentru ca toti sa strige cu credinta Stapanului ingerilor, Celui ce te-a 

proslavit pe tine: Aliluia ! 

  

Icosul 5 

  

Auzindu-te si cunoscandu-te pe tine, preaminunate Mihaile, ca pe un mare lu-

minator, stralucind in mijlocul cetelor ingeresti, la tine alergam, dupa Dumnezeu 

si Maica Domnului, rugandu-te cu prisos de nadejde sa ne ajuti cu puterea ta pe 

toti cei ce-ti strigam unele ca acestea: 

Bucura-te, cel ce ai calauzit si ocrotit in pustie poporul ales de Dumnezeu; 

Bucura-te, inaltule mijlocitor al Legii date in Sinai prin mana lui Moise; 
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Bucura-te, la care judecatorii si capeteniile lui Israel au aflat putere si acope-

ramant; 

Bucura-te, prin care proorocii si arhiereii iudeilor au primit darul cunostintei de la 

Dumnezeu Atotcunoscatorul; 

Bucura-te, cel ce ai intrarmat cu tainica intelepciune pe legiuitorii cei tematori de 

Dumnezeu; 

Bucura-te, cel ce ai pus judecata si dreptate in inima celor ce fac binele; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 6 

  

Cand te-a vazut Manoe pe tine, inainte-vestitorul judecatilor dumnezeiesti, s-a 

umplut de mirare si frica, socotind ca pentru aceasta nu va mai trai; ci invatat 

fiind de femeia sa despre rostul cel bun al aratarii si blandetea cuvintelor tale, 

bucurandu-se pentru fiul sau Samson, care avea sa se nasca dupa cuvantul tau, 

multumind a strigat lui Dumnezeu: Aliluia ! 

  

Icosul 6 

  

Rasarit-ai intru slava, Mihaile, in chip preaminunat, cand ai statut in chip ome-

nesc inaintea lui Iisus al lui Navi, graind: "Scoate incaltamintea din picioarele 

tale, ca eu sunt Arhistrategul Puterilor Domnului". Minunandu-ne de o astfel de 

aratare a ta, cu dragoste strigam tie: 

Bucura-te, neadormitule pazitor al capetelor de Dumnezeu incoronate; 

Bucura-te, ca degraba umilesti pe cei ce se impotrivesc stapanirilor drepte, ca pe 

unii ce se impotrivesc poruncii lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca smeresti razvratirile noroadelor; 

Bucura-te, ca rusinezi in chip nevazut obiceiurile cele raucredincioase; 

Bucura-te, ca tu luminezi in ceasul grelelor framantari pe cei ce se indoiesc; 

Bucura-te, ca pe cei incercati ii scapi din ispite pagubitoare; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 7 

  

Voind Stapanul tuturor sa arate ca trecerea vietii omenesti nu este intam-

platoare, ci pururea este tinuta in mana Sa, te-a daruit aparator si ocrotitor 

imparatilor pamantului, ca sa gatesti neamurile pentru vesnica imparatie a lui 
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Dumnezeu; pentru aceasta, toti care cunosc inalta ta slujire spre mantuirea 

oamenilor, cu multumire striga lui Dumnezeu: Aliluia! 

  

Icosul 7 

  

Facatorul tuturor minunilor si Stapanul a toate prin tine Minune noua ne-a aratat 

pe pamant, Arhistrategule, cand ai mantuit in chip minunat de potopirea apelor 

raului biserica inaltata intru cinstirea numelui tau in Colose, poruncind suvoaielor 

sa se reverse in sanurile pamantului. Si vazand aceasta, fericitul Arhip, cu fiii sai 

duhovnicesti, multumind, a strigat tie: 

Bucura-te, ingradire nestricata a sfintelor biserici ale lui Dumnezeu; 

Bucura-te, zid neclintit impotriva vrajmasilor credintei crestinesti; 

Bucura-te, la a carui porunca se pleaca stihiile; 

Bucura-te, prin care se nimicesc cugetele rele; 

Bucura-te, cel ce aduci credinciosilor bucurie de la Scaunul Atottiitorului; 

Bucura-te, cel ce-i aduci pe necredinciosi pe calea dreptatii si adevarului; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 8 

  

Minunea straina a puterii tale, Arhistrategule al lui Dumnezeu, a cunoscut-o 

asupra sa Avacum atunci cand, potrivit chemarii lui Dumnezeu, l-ai rapit si l-ai 

dus degraba din Iudeea in Babilon, ca sa-l hraneasca pe Daniil, care era 

intemnitat in groapa leilor; drept pentru care, minunandu-se de preamarita 

lucrare a puterii tale, a strigat cu credinta: Aliluia ! 

  

Icosul 8 

  

Cu totul esti intru cei de sus, Mihaile, stand inaintea Scaunului imparatului 

Slavei, iar de cei de jos nu te departezi, luptand pururea cu vrajmasii mantuirii 

oamenilor; drept care toti cei ce vor sa ajunga in dorita imparatie cereasca iti 

striga tie intr-un glas: 

Bucura-te, incepatorul intreit-sfintei cantari ingeresti; 

Bucura-te, cel ce esti pururea gata sa stai inainte, aparand neamurile omenesti; 

Bucura-te, ca ai pierdut in chip strain pe faraonul cel prea trufas si pe necre-

dinciosii egipteni; 

Bucura-te, ca ai calauzit in chip prea-slavit in pustie pe iudeii cei credinciosi; 

Bucura-te, ca i-ai acoperit pe ei cu norul cel dumnezeiesc; 
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Bucura-te, prin care s-a stins vapaia cuptorului celui din Babilon; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 9 

  

Toti monahii Sfantului Munte Athos au venit cutremurati de bucurie, vazand cum 

ai mantuit pe tanarul cel temator de Dumnezeu, pe care necredinciosii iubitori de 

avutii, cuprinsi de nebunie, il aruncasera legat de o piatra in adancurile marii; 

pentru aceasta, manastirea care l-a primit pe acela, impodobindu-se cu numele 

tau, cu multumire striga catre Domnul: Aliluia! 

  

Icosul 9 

  

Graiurile ritoricesti si cugetele inteleptilor nu pot a spune puterea ta, Mihaile, 

cum ai omorat intr-o singura noapte o suta optzeci si cinci dintre ostasii 

imparatului asirian Senaherim, ca sa se invete a nu mai huli numele Domnului; 

iar noi, cinstind sfanta ta ravna pentru slava Dumnezeului celui Adevarat, cu 

veselie iti strigam unele ca acestea: 

Bucura-te, nebiruitule Voievod al ostirilor dreptmaritoare; 

Bucura-te, spaima si umilirea ostirilor raucredincioase; 

Bucura-te, ca sadesti dreapta credinta a cinstirii lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca dezradacinezi eresurile si schismele pierzatoare de suflet; 

Bucura-te, ca de multe ori ai intarit pe campul de lupta pe binecredinciosii 

Macabei; 

Bucura-te, ca ai pierdut chiar in templu pe Iliodor, necredincioasa capetenie a lui 

Antioh; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 10 

  

Ajutor tare fii celor ce vor sa se mantuiasca, Arhistrategule al lui Dumnezeu, 

izbavindu-ne si pazindu-ne de necazuri si de nevoi, inca si de oamenii rai si de 

pacatele noastre, ca noi, inaintand in credinta, nadejdea si dragostea catre 

Hristos, cu bucurie pentru ocrotirea ta preaminunata multumind, sa strigam 

Stapanului ingerilor si al oamenilor: Aliluia! 

  

Icosul 10 
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Zid esti oamenilor credinciosi, Arhistrategule al lui Dumnezeu, si stalp tare in 

luptele cu vrajmasii vazuti si nevazuti; pentru aceasta, izbaviti fiind prin tine din 

cursele diavolilor, cu inima si gura multumitoare iti strigam unele ca acestea: 

Bucura-te, nebiruitule luptator impotriva vrajmasilor credintei si a celor ce se 

impotrivesc Sfintei Biserici; 

Bucura-te, neobositule impreuna-luptator cu smeritii inainte-vestitori ai 

Evangheliei; 

Bucura-te, ca pe cei ce stau intru intunericul necredintei ii luminezi cu lumina 

credintei in Hristos; 

Bucura-te, ca povatuiesti pe calea adevarului si a pocaintei pe cei innebuniti de 

intelepciunea cea mincinoasa; 

Bucura-te, infricosatule mustrator al celor ce iau numele lui Dumnezeu in desert; 

Bucura-te, purtatorule de fulgere, pedepsitor al celor ce nebuneste batjocoresc 

tainele sfintei credinte; 

Bucurase, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 11 

  

Toata cantarea de lauda se biruieste de multimea minunilor tale, Arhistrategule 

al lui Dumnezeu, ca savarsite sunt de tine nu doar in Ceruri si pe pamant, ci si in 

beznele celor mai de dedesubt, unde ai legat pe sarpele cel din adancuri cu 

legaturile puterii Domnului, ca toti cei izbaviti de rautatea lui sa binecuvanteze pe 

Stapanul Cerurilor si al pamantului, strigand: Aliluia ! 

  

Icosul 11 

  

Slujitor minunat al adevarului si curatiei cinstirii lui Dumnezeu te-ai aratat, 

Arhistrategule, cand, mai inainte vazand mestesugurile duhului intunericului, l-ai 

oprit cu numele lui Dumnezeu, ca sa nu indrazneasca a scoate la iveala trupul 

ascuns al raposatului povatuitor al lui Israel, Moise, ca sa nu fie cinstit ca 

Dumnezeu de fiii lui Israel cei robiti simturilor; pentru aceasta, cinstind acum 

praznicul tau cel frumos luminat, multumind strigam tie: 

Bucura-te, ca ai pazit intre iudei curatia cunoasterii lui Dumnezeu, in zilele 

Vechiului Legamant; 

Bucura-te, ca ai dezradacinat de multe ori neghinele ratacirii in zilele Harului 

adus de Hristos; 

Bucura-te, ca ai pierdut oracolele si idolii neamurilor; 

Bucura-te, ca intaresti pe crestinii nevoitori si purtatori de chinuri; 
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Bucura-te, ca umpli cu puterea harului dumnezeiesc pe cei neputinciosi cu duhul; 

Bucura-te, ca imbraci cu armele credintei pe cei slabanogiti cu trupul; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 12 

  

Har din ceruri cere de la Dumnezeu, Mihaile, pentru noi, cei ce cantam intru 

lauda preacinstitului tau nume, ca umbriti fiind de ocrotirea ta, sa traim in toata 

evlavia si curatia, pana ce, dezlegati fiind prin moarte din legaturile trupului, sa 

ne invrednicim sa stam dinaintea Scaunului de foc al imparatului Slavei si sa 

strigam cu cetele ingeresti: Aliluia ! 

  

Icosul 12 

  

Cantand feluritele tale minuni, Mihaile, lucrate spre mantuirea noastra, il rugam 

pe Domnul si Stapanul tuturor ca duhul ravnei pentru Slava lui Dumnezeu, care 

este intru tine, sa nu se imputineze vreodata in noi, cei ce strigam tie unele ca 

acestea: 

Bucura-te, cel ce la vremea potrivita asezi in chip preaminunat la locuri de cinste 

pe robii credinciosi ai lui Dumnezeu; 

Bucura-te, cel ce arunci in chip nevazut din inaltimea puterii si slavei pe cei 

nerusinati si nevrednici; 

Bucura-te, care vei aduna pe cei alesi din cele patru colturi ale pamantului; 

Bucura-te, prin care, la porunca lui Dumnezeu, cei pacatosi vor fi predati focului 

vesnic; 

Bucura-te, prin care satana cu ingerii lui vor fi ferecati pe veci in iad; 

Bucura-te, prin care dreptii se salasluiesc in chip preaslavit in locasurile Tatalui 

Ceresc; 

Bucura-te, Mihaile, mare Arhistrateg, cu toate Puterile ceresti! 

  

Condacul 13 

  

O, prea minunatule intai-statator al arhanghelilor si al ingerilor, primeste, pentru 

preaminunata ta slujire spre mantuirea neamului omenesc, glasul de lauda si de 

multumire pe care il inaltam spre tine, si, ca unul ce esti plin de puterea lui 

Dumnezeu, acoperane cu aripile tale cele nematerialnice de toti vrajmasii vazuti 

si nevazuti, ca sa strigam pururea Domnului, Celui ce te-a proslavit si S-a 

proslavit prin tine: Aliluia ! 
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Acest condac se repeta de 3 ori, apoi se zic din nou Icosul intai si Condacul 

intai. 

  

Rugaciune catre Sfantul Arhanghel Mihail 

  

Sfinte si mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintai intre ingeri 

stai dinaintea Treimii celei negraite, sprijinul si pazitorul neamului omenesc, care 

ai zdrobit in Ceruri cu ostile tale capul prea-trufasului diavol si rusinezi pururea 

pe pamant rautatea si viclenia lui, a tine alergam cu credinta si ne rugam tie cu 

dragoste: fii pavaza nestricata si coif tare Sfintei Biserici si neamului nostru 

dreptcredincios, pazindu-ne cu spada ta purtatoare de fulgere de toti vrajmasii 

vazuti si nevazuti. 

  

Nu ne lasa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fara ajutorul si ocrotirea ta, pe 

cei ce laudam astazi sfantul tau nume. Iata ca, desi mult gresiti suntem, nu voim 

sa pierim intru faradelegile noastre, ci sa ne intoarcem la Domnul, ca sa ne 

calauzeasca spre lucruri bune. Lumineaza mintile noastre cu lumina fetei lui 

Dumnezeu, care straluceste totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la aratare, ca 

sa putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, buna si desavarsita, in ceea ce ne 

priveste, si sa cunoastem toate cate se cuvine noua sa le facem si cate sa le 

trecem cu vederea si sa le parasim. Intareste-ne cu harul Domnului vointa slaba 

si dorirea lipsita de vlaga, ca intarindu-ne in legea Domnului, sa incetam a ne 

mai primejdui cu cugetele pamantesti si cu poftele trupesti, aplecandu-ne, dupa 

asemanarea copiilor lipsiti de minte, catre frumusetile degraba pieritoare ale 

lumii acesteia si uitand in chip nesabuit cele vesnice si ceresti de dragul celor 

stricacioase si pamantesti. 

  

Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevaratei pocainte, 

intristarea cea nefatarnica dupa Dumnezeu si zdrobirea pentru pacatele noastre, 

ca zilele ce ne-au mai ramas din aceasta viata trecatoare sa le cheltuim nu spre 

placerea simturilor si hranirea patimilor noastre, ci intru indreptarea cu lacrimi de 

credinta si zdrobire a inimii, cu nevointele curatiei si cu bineplacutele fapte ale 

milostivirii. 

  

Iar cand se va apropia ceasul sfarsitului nostru, al slobozirii din legaturile acestui 

trup pieritor, nu ne lasa pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fara de aparare 

impotriva duhurilor rautatii care sunt in vazduhuri si obisnuiesc a impiedica 
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urcusul sufletului omenesc la cele de Sus, ca paziti fiind prin tine, fara im-

piedicare sa ajungem in salasurile prea-slavite ale Raiului, unde nu este durere, 

nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit. 

  

Si invrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nostru Domn si 

Stapan, si cazand cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinsi de bucurie si umilinta sa 

strigam: slava Tie, Preaiubitul nostru Mantuitor, Care pentru preamulta dragoste 

pe care o ai fata de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimite pe ingerii Tai ca sa 

slujeasca mantuirii noastre! Amin ! 
 


