Акафіст до святого архистратига Михаїла,
Гаврила та інших святих ангелів
Кондак 1
Вибраний небесних сил воєводо, архистратиже Михаїле, оцей тобі, тобою від скорбот
завжди звільнювані, подячний приносимо спів: ти бо, маючи сміливість до Господа, від
усяких нас бід звільни, щоб взивати до тебе:
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже з усіма небесними силами!
Ікос 1
Перший ангел з-посеред вогненних чинів ти єси, Михаїле начальнику, божественним
виблискуючи світлом; освітлюєш бо всіх, що з любов’ю так тобі співають:
Радуйся, зоре світу світлоносна.
Радуйся, світиче закону світлосяйний.
Радуйся, погибельних бісів .падіння.
Радуйся, впалих гріхами людей піднесення.
Радуйся, світло розумним думкам неосяжне.
Радуйся, зоре, незрима .людськими очима.
Радуйся, бо ти турбуєшся про наше спасіння.
Радуйся, бо ти піклуєшся про наше в-чеснотах вдосконалення.
Радуйся, бажаної радості вірним подателю.
Радуйся, земного прокляття губителю.
Радуйся, бо тобою розум наш просвічується.
Радуйся, бо тобою темрява незнання проганяється.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже з усіма небесними силами!
Кондак 2
Знаючи твою пресвітлу красу, архистратиже Божий; всі земляни дивуємося:
преславний бо твій образ неосяжний для нас і дивний являється, в нім же перед безтілесним
Божеством завжди стоїш, кличучи: Алилуя!
Ікос 2
Даруй розум нам, божественний Михаїле, провідниче всіх .небесних чинів і
наставнику. Устами бо нашими скверними як можемо твоє ім’я оспівувати? Тому
подивляємо, як же тобі молебну принесемо пісню, отак промовляючи:
Радуйся, княже, вигляду страшного.
Радуйся, великою світлістю наповнення.
Радуйся, святих Божих преславна похвало.
Радуйся, голошення об явлень христоносних.
Радуйся, наставнику, що розум безмірний людям подаєш.
Радуйся, що бажане здоров я вірним випрошуєш.
Радуйся, ангелів преславний воєводо.
Радуйся, над демонами велика перемого.
Радуйся, світліший за сонячне світло.
Радуйся, від вогню Божественного осяяння.
Радуйся, сумуючим радостей потіхо.
Радуйся, сліпим провіднику і наставнику.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже з усіма небесними силами!
Кондак 3
Силу згори пошли, Михаїле архангеле, нам, що почитаємо образ страшного і дивного
твого виду — світлоносного, небосяйного і вогненного; просвітлюєш бо серця вірних і
спалюєш тих, що не співають Богові: Алилуя.
Ікос 3
Має тебе світ увесь як великого і дивного в битвах, помічника; задля цього тебе, як
оборонця вірних і скорого заступника, Михаїле, почитаючи, в преславнім твоїм торжестві
такі дари тобі приносимо:
Радуйся, виконавцю Божих повелінь.

Радуйся, мудростей об’явителю.
Радуйся, ворогів віри Христової нищителю.
Радуйся, улесників єства нашого губителю.
Радуйся, бо до Господа за нас молишся.
Радуйся, бо лютих мучителів від нас відганяєш.
Радуйся, бо ти, просвічуєш думки благочестивих.
Радуйся, бо ти нищиш злії пристрасті.
Радуйся, що честь Бога вишнього вірно зберіг.
Радуйся, ти, що гордість ворожу в безодню пекельну опустив.
Радуйся, що ним сатана, як блискавка з неба скинутий.
Радуйся, яким бережений рід людський до неба піднісся.
Радуйся, Михаїле, великий, архистратиже, з усіма небесними силами!
Кондак 4
Від різних бурь ізбави нас, ангельський княже Михаїле, що з любов’ю і радістю
пресвітле твоє торжество святкуємо — ти бо великий в бідах захисник і в час смерті від
злих духів хоронитель і заступник всіх, що співають Богові: Алилуя.
Ікос 4
Чуючи і знаючи тебе, як сонце сяючого посеред божественних ангелів, пречудний
Михаїле, небесного двору начальнику, до тебе в Бозі прибігаємо: очисти, просвіти і
освіти всіх, що співають тобі:
Радуйся, світла незахіднього сяйво.
Радуйся, вогню нетілесного престоле.
Радуйся, сумуючим душам потіхо.
Радуйся, для земних, що трудяться, спасіння.
Радуйся, вожде вогненосний, ангелів радосте.
Радуйся, винограднику богонасаджений, людей окрасо.
Радуйся, що дивним чином ассирійців умертвив.
Радуйся, що юдеїв наставив преславно.
Радуйся, понад зорі світліший.
Радуйся, світильнику золотосяйний.
Радуйся, багатьох хворіб лікарю.
Радуйся, нерозумним розуму подателю.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 5
Боготекучим джерелом превеликих чудес явився ти у світі, архангеле, начальнику
вогненних чинів, бажаючи від обману всіх земних зберегти, і збагатив розумом богомудрим
усіх, що співають Богові: Алилуя.
Ікос 5
Бачачи сини людські вогнеподібну твою красу, що все сотворіння просвітлює,
архистратиже .Михаїле, поспішили , піснями оспівати пресвітлу славу твою, отак до тебе
кличучи:
Радуйся, світлий Господній предстоятелю.
Радуйся, милосердний і швидкий допомоги подателю.
Радуйся, Предивний недужих посітителю.
Радуйся, престрашний демонів губителю.
Радуйся, Церкви .Христової красото невимовна.
Радуйся, прецінне Миро пахощів Божих.
Радуйся, чудо чудес преславне.
Радуйся, даре дарів різноманітних.
Радуйся, цінний духовний скарбе.
Радуйся, світле чеснот вмістилище.
Радуйся, .славних страстотерпців укріпителю.
Радуйся, достойних священиків просвітителю.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.

Кондак 6
Проповідника преславних Божественних постанов коли тебе Маноах побачив,
наповнився страхом, і трепечучи, вельми дивувався, не розумів бо, як то ти, безплотним
будучи, із земними спілкуєшся. Почувши ж від тебе про зачаття Самсонове, радіючи,
воскликнув Богові: Алилуя.
Ікос 6
Засяяв ти пречудно, Михаїле, Воєводо Сил Господніх, Коли Ісусові Навину
промовив: „Зніми взуття з ніг твоїх”. Він же затрепетав, дивуючися вельми, припав
перед ноги, славлячи тебе та взиваючи отак:
Радуйся, надійний захисте царів благочестивих.
Радуйся, мужносте непереможна воїнів богослухняних.
Радуйся, правовірних над супротивниками перемого.
Радуйся, тих, що. Господом перемагають, радосте.
Радуйся, благочестя стовпе непоборний.
Радуйся, Церкви світильнику невгасимий.
Радуйся, пророків славна похвало.
Радуйся, посників солодка повздержносте.
Радуйся, багатство скитальців убогих.
Радуйся, поводирю заблуканим.
Радуйся, каменю світлий і прецінний.
Радуйся, бісере предорогий небесний.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 7
Світ, що бажає тишини і миру, великого тебе має заступника, поборника і стовпа
міцного, як об’явлено Даниїлу пророкові, Михаїле, перший княже ангельський. Ти
зберігаєш у .мирі держави благочестиві і перемагаєш правителів злочестивих, тому то й
ми, знаючи це, радісно з тобою кличемо Богові: Алилуя.
Ікос 7
Нові чудеса показав нам тобою на землі всіх чудес Творець і Владика, архистратиже
Михаїле. Всі бо сили .диявольські відганяєш і нам у бідах допомагаєш.. Задля того оце
вдячно приносимо:
Радуйся, радості Божественної об’явителю.
Радуйся, прокляття невільницького нищителю.
Радуйся, святих прославе і похвало.
Радуйся, насолоди праведних охороно.
Радуйся, квіте, Богом прикрашений, слави небесної.
Радуйся, лілеє духмяна чистих, пахощів.
Радуйся, що скріплюєш мудрістю великодушності.
Радуйся, що просвічуєш світлістю благочестя.
Радуйся, земних захисте й хоронителю.
Радуйся, вірних на небо сходи й возводителю.
Радуйся, що ним долішні обновляються.
Радуйся, що ним прославляються вишні.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 8
Дивний вигляд твій, архистратиже, побачив Авакум, якого ніс ти чимдуж з Юдеї у
Вавилон, щоб подати їжу Данилові, у рові з левами замкненому. Тож здивувався
превеликому твоєму чудові, ввізвавши з вірними Богу: Алилуя.
Ікос 8
Увесь ти єси міцний в битвах, хоронителю наш, превеликий небесний воєводо
Михаїле, славо царів і сило. Твоїм бо заступництвом вірні перемагають всі ворожі полки
і до тебе однозгідно взивають:
Радуйся, вірних Божих вінчателю.
Радуйся, із гріхів швидке піднесення.

Радуйся, цінна посудино скарбу благодатного.
Радуйся, начальнику трисвятого божественного співу.
Радуйся, огороже раю, Богом насадженого.
Радуйся, місце добре доступне життя вічного.
Радуйся, бо ти плід чистоти вирощуєш.
Радуйся, що.виливаєш джерело премудрості.
Радуйся, садів безсмертних насадителю.
Радуйся, паростків нетлінних творителю.
Радуйся, що ним погашено полум’я печі вавилонської.
Радуйся, яким порятовані були юнаки благочестиві.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з у сім а небесними силами.
Кондак 9
Кожне єство людське здивувалося дивному твоєму, о Михаїле, явлінню. Безтілесний
бо провідник ти єси всіх вогненних умів, що їх і просвічуєш, нас же освячуєш, .які
співаємо Богові: Алилуя.
Ікос 9
Красномовців усіх твоїх вогнеподібних уст перемагаючі слова, Михаїле, до вух
Даниїл прийняв, і об явлення майбутніх видінь предивне зрозумівши, здивувався, отак
преславно взиваючи:
Радуйся, об’явителю невимовних Божих постанов.
Радуйся, .зотління первостворених нищителю.
Радуйся, майбутніх благ об’явителю.
Радуйся, грядущих .негараздів відгонителю.
Радуйся, благочестивих забороло і твердине.
Радуйся, непереможний захиснику правовірних.
Радуйся, бо ти просвічуєш очі сердечні.
Радуйся, бо ти думки злобні пригнітаєш.
Радуйся, чудового співу насолодо.
Радуйся, душі солодка потіхо.
Радуйся, лікарю душ і тіл, Богом наставлений.
Радуйся, первоначальнику всіх ангелів.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 10
Тих, що бажають спастися, збережи; святий, від усякої небезпеки — прибігають до
пресвітлого твого покрову і світлоносне твоє святкують торжество; начальник бо ангелів
Божих ти єси, Михаїле, і можеш у силі допомагати тим, що з любов’ю співають Богові:
Алилуя.
Ікос 10
Стіною єси людям, Михаїле архистратиже, і опора міцна у битвах, твоїм бо сильним
заступництвом перемагаються ворожі полки, ми ж, спасенні, кличемо тобі отак:
Радуйся, земних сильний покровителю.
Радуйся, ворогів дивне прогнання.
Радуйся, що супротивників гордість перемагаєш.
Радуйся, що смиренним благодать подаєш від Бога.
Радуйся, що ангельським хлібом .нагодував Ізраїля.
Радуйся, що воду з каменя виточив.
Радуйся, бо ти потоки чудес виливаєш.
Радуйся, бо прохаючим допомогу подаєш.
Радуйся, людей в законі Божому наставнику.
Радуйся, престолу Божого служителю.
Радуйся, для тих, що надіються на тебе, захисте.
Радуйся, всіх, що прибігають до. тебе, заступництво.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 11

Усякий .спів переповнюється численністю чудес твоїх, бо хоча приносимо щоденні
молитви тобі, Михаїле святий, все ж нічого не робимо гідного супроти тих діл, в яких
допомагаєш тим, що співають Богові: Алилуя.
Ікос 11
Світлоносний. Божий провіднику. Михаїле, страшних вогненних чинів
первоначальнику! Просвіти і осяй серця наші, що з любов’ю приносять тобі моління такими
голосами:
Радуйся, убогих .і вдів заступнику.
Радуйся, багатьох нерозсудливих наставнику.
Радуйся, сумуючим радосте й потіхо.
Радуйся, мандруючим останній відпочинку.
Радуйся, надійний благочестивих захисте.
Радуйся, велика прикрасо вірним.
Радуйся, бо для плаваючих керманичим явився ти.
Радуйся, бо для бурями гнаних пристановищем ти показався.
Радуйся, що виводиш з єгипетського полону.
Радуйся, бо переводиш до Землі Обіцяної.
Радуйся, покрове, як хмара чудесна, що вдень отіняє.
Радуйся, стовпе вогнеподібний, що вночі просвітлює.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 12
Ласку від Бога подай, святий, Михаїле архангеле, твоїм піснесловцям, бо немов
стовп вогненний вірних просвічуєш, спалюєш же тих, що не співають про заступництво
твоє Богу: Алилуя.
Ікос 12
Співаючи тобі, земнії преславно просвічуються твоїм світлом, бо немов
божественний владичний прекрасний рай. розливаєш пахощі, і освячуєш тих, що отак до
тебе взивають:
Радуйся, світлая царство висото.
Радуйся, достойна пастирів красото.
Радуйся, слави Божої вірний хранителю.
Радуйся, багатства нетлінного прещедре джерело.
Радуйся, подив ангелам, і людям.
Радуйся, прославо пророків і мучеників.
Радуйся, бо ти визволяєш з кайданів полонених.
Радуйся, бо перемагаєш супротивників.
Радуйся, кріпосте правителів православних.
Радуйся, захисте народів християнських.
Радуйся, тіл наших надійна охороно.
Радуйся, душ наших на небо солодке вознесення.
Радуйся, Михаїле, великий архистратиже, з усіма небесними силами.
Кондак 13
О предивне світло, Михаїле архистратиже, що завжди сяєш небес красою, всіх же
ворогів наших, видимих і невидимих неустанний відгонителю. Прийми нинішнє приношення
і від усяких нас бід даною тобі від Бога силою ізбави, та від вічного вогню збережи тих, що
вірно, співають Богові: Алилуя. (3 рази повторити цей кондак)
Ікос 1 і кондак 1
Молитва до святих ангелів.
До вас, як заступників і хоронителів життя нашого я, окаянний і многогрішний,
припадаючи, молюся, просячи вашої милості, споглядачі Божественної величі, святі ангели,
що перед достохвальним престолом Пресвятої Трійці зі страхом стоїте, невимовною
світлістю Божественної слави осяювані. Моліть милостивого і всещедрого чоловіколюбця
Бога, щоб ізбавив мене від усякого зла.

Святий великий Михаїле архистратиже, перший начальнику святої Трійці, доглядачу і
хоронителю роду людського, що осяяв чудами всю вселенну, подай і мені день цей перейти
боговгодно, не спокушеним злими думками і ділами диявольськими; відкрий слух вухам
моїм, нехай почую, і зрозумію Божі слова, благі і душеспасенні, нехай прозрю внутрішніми
очима, і просвіти справжню темряву гріховну, що володіє мною, в якій проводивши всі дні
життя мого, прогнівив доброго, беззлобного, і довготерпеливого Творця мого і Владику,
якому предстоять зі страхом небесні сили, безтілесними устами трисвяту возсилаючи пісню.
Моліть за мене, що грішу повсякчасно, щоб не пожер мене меч гніву Господнього:
перевищили бо беззаконня мої голову мою, і немов, тягар важкий затяжіли на мені. Іще бо
згадую проминулий час, життя мого і великим грішником себе, визнаю, який більше всіх
людей злі і негідні діла вчинив, та боюся, щоб як би вогонь не зійшов з неба та не пожер
мене чи пекельна прірва живого не поглинула мене. Знаючи ж довготерпіння та невичерпну
глибину чоловіколюбства Божого не зневірююся, бо не наводить кари на гідного покарання,
але очікує покаяння.
Святий архангеле Гавриїле, радості посереднику, спасіння благовіснику, смутку
перемінителю і всякого зла губителю! Будь мені помічником в час, коли перемагати будуть
мене пристрасті; змилуйся наді мною святою твоє милістю; освіти мою душу, притемнену
багатьма гріхами, укріпи мене, щоб творити добрі діла. Кличу до тебе криком великим і,
припадаючи, молюся: не погорди мною, але поспіши, заки ще не спіткав мене кінець і не
застала, мене .раптово люта смерть і не забрала окаянну мою душу, що тяжко страждає у
розтлінних мерзотах. І не візьми мене, неприготованого, від життя цього і не постав
безмовного перед судом Того, Хто воздає кожному за вчинками його, але як той, що має,
сміливість до Бога за всіх молитися, і мені випроси відпущення гріхів.
Святий Уриїле, поглянь на біду мою і боротьбу ворожу, якою мене перемагають
завжди, на допомогу тебе кличу, прийди на заступництво мені, нехай прокинеться мій розум
від сну гріховного: дивуюся, бо й сам, як я є окрадений гріховними похотями і опиняюся у
вчинках, які ненавиджу, і негідними думками позбавляюся ласки Божої, що очікує мого
спасіння. Горе мені, що не маю твердої основи покаяння! Хто дасть очам моїм сльози, щоб я
плакав до милостивого Бога, аби послав милість свою і витяг мене з моря житейського, що
вирує хвилями пристрастей, в які будучи зануреним, не приймаю зцілення прогрішень і,
знаючи про пута мої, не хочу звільнитися від них, що перешкоджують мені тілесними
насолодами.
Святий Рафаїле, подвигни многоту святих ангелів, нехай молять Владику Христа за
вбогу і смиренну мою душу, яка кається в попередніх скоєних негідних вчинках; знаю бо
єство моє, яке є тлінним і швидко гинучим, бо коли не доживу дня і вечора, радітиме ворог
мій наді мною, кажучи: цей чоловік марноті уподібнився, і дні його немов тінь похилилися.
Але Господи мій Ісусе Христе, Сину Божий, припадаючи, молюся Тобі: поглянь на
мене і помилуй мене, і виведи з в’язниці беззаконня душу мою, поки не відійду звідси і
прийду на Страшний Суд, прийнявши тих, що моляться за мене: святих ангелів і архангелів,
херувимів і серафимів, Сили і Власті, Престоли і Господства, Начала, які навколо престолу
Твого стоячи, за увесь світ моляться. Їх молитвами і Пресвятої Матері Твоєї, Владичиці
нашої Богородиці ізбави мене засуду того і темряви кромішньої, і неусипних отруйних
хробаків, і невгасимого полум’я. Ти бо єси Агнець Божий, що забирає гріхи всього світу і що
розіп’явся на хресті задля нашого спасіння; вислухай молитву мою і пошли ангела святого,
хоронителя душі моєї і тіла, щоб, ним наставлений, звільнився я від усіх ворогів моїх,
видимих і невидимих, і сподобився отримати милість Твою з усіма, що вгодили Тобі
споконвіків: Ти бо єси Бог наш, до Тебе, прибігаю і на Тебе надіюся, бо хоч і згрішив більше
всіх людей, але від Тебе не відступив і не простягнув руки моєї до чужого бога. Тобі молюся,
Господи Ісусе Христе, Тебе благословляю і Тобі поклоняюся, у Тройці Богові єдиному:
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

