
a Sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!

Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”

Te pedig, mennyei seregek
vezére,

a Sátánt és a többi gonosz
szellemet,

akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a
kárhozat helyére!

Amen

Bizalmas  munkatársainak  XIII.
Leó pápa elárulta, hogy ördögien
gonosz hangot hallott, amint ezt
mondta:  „El  tudom  pusztítani
Egyházadat!”  Jóságos  hang
válaszolt. A pápa úgy érezte,  az
Úr beszél a Sátánnal. Hasonlóan
a  Jób  könyvében  zajló
párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-
7),  a  Sátán  időt  és
felhatalmazást  követelt,  hogy
csapásokkal  sújtsa  az
Egyházat,  az  Úr  pedig
hatalmat  engedett  neki  a  XX.
század  nagyobb  része  fölött,
hogy Egyházát próbára tegye.
Sajnos  már  nem  mondjuk
kötelezően ezt a gyönyörű imát
a  szentmisék  után.  Jó  lenne
ismét  „divatba  hozni”,  ill.
legalább  mi  magunk  illesszük
bele  a  mindennapi
imaéletünkbe!

Akathisztosz Szent Mihály fővezérhez,
Gáborhoz és a többi test nélküli erőkhöz



leghatalmasabb,  ő  a  győztes,  őt  kell
Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.

Többször  ábrázolják  mérleggel  a
kezében, mint a jó és a rossz eldöntésére
hivatott  személyt,  a  lelkek mérlegelőjét.
.
Mihály  (Micháél)  és  Gábor  (Gabriél)
arkangyal  képe  megjelenik  a  magyar
Szent Koronán is.

Szent Mihály-ima

XIII.  Leó  pápa  (1810-1903,
1878-tól  pápa)  éppen
szentmiséjét  fejezte  be  egy
vatikáni  kápolnában  1884.
október  13-án.  Már  távozni
készült,  amikor hirtelen megállt
az  oltár  lépcsőjénél.  Mereven
állt mintegy tíz percig, mint aki
önkívületbe  esett.  Arca
hamuszürke  lett.  Amikor  végre
megmozdult,  egyetlen  szót  sem
szólt  a  körülötte  állókhoz,
hanem  dolgozószobájába  sietett
és  íróasztalához  ült.  Ott
megfogalmazta  azokat  az
imákat,  amelyek  végzését
minden  szentmise  után
elrendelte. Ezek egyike az alább
következő  imádság  Szent
Mihály  támogatásáért  a  sátán
elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a

küzdelemben;

Tropár 4. hang. 

Ó, mennyei seregek fővezérei, * kérünk titeket, mi méltatlanok,*  hogy imáitok
által vegyetek minket körül, * mennyei és dicsőséges szárnyaitok árnyékával, *
és oltalmazzatok meg bennünket, * kik előttetek alázattal borulunk le és kiáltjuk: *
A veszedelmektől óvjatok meg minket ti, * vezérei a felsőbb erőknek!

I. konták

Égi  erők  bátor  hadvezére,  Mihály  fővezér,  mi,  akik  általad  minden
szomorúságtól  mindig  megszabadulunk,  neked  ajánljuk  e  hálaadó  éneket.  Te
pedig,  kinek  bátorsága  van  az  Úrhoz  járulni,  szabadíts  meg  minket  minden
rossztól, hogy azt mondjuk neked: 

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

I. ikosz
      

A lángoló rendek trónálló angyala te vagy, Mihály fővezér, isteni fénytől
ragyogva,  mert  megvilágosítod  mindazokat,  akik  szeretettel  énekelik  neked
ezeket:

Üdvözlégy,  a  világnak  fényt  hozó  csillag!  *  Üdvözlégy,  a  törvényt
megvilágító szövétnek! * Üdvözlégy gonosz ördögök leesése! * Üdvözlégy, bűnök
által elesett emberek felemelése!

Üdvözlégy,  éles  elméjű  gondolatok  számára  is  megfoghatatlan
világosság!  *  Üdvözlégy,  emberi  szemekkel megláthatatlan fény!  *  Üdvözlégy,
mert  gondolkodol  megmentésünkön!  *  Üdvözlégy,  mert  gondod van  erényeink
tökéletesítésére!

Üdvözlégy, ki a kívánatos örömet megadod a híveknek!  *Üdvözlégy, a
földi átok elrontója! * Üdvözlégy, mert általad értelmünk megvilágosodik! *
Üdvözlégy, mert a tudatlanság köde általad elűzetik!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!



XIII. konták

Ó  csodálatos  fény,  Mihály  arkangyal,  az  eget  mindig  megvilágosító
szépség,  összes  látható  és  láthatatlan  ellenségünk  bátor  elűzője,  fogadd  e
felajánlást, és az Istentől neked adott erővel minden rossztól mentsd meg, és az
örök tűztől szabadítsd meg azokat, kik hittel éneklik Istennek: Alleluja!

Újra az I. ikosz és az I. konták.

*

A  katolikus  hagyomány  szerint  Szent
Mihály  (Mihály  arkangyal)  egyike  a  7
arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei
hadak  nagy  vezére  és  győztes  harcosa.
Ünnepnapja  szeptember  29.  (a  VI.
századtól  tartják.)  Jelképe  hatalmas
kardja,  mellyel  legyőz  minden  gonoszt,
akaratereje  hatalmas,  mint  ahogyan  ő
maga  is.  Isten  iránti  hűsége
megingathatatlan.
Nevének jelentése:

Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint
az  Isten?”  kifejezésből  ered.  A
keresztény  hagyomány  szerint  Szent
Mihály  arkangyal  az  Istenhez  hűséges
angyalok  vezére,  akik  Isten  oldalán
állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz
lelkek  elleni  harcban.  Az  Istenhez
hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása:
Ki  olyan,  mint  az  Isten?!,  aminek
voltaképpeni  értelme  ez:  Senki  sem
olyan, mint az Isten, vagyis: Isten a 

II. konták

Isten  angyala,  fényes  szépségedet  látván,  mi  földiek,  mindnyájan
elcsodálkozunk,  mert  dicsőséges  arcod  számunkra  megfoghatatlannak  és
csodálatosnak  látszik,  amellyel  mindig  az  anyagtalan  Úr  előtt  állsz,  mondván:
Alleluja!   

II. ikosz

Isteni  értelmet  adj  nekünk,  Mihály,  az  összes  égi  erők  vezére,  mert
beszennyezett ajkainkról hogyan tudunk neked énekelni? Azért zavarban vagyunk,
hogy neked felajánljuk ezen imádságos éneket, mondván:

Üdvözlégy,  a  félelmetes  Látvány  hadvezére!  *  Üdvözlégy,  a  nagy
világosság teljessége. * Üdvözlégy, Isten szentjeinek dicsőséges dicsérete! *
Üdvözlégy, megközelíthetetlen bölcsesség kijelentése! 

Üdvözlégy, az embereknek tökéletes értelmet adó tanító! * Üdvözlégy, ki
a  megkívánt  egészséget  a  hívőknek  kieszközlöd!  *  Üdvözlégy,  angyalok
dicsőséges fővezére! * Üdvözlégy, a gonosz lelkek félelmetes legyőzője!

Üdvözlégy,  a  nap  fényénél  fényesebb! * Üdvözlégy,  az  isteni  tűztől
megvilágított!  * Üdvözlégy,  szenvedők  öröme  és  vigasztalása!  *  Üdvözlégy,
vakok vezetője és tanítója!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!



XII. konták

 Eszközölj  ki  Istentől  égi  kegyelmet  a  te  éneklőidnek,  Szent  Mihály
arkangyal, mert mint tűzoszlop, a híveket megvilágítod, és megégeted azokat, akik
nem éneklik Istennek: Alleluja!

XII. ikosz

A földiek kik neked énekelnek, dicsőségesen megvilágosodnak fényedtől,
mert  mint  isteni  és  uralkodói  szép  paradicsomkert  illatozol,  és  megszenteled
azokat, kik hozzád ezeket kiáltják:

Üdvözlégy,  országok  fényes  magassága!  *  Üdvözlégy,  pásztorok  tisztes
szépsége! * Üdvözlégy, Isten dicsőségének hűséges megmentője!  * Üdvözlégy,
romolhatatlan gazdagság bő forrása!

Üdvözlégy,  angyalok  és  emberek  csodálata!  *  Üdvözlégy,  próféták  és
vértanúk dicsősége!  * Üdvözlégy,  ki megszabadítod a bilincsektől  a rabokat!  *
Üdvözlégy, mert legyőzöd a támadókat!

Üdvözlégy,  igazhitű  királyok  megerősödése!  *Üdvözlégy,  keresztény
emberek megvédése! *Üdvözlégy, testünk éber oltalmazója! *Üdvözlégy, lelkünk
édes égbevezetése!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt! 

       III. konták

Küldj nekünk erőt a magasból, Mihály arkangyal, kik tiszteljük félelmetes,
új fényárasztó, égi világosságú és lángoló arcképedet, mert megvilágosítod a hívők
szívét, és megégeted azokat, kik nem kiáltják Istennek: Alleluja! 

 III. ikosz

Az egész világ oltalmazónak és a harcokban oltalmazónak tart téged. Azért
mint  a  hívők  védőjét  és  gyors  segítségét  tisztelve  téged,  Szent  Mihály,  dicső
ünnepeden ilyen ajándékot hozunk neked:

Üdvözlégy,  Isten  parancsainak  teljesítője!  *Üdvözlégy  bölcs  tanítások
kinyilatkoztatója!  *  Üdvözlégy,  Krisztus  hite  ellenségeinek  szétszórója!  *
Üdvözlégy, természetünk ravaszságainak megrontója!

Üdvözlégy, mert imádkozol értünk az Úrhoz!  *  Üdvözlégy, mert gonosz
kínzóinkat  elűzöd  tőlünk!  * Üdvözlégy,  mert  megvilágosítod  az  Istenfélők
gondolatait! * Üdvözlégy, mert eltávolítod akaratunk ravaszságait!

Üdvözlégy,  ki  a  felséges  Isten  tiszteletét  hűségesen  megőrizted!  *
Üdvözlégy,  ki  az  ellenség  büszkeségét  a  pokol  feneketlen  mélységébe
süllyesztetted!  *  Üdvözlégy,  ki  által  a  sátán,  mint  villám,  az  égből  leesett!  *
Üdvözlégy, mert az emberi nem általad megőriztetve az égbe emelkedett! 

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!



      

  XI. konták

Minden földi ének elhalkul csodáid sokasága előtt, bárha naponta ajánljuk
is  neked  az  imákat,  semmi  méltót  sem tettünk  ahhoz  képest,  amikben segíted
azokat, kik éneklik Istennek: Alleluja!

XI. ikosz

Isten  fényárasztó  trónállója,  Mihály,  a  félelmetesen  lángoló  rendek  feje,
tanítsd és világosíts fel szívünket, kik szeretettel  hozzuk neked imádságunkat e
szavakkal:

Üdvözlégy,  szegények  és  betegek  oltalmazója!  * Üdvözlégy,  értelem
nélküliek tanítója!  * Üdvözlégy, szenvedők öröme és vigasztalása!  * Üdvözlégy,
vándorok végső megnyugvása!

Üdvözlégy,  Istenfélők  ismeretes  védelmezője!  * Üdvözlégy,  hívők nagy
ékessége!  *  Üdvözlégy, mert a hajósok kormányának mutatkozol! * Üdvözlégy,
mert a viharban levők menedékének látszol!

Üdvözlégy, mert kivezetsz az egyiptomi rabságból!  * Üdvözlégy, mert az
ígéret földjére vezetsz! * Üdvözlégy, ki a nappal árnyékozó felhő módjára oltalom
vagy! *Üdvözlégy, éjszakában világító tűzoszlop!

Üdvözlégy, Mihály nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

IV. konták

Ments  meg  minket,  angyalok  vezére,  Mihály,  minden  vihartól,  kik
szeretettel  és  örömmel  ünnepeljük  fényes  ünnepedet!  Mert  a  szükségben  nagy
oltalmazója, és a halál óráján megőrzője és védelmezője vagy a gonosz lelkektől
mindazoknak, kik kiáltják Istennek: Alleluja!

IV. ikosz

Az  angyalok  között,  mint  ragyogó  Napot  hallunk  és  látunk  téged,
csodálatos Mihály, az égi udvar vezére! Isten után hozzád menekülünk, tisztítsd
meg, világosítsd meg és szenteld meg mindazokat, kik neked ezeket kiáltják: 

Üdvözlégy, a megközelíthetetlen fény ragyogása! * Üdvözlégy, anyagtalan
tűz  oltára!  *  Üdvözlégy,  szenvedő  lelkek  vigasztalása!  *  Üdvözlégy,  fáradozó
földiek megmentése! 

Üdvözlégy, tüzet  magában foglaló vezér,  angyalok öröme!  *  Üdvözlégy,
Isten által ültetett kert, emberek dísze! * Üdvözlégy, ki különös módon ölted meg
az asszírokat! *Üdvözlégy, zsidók dicsőséged tanítója!

Üdvözlégy,  csillagoknál  fényesebb!  * Üdvözlégy,  aranynál  fényesebb
gyertyatartó!  *  Üdvözlégy,  különféle  betegségek  orvosa!  *  Üdvözlégy,  ki  az
eszteleneknek értelmet adsz!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!



X. konták

Az üdvözülni akarókat őrizd meg minden szükségtől, ó szent, akik fényes
oltalmad  alá  menekülnek,  és  fényárasztó  ünnepedet  ünneplik,  mert  Isten
angyalainak te vagy a feje,  Mihály, mert hatásosan tudsz segíteni azoknak,  kik
szeretettel éneklik Istennek: Alleluja!

X. ikosz 

Fal vagy az emberek számára, Mihály fővezér, és erős oszlop a harcokban,
mert a te erős oltalmad legyőzi az ellenséges seregeket. Mi pedig megszabadulva
ezeket kiáltjuk neked:

Üdvözlégy,  földiek  erős  közbenjárója!   Üdvözlégy,  ellenségek  csodás
elűzője! * Üdvözlégy ki az ellenségek büszkeségét legyőzöd! * Üdvözlégy, ki az
alázatosaknak Istentől kegyelmeket eszközölsz!

Üdvözlégy,  mert  a  csodák  patakját  ömleszted!  * Üdvözlégy,  mert  a
kérőknek segítséget adsz!  *Üdvözlégy, ki a hívőket Isten törvényére oktatod!  *
Üdvözlégy, ki az Isten oltáránál szolgálsz! 

Üdvözlégy,  benned  remélők  oltalma!  * Üdvözlégy,  minden  hozzád
menekülők oltalma!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt! 

V. konták

A  nagy  csodák  Istentől  kiinduló  forrásaként  jelentél  meg  a  világnak,
arkangyal,  a  lángoló  rendek  vezére,  hogy  minden  heveskedőt  lecsendesíts,  a
hamisságtól minden földit megtisztíts, és isteni értelemmel töltsd el mindazokat,
kik kiáltják: Alleluja!

V. ikosz

Látván az emberek fiai a tüzes arcú szépségedet, mely minden teremtményt
megvilágosít, Mihály fővezér, iparkodnak énekekkel énekelni fénylő dicsőségedet,
ezeket mondva neked:

Üdvözlégy, ki fényesen állsz az Úr előtt!  * Üdvözlégy, a kegyes és gyors
segítség  megadója!  *Üdvözlégy,  szenvedők  csodálatos  meglátogatója!  *
Üdvözlégy, a gonosz lelkek félelmetes megrontója!

Üdvözlégy,  Krisztus egyházának kimondhatatlan szépsége!  *  Üdvözlégy,
Isten jó illatának legtisztesebb műrója!  * Üdvözlégy, nagyhírű csodák csodája!  *
Üdvözlégy, különféle adományok adománya!

Üdvözlégy, tisztes szellemi kincstár! * Üdvözlégy, erények fényes tartója! *
Üdvözlégy,  dicsőséges  hosszan  tűrők  megerősítése!  * Üdvözlégy,  tisztes
áldozópapok megvilágosítása!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!



IX. konták

Az egész emberi nem csodálkozott csodálatos alakodon, Mihály, mert az
összes lángoló elmék anyagtalan képviselője vagy, akiket megvilágosítasz. Minket
pedig megtisztítasz, hogy kiáltsuk Istennek: Alleluja!

IX. ikosz

Tűzalakú ajkaid mindenkit legyőző bölcs igéi Dániel fülébe jutván, Mihály,
és a jövendő események csodás megfejtését megértve elcsodálkozott, dicsérőleg
ezeket mondván:

Üdvözlégy, kimondhatatlan isteni rendelések megfejtője!  *  Üdvözlégy, az
első  romlás  szétrombolója!  *  Üdvözlégy,  a  jövendő  javak  kijelentője!  *
Üdvözlégy, a megtalálható szerencsétlenségek elűzője!

Üdvözlégy, az istenfélők erőssége és védelme! * Üdvözlégy, az igazhitűek
legyőzhetetlen védelmezője!  * Üdvözlégy, mert megvilágosítod szívünk szemeit!
* Üdvözlégy, mert elhomályosítod a gonosz gondolatokat! 

Üdvözlégy,  a  szép  ének  szerető  hallgatója!  *  Üdvözlégy,  a  lélek  édes
vigasztalása! * Üdvözlégy, a lélek és test Istentől rendelt orvosa! * Üdvözlégy, az
összes angyalok fővezére! 

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt! 

VI. konták 

Amikor  megáldott  téged  Mánoah,  mint  a  dicsőséges  isteni  törvények
hirdetőjét, félelemmel telt el, és megrémülve igen elcsodálkozott, mondván: nem
értem,  hogy  testnélküli  létedre  hogyan  kerülsz  kapcsolatba  a  földiekkel?
Meghallván  pedig  tőled  Sámson  fogantatását,  örvendezve  kiáltotta  Istennek:
Alleluja!

VI. ikosz

Csodálatosan felragyogtál Mihály, mikor Józsuénak, Nún fiának mondtad:
húzd  le  sarudat  lábadról.  Ő  pedig  nagyon  megrémülve  csodálkozással  borult
lábadhoz, téged magasztalva ezeket kiáltotta:

Üdvözlégy,  istenfélő  királyok  ismeretes  megmentője!  *  Üdvözlégy,
engedelmes  harcosok  legyőzhetetlen  bátorsága!  * Üdvözlégy,  az  igazhitűek
győzelme a támadók felett! * Üdvözlégy, az Úrban győzők öröme!

Üdvözlégy,  az  istentisztelet  legyőzhetetlen  oszlopa!  * Üdvözlégy,  az
egyháznak elolthatatlan szövétneke! * Üdvözlégy, próféták dicséretes dicsősége! *
Üdvözlégy, böjtölők édes megtartóztatása!

Üdvözlégy,  szegény utazók gazdagsága!  *Üdvözlégy,  bolyongó emberek
vezére! * Üdvözlégy, drágakőnél fényesebb és értékesebb! * Üdvözlégy, drága égi
igazgyöngy!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!



VII. konták

A békés csendet akaró világ téged nagy oltalmazójának és védelmezőjének
tart,  Mihály, mert  te békében őrzöd meg az istenfélő országokat és legyőzöd a
gonosz királyokat.  Azért  mi is  látván ezeket,  örömmel  kiáltjuk veled Istennek:
Alleluja!

VII. ikosz

Új csodákat mutatott nekünk általad a minden csodák létrehozója és ura,
Mihály fővezér, mert minden gonosz erőt elűzöl, és nekünk a bajokban segítesz.
Azért hálásan ajánljuk neked ezeket: 

Üdvözlégy,  isteni  öröm  megjelenése!  *  Üdvözlégy,  a  munka  átkának
megölője!  *  Üdvözlégy, szentek dicséret  és dicsősége!  *  Üdvözlégy, szentatyák
gyönyörűséges elrendezése!

Üdvözlégy, égi dicsőséggel Istentől felékesített virág! * Üdvözlégy, jó illatú
liliom!  *  Üdvözlégy, mert bölcsességgel erősíted meg a bátrakat!  *  Üdvözlégy,
mert az istenfélőket fénnyel világosítod meg! 

Üdvözlégy,  földiek  védelme  és  oltalma! *   Üdvözlégy,  a  híveknek
égbevezetője  és  lépcsője!  *Üdvözlégy,  ki  által  megújulnak  a  földiek!  *
Üdvözlégy, ki által megdicsőülnek az égiek! 

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt! 

VIII. konták

Különös  alakodat,  Ó  fővezér,  meglátta  Habakuk,  akit  Júdából  gyorsan
Babilonba  vittél,  hogy  ételt  adjon  Dánielnek,  akit  az  oroszlánokkal  barlangba
zártak.  Azért  nagy  ámulattal  elcsodálkozott,  a  hívekkel  az  Istennek  kiáltva:
Alleluja!

VIII. ikosz

Igen erős védelmezőnk vagy a harcokban nagy égi fővezér, Mihály királyok
dicsősége és hatalma, mert a te oltalmaddal a hívők legyőznek minden ellenséges
sereget, és neked együttesen mondják:

Üdvözlégy,  az  istenhívők megkoszorúzása! * Üdvözlégy,  ki  a  bűnökből
hamar  kiemelsz!  * Üdvözlégy,  az  áldott  titok  tisztes  edénye!  * Üdvözlégy,  a
háromszorszent isteni ének vezére!

Üdvözlégy, Istentől ültetett paradicsomkert kerítése! * Üdvözlégy, az örök
élet megközelíthető helye! *Üdvözlégy, mert a tisztaság gyümölcsét növeszted! *
Üdvözlégy, mert a bölcsesség forrását fakasztod!

Üdvözlégy,  romolhatatlan  kertek  ültetője!  * Üdvözlégy,  romolhatatlan
sarjadékok készítője! * Üdvözlégy, ki által elhamvadt a babiloni kemence lángja!
* Üdvözlégy, ki által megmenekültek az istenfélő ifjak! 

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt! 




