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Současná mystéria Michaelova 

Tím, co bylo řečeno, jsme ukázali základní příčinu toho, proč byla 
právě v naší době v anthroposofii po prvé v plné míře odhalena nebeská 
mystéria Michaelova. Neboť konfrontovat se v páté poatlantické epoše 
správně se silami zla a aktivně jim čelit nelze bez duchového spojení s 
Michaelem, čehož lze dosáhnout jen tehdy, když  
poznáme jeho pravé poslání v lidstvu. V duchových světech je Michael 
nejvyšším garantem lidské svobody a proto může být spojení s ním pouze 
plně vědomé, tj. založené na svobodném poznání Ducha individuálním 
já. 

Obraťme se nyní k samé imaginaci Michaela bojujícího s drakem 
jakožto k centrální imaginaci naší doby. V ní stojí Michael jako ar- 
cistratég nebeských sil a sluneční obličej Kristův proti draku, který 
představuje souhrn všech duchů zla bojujících proti správné evoluci. Jan - 
milovaný učedník Kristův a první křesťanský zasvěcenec - popisuje ve 
své prorocké knize tuto bitvu takto: „I nastala válka na nebi. Michael a 
jeho andělé bojovali proti drakovi, a drak a jeho andělé bojovali proti nim, 
avšak neodolali, a nebylo pro ně již místa v nebi. I svržen byl velký drak, 
dávná saň19, nazývaný ďáblem a satanem, mámící celý svět, svržen byl 
na zemi, a andělé jeho svrženi jsou s ním“ (Zjevení 12; 7-9). V těchto 
slovech máme poukaz na všechny tři druhy odpůrcích sil, jejichž 
prostřednictvím působí na zemskou evoluci drak- Sorat: Dávný had či 
saň, to je Lucifer pokoušející lidstvo ještě v ráji, ďáblem je v daném 
případě Ahriman, a satan - Asura. 

V naší době pokračuje tato nebeská bitva Michaela s drakem na Zemi, 
uprostřed lidí. A aby mohl vést tuto bitvu v epoše duše vědomé či 
uvědomující, potřebuje člověk skutečné poznání jak sil zla, tak i sil 
Michaelových, stojících proti nim, poznání, kterého se mu nyní dostává v 
anthroposofii. Neboť pouze na základě takového poznání se člověk může 
stát vědomým účastníkem a pomocníkem Michaela v této bitvě, na jejímž 
výsledku zajisté závisí celá budoucnost zemského vývoje. O vítězích v 
této bitvě je řečeno: „Zvítězili nad ním krví Beránkovou a slovem 

 
19 V německé versi je zde slovo Dračke - drak, ale i Schlange - had. V ruské ver-

si je jednak slovo drakón - drak, jednak archaické slovo zmij, které může znamenat 
drak, saň, ale také had. Ostatně pohádkový německý drak se spíše plazí jako had, 
český pohádkový drak mívá křídla, ale nelétává, čínský drak létá (a nemusí být zlý!).- 
Pozn. překl.. 
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svědectví svého, a neoblíbili sobě života svého dokonce až do smrti" 
(Janovo Zjevení 12; 11). Krev je fysickým nositelem já člověka. „Krev 
Beránkova" - to je obraz světového „Já jsem" Kristova, té nej vyšší 
kosmické síly, která, spojujíc se s individuálním lidským já, je schopna 
překonat moc jakýchkoli supostatů, nepřátel.   

„Slovem svědectví“ je v naší době éterický příchod Kristův, zvěsto-
vaný duchovní vědou, jakožto ústřední duchovní událost současné 
epochy. Dobrovolné obětování svého života či své duše není, ve smyslu 
křesťanských mystérií, ničím jiným než uskutečněním slov apoštola 
Pavla: „Ne já, ale Kristus ve mně“ (Galatským 2; 20), tj. vědomý vstup 
člověka na cestu duchovního vývoje, cestu, která se stala jeho duši 
vědomé či uvědomující přístupnou dík anthroposofii tím, že 
anthroposofie odhaluje božská mystéria „Já jsem“. 

Jak jsme již ukázali, vede tato cesta v naší době k bezprostřednímu 
prožívání éterického Krista. A nejdůležitější poslání anthroposofie 
spočívá v jeho zvěstování. Rudolf Steiner o tom mluví takto: „Zde, na 
Zemi, se máme připravit na tuto událost, vytvořit orgány, abychom ji 
zpozorovali. Nová událost Krista ve XX. století - my ji nyní zvěstujeme ... 
Kristus bude opravdu darován lidem, kteří se pomocí duchové vědy 
pozvednou k pochopení, ke zření skutečného druhého příchodu Krista“ 
(GA 118, 20. 20. 1910). 

S tímto éterickým zjevením se Kristovým je bezprostředně spojena i 
veškerá současná působnost Michaelova v nadsmyslovém světě Zemi 
nejbližším. Rudolf Steiner na ni poukazuje těmito slovy: „Toto zjevení 
[éterického] Krista ... může nastat jen v tom případě, když se bude vláda 
Michaelova šířit vždy více a více. Tento proces ještě probíhá v duchovním 
světě ... Michael bojuje v rovině, která hraničí s naším světem, za 
přiblížení [éterického] Krista. Potřebuje své vojsko, své bojovníky“ (GA 
158, 9. 11. 1914). 

„Tento proces ještě probíhá v duchovním světě“, - ale počínaje koncem 
XX. století v něm musí také vědomě pokračovat lidé na Zemi. A pro to se 
musí všichni praví učedníci Michaelovi sjednotit na rozhraní nového 
tisíciletí kolem duchovního Základního kamene Všeobecné 
anthroposofické společnosti. Neboť jen když se s ním nezvratně spojí, 

 
20 V němčině je zde Leben - život; v ruské versi dušá - duše. - Pozn. překl. 
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budou moci rozšířit v lidstvu vládu Michaelovu, což však značí ne pouze 
odporovat moci zla v současném světě, ale začít je i reálně přemáhat silou 
prýštící z jejich spojení s éterickým Kristem. 

„Michael potřebuje šiky pomocníků, kteří dovedou na fysické úrovni 
do konce bitvu s tím, co on již přemohl na úrovni astrální. To je veliký 
úkol, který máme splnit“ (GA 266/1, 23. 10. 1907). 
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