Velké rozhodnutí lidstva
Tak stojí dnes lidstvo před mimořádně vážnou alternativou. Jedna
možnost spočívá v tom, že se přikloníme k moderní duchovní vědě,
abychom s její pomocí dosáhli rovnováhy mezi luciferickými a ahrimanskými silami ve vlastní bytosti a abychom se pak pomocí
„intelektuálního jasnozření“ pozvedli k prožívání éterického Krista.
Druhá možnost vede k vývoji opačnému, následkem kterého nastane
úplné vnitřní podřízení člověka luciferickým a ahrimanským mocnostem, což otvírá vstup do lidské duše a tím do celé zemské civilizace
asurským duchům a Soratovi.)
Nej důležitějším pomocníkem na první cestě, která vede k éterickému Kristu, je - jak jsme viděli - Duch naší doby: Michael. A právě v
jeho epoše, která skončí asi za dvě stě let, počínaje od dnešní doby, se
lidstvo musí rozhodnout mezi těmi oběma směry. Vždyť současné
poslání Michaelovo spočívá právě v tom, že v tomto rozhodujícím
okamžiku lidem pomáhá učinit správné rozhodnutí a tím dát v
současné civilizaci zvítězit michaelskému impulsu. Neboť jen tak
nezůstane objevení se Krista v éterickém těle lidmi nezpozorováno,
nýbrž se bude moci stát statkem celého lidstva.
V boji potřebuje dnes Michael lidské pomocníky, tj. lidi, kteří
chtějí, poznavše pomocí anthroposofie moderní michaelská mystéria,
být „bojovníky" v jeho pozemském vojsku. Aby však mohli vstoupit do
tohoto vojska, musí učinit volbu výše uvedenou a vytvořit ve svých
srdcích ve stálém zápase mikrokosmické zobrazení onoho vznešeného
makrokosmického boje, který vede Michael v nadsmyslových světech,
aby se mohl přiblížit éterický Kristus. Jestliže se nějaký člověk postaví
v tomto boji svobodně na stranu Michaelovu, poté co učinil
rozhodnutí zduchovnit ve své duši kosmickou inteligenci sestoupivší
na Zemi, potom vytvoří v sobě proměnou onoho čtverce v krychli
nový vnitřní prostor pro přítomnost a působení „Michaela-Krista".
Neboť v naší době platí: „Lidská srdce se musí stát Michaelovými
pomocníky v dobývání inteligence, která padla z nebe na Zemi“ (GA
240, 20. 7. 1924), sice propadne tato inteligence luciferickoahrimanským mocnostem a tyto mocnosti si pomocí ní podmaní celou
pozemskou civilizaci. „Více než kterýkoli jiný boj je tento boj vložen
do lidského srdce" (tamtéž, 19. 7. 1924).
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Všechny katastrofy, války a krize, které se dnes odehrávají ve světě,
jsou vposledku jen zevním výrazem vnitřních bojů v člověku, a
bojištěm je jeho srdce. Rudolf Steiner řekl, se zaměřením na naši dobu
na přechodu z 20. k 21. století, obraceje se v roce 1924 ve skutečnosti
na anthroposofy dnešní: „A během tohoto 20. století, když uplyne
první století po konci kalí jugy, bude lidstvo buď stát nad hrobem
veškeré civilizace nebo na začátku onoho věku, kdy bude v duších lidí,
kteří spojují ve svém srdci inteligenci se spiritualitou, bude vybojován
michaelský boj ve prospěch Michaelova impulsu" (tamtéž).
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