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 Michaelovo meno 

Kto je ako Boh? 
Boh stvoril �loveka na svoj obraz. 

Antroposofia je cesta poznania, ktorÆ by chcela privies� duchovnØ v �loveku k duchovnØmu 
vo svete. V �loveku vystupuje ako potreba srdca a citu. Svoje oprÆvnenie musí preukÆza� 
tým, �e tœto potrebu srdca a citu vie uspokoji�. Antroposofiu dokÆ�e uzna� len ten, kto v nej 
nachÆdza to, �o je nœtený h�ada� vo svojej du�i. Antroposofom preto mô�e by� len �lovek, 
ktorý poci�uje ur�itØ otÆzky o podstate �loveka a sveta s rovnakou �ivotnou nutnos�ou, ako 
poci�uje hlad a smäd. 

(TØza 1) 

(...) V starých u�eniach moc, z ktorej prœdia my�lienky vecí, bola pomenovanÆ Michael. 
Meno mô�eme ponecha� a poveda�: �udia kedysi prijímali my�lienky od Michaela. Michael 
spravoval kozmickœ inteligenciu. Od deviateho storo�ia u� �udia nepoci�ujœ, �e Michael 
in�piruje ich my�lienky. �udia sa emancipovali spod jeho vlÆdy, vypadli z duchovnØho sveta 
do individuÆlnych �udských du�í. 

Michael h�adÆ novœ metamorfózu svojej kozmickej œlohy. Predtým nechÆval prœdi� 
my�lienky z duchovnØho sveta do du�í �udí. Od poslednej tretiny devätnÆsteho storo�ia chce 
�i� v �udských du�iach, v ktorých sa tvoria my�lienky. 

(...) Michael oslobodzuje my�lienky z oblasti hlavy; kliesni im cestu k srdcu; vytvÆra v du�i 
odu�evnenie, tak�e �lovek mô�e vo svojej du�evnej odovzdanosti za�i� v�etko, �o sa vo svetle 
my�lienok za�i� dÆ. Michaelský �as nastal. Srdcia za�ínajœ ma� my�lienky. Odu�evnenie u� 
neprœdi viac z pœhej mystickej temnoty, ale z jasnosti v du�i nesenej my�lienkami. Tomuto 
porozumie�, znamenÆ prija� Michaela do svojho srdca. My�lienky, ktorØ sa usilujœ pochopi� 
duchovno, musia pochÆdza� zo srdca, ktorØ bije pre Michaela ako ohnivØho knie�a�a 
my�lienok. 

(Na po�iatku Michaelskej doby) 
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Po�iatok Michaelskej doby a Slne�né mystérium 

(...) Tvorenie my�lienok sa na chví�u stratilo v matØrii kozmu a musí sa znovu nÆjs� 
v kozmickom duchu. Do chladnØho, abstraktnØho my�lienkovØho sveta mô�e vstœpi� teplo, 
mô�e vstœpi� bytos�ami naplnenÆ duchovnÆ skuto�nos�. To predstavuje po�iatok Michaelskej 
doby. 

Len v oddelení sa od my�lienkovej podstaty sveta mohlo v h�bkach �udskej du�e vzniknœ� 
uvedomenie si slobody. �o prichÆdzalo z vý�ok, musí by� teraz nÆjdenØ v h�bkach. Preto je 
vývoj uvedomovania si slobody ponajprv spojený s poznaním zameraným na vonkaj�iu 
prírodu. Zatia� �o �lovek vo svojom vnœtri podvedome vychovÆval svojho ducha k chÆpaniu 
�istých ideí, jeho zmysly boli zameranØ len na vonkaj�ie-materiÆlne, ktorØ �iadnym spôsobom 
ru�ivo nezasahovalo do toho, �o za�ínalo v du�i �iari� sprvoti ako jemný zÆrodok. 

(...) To slne�nØ, �o �lovek po dlhØ doby prijímal do seba len z kozmu, za�ne �iari� vo vnœtri 
du�e. �lovek sa nau�í hovori� o �vnœtornom Slnku�. Nebude sa sÆm seba chÆpa� kvôli tomu 
vo svojom �ivote medzi narodením a smr�ou menej ako pozemskÆ bytos�, ale spoznÆ svoju 
bytos� putujœcu po Zemi ako vedenœ Slnkom. Nau�í sa vníma� ako pravdu to, �e ho vo vnœtri 
ur�itÆ bytos� stavia do svetla, ktorØ síce na pozemskØ bytie svieti, ale z pozemskØho bytia 
nepochÆdza. Na po�iatku Michaelskej doby to mô�e e�te vyzera� tak, �e je to pred �udstvom 
ve�mi �aleko, ale predsa je to �duchovne� blízko, �lovek to musí len �vidie��. Od tejto 
skuto�nosti, �e �udia nebudœ idey len �myslie��, ale ich budœ v myslení aj �vidie��, zÆvisí 
nesmierne ve�a. 

(Stav �udskej du�e pred po�iatkom Michaelskej doby) 

(...) Z kozmickØho h�adiska le�í v podstate tohto �udskØho vývoja Slne�nØ mystØrium. S tým, 
�o �lovek mohol a� do najvýznamnej�ieho bodu obratu svojho vývoja vníma� na Slnku, boli 
spojenØ bo�skØ duchovnØ bytosti jeho pôvodu. Tieto bytosti sa od Slnka oddelili a na Slnku 
zanechali len svoju smrte�nœ �as�, tak�e �lovek mô�e do svojej telesnosti prijíma� zo Slnka 
u� len silu m�tvych my�lienok. 

Ale tieto bytosti poslali zo Slnka k Zemi Krista. Kristus spojil kvôli blahu �udstva svoju 
bytos� so smrte�nos�ou bo�skØho duchovnØho bytia v Ahrimanovej rí�i. Tak mÆ �udstvo dve 
mo�nosti, ktorØ sœ hodnØ jeho slobody: obrÆti� sa ku Kristovi v duchovnom zmý��aní, ktorØ 
bolo podvedome prítomnØ pri zostupe smerom od nazerania nadzmyslovØho duchovnØho 
bytia k pou�ívaniu inteligencie, teraz vedomým spôsobom; alebo sa chcie� oddeli� od tohto 
duchovnØho bytia, a tým prepadnœ� orientÆcii, akœ majœ ahrimanskØ mocnosti. 

V tejto situÆcii je �udstvo od po�iatku pätnÆsteho storo�ia. PripravenØ to je � vo vývoji sa deje 
v�etko postupne � od MystØria na Golgote, ktorØ je ako najvä��ia udalos� na Zemi ur�enØ 
k tomu, zachrÆni� �loveka pred zni�ením, ktorØmu musí by� vystavený, ke��e mÆ by� 
slobodnou bytos�ou. 

(...) BÆdate� duchovnØho sveta dnes musí �udstvo upozorni� na tœ duchovnœ skuto�nos�, �e 
Michael prevzal duchovnØ vedenie �udských zÆle�itostí. Michael vykonÆva to, �o vykonÆva� 
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mÆ tak, �e tým �udí neovplyv	uje, ale �udia ho mô�u v slobode nasledova�, aby pomocou 
Kristových síl opä� na�li cestu z Ahrimanovej sfØry, do ktorej museli nevyhnutne prís�. 

Kto je poctivo, z najhlb�ej bytosti svojej du�e, schopný sa cíti� s Antroposofiou zajedno, ten 
sprÆvne rozumie tomuto Michaelovmu fenomØnu. A Antroposofia by chcela by� posolstvom 
o tejto Michaelovej misii. 

(Michaelova œloha v Ahrimanovej sfØre) 

Michael stœpa opä� nahor cestami, ktorými �udstvo krÆ�alo nadol po stup	och duchovnØho 
vývoja smerom k uplatneniu inteligencie. Michael bude vies� vô�u nahor cestami, ktorými 
mœdros� klesala nadol k svojmu poslednØmu stup	u, k inteligencii. 

(TØza 106) 
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Naša úloha: 

Zmysel Michaelovej misie v kozme 

(...)Michael pova�uje za svoje najhlb�ie uspokojenie to, �e sa mu podarilo skrz �loveka 
hviezdny svet e�te bezprostrednej�ie udr�a� spojený s bo�sko-duchovným, a to nasledujœcim 
spôsobom. Ke� �lovek, potom �o zav��il svoj �ivot medzi smr�ou a novým narodením, 
nastœpil cestu k novej existencii na Zemi, h�adÆ pri zostupe k tejto pozemskej existencii 
harmóniu medzi pohybom hviezd a svojím pozemským �ivotom. TÆto harmónia, ktorÆ tu bola 
pred vekmi samozrejmÆ, lebo bo�sko-duchovnØ pôsobilo vo hviezdach, kde mal svoj prame	 
aj �udský �ivot, by dnes, kedy pohyb hviezd predstavuje len pokra�ovanie pôsobenia bo�sko-
duchovnØho, tu nebola, keby ju �lovek neh�adal. �lovek prinÆ�a svoje bo�sko-duchovnØ, 
zachovanØ z minulých �asov, do vz�ahu ku hviezdam, ktorØ v sebe majœ bo�sko-duchovnØ u� 
len ako nÆsledok z minulých �asov. Tým prichÆdza do vz�ahu �loveka ku svetu bo�skØ, ktorØ 
zodpovedÆ �asom minulým, ale sa zjavuje v �asoch budœcich. �e to je takto, to je �in 
Michaela. A tento �in mu dÆva takØ uspokojenie, �e v tomto uspokojení mÆ �as� svojho 
�ivotnØho elementu, svojej �ivotnej energie, svojej slne�nej �ivotnej vôle. 

(...) �udstvo sa rozvinie do svetovØho vývoja. Bo�sko-duchovnØ, z ktorØho �lovek pochÆdza, 
mô�e ako kozmom sa rozprestierajœca �udskÆ bytos� pre�iari� tento kozmos, ktorý je e�te len 
napodobeninou bo�sko-duchovnØho. 

U� nie viac tÆ istÆ bytos�, ktorÆ kedysi bola kozmom, sa tu roz�iari prostredníctvom �loveka. 
Bo�sko-duchovnØ prechodom cez �udstvo za�ije bytos�, ktorœ predtým nezjavilo. 
Proti tomu, aby vývoj postupoval týmto spôsobom, sa stavajœ ahrimanskØ mocnosti. Ony 
nechcœ, aby pôvodnØ bo�sko-duchovnØ sily vo svojom �al�om vývoji vesmír osvietili. 
AhrimanskØ mocnosti chcœ, aby nimi pohltenÆ kozmickÆ inteligencia pre�iarila celý nový 
kozmos a aby �lovek �il �alej v tomto intelektualizovanom a ahrimanizovanom kozme. 

Pri takomto �ivote by �lovek stratil Krista, lebo Kristus vstœpil do sveta s intelektualitou, 
ktorÆ je œplne takÆ, akÆ �ila kedysi v bo�sko-duchovnom, kým e�te vo svojej bytosti utvÆralo 
kozmos. Ak dnes hovoríme tak, �e na�e my�lienky mô�u by� aj my�lienkami Kristovými, 
staviame tým proti ahrimanským silÆm nie�o, �o nÆs chrÆni pred tým, aby sme týmto 
ahrimanským silÆm prepadli. 

Rozumie� zmyslu Michaelovej misie v kozme znamenÆ vedie� takto hovori�. Musíme dnes 
vedie� hovori� o prírode tak, ako to vy�aduje vývojovÆ etapa du�e vedomej. Musíme vedie� 
do seba prija� �isto prírodovedný spôsob myslenia. Ale mali by sme sa nau�i� o prírode 
hovori� � to znamenÆ ju pre�íva� � aj tak, ako to zodpovedÆ Kristovi. Nie len o vykœpení 
prírody, nie len o du�i a o bo�skom by sme sa mali u�i� Kristovu re�, ale aj o kozme. 

(Budœcnos� �udstva a Michaelova �innos�) 
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Zážitok Krista a Michaelova sila 

(...) �lovek sa mô�e vo svojej �udskej bytosti plne precíti� vtedy, ke� si uvedomuje seba ako 
slobodnœ individualitu. Ale istØ zatemnenie je s tým predsa len spojenØ. PôvodnØ bo�sko-
duchovnØ viac nesvieti. Vo svetle, ktorØ prinÆ�a Kristus �udskØmu Ja, je toto pôvodnØ svetlo 
opä� tu. V spolu�ití s Kristom mô�u obla�ujœce my�lienky slne�ne pre�iari� celœ du�u. 
PôvodnØ nÆdhernØ bo�skØ svetlo je opä� tu. Svieti, hoci jeho svetlo nie je prírodnej podstaty. 
A �lovek sa dnes zjednocuje s duchovnými kozmickými svetelnými silami minulosti, v ktorej 
e�te nebol slobodnou individualitou. A v tomto svetle mô�e nÆjs� cesty, ktorØ jeho �udskœ 
bytos� vedœ sprÆvne, ke� sa vo svojej du�i plný pochopenia spojí s Michaelovou misiou. 

Potom �lovek pocíti v duchovnom teple impulz, ktorý ho do jeho kozmickej budœcnosti 
prenesie tak, �e ostane verný pôvodným darom jeho bo�sko-duchovných bytostí napriek 
tomu, �e sa v ich svetoch rozvinul do slobodnej individuality. A v duchovnom svetle pocíti 
silu, ktorÆ ho, vnímajœceho so stÆle vy��ím a �ir�ím vedomím, privedie do sveta, v ktorom sa 
ako slobodný �lovek opä� zíde s bohmi svojho pôvodu. 

ZotrvÆva� v pôvodnom bytí, chcie� uchova� pôvodnœ naivnœ bo�skœ dobrotivos� vlÆdnucu 
v �loveku a pred plným pou�ívaním slobody sa trias�, to vedie �loveka v tomto dne�nom 
svete, v ktorom je v�etko stvorenØ pre rozvoj jeho slobody, k Luciferovi, ktorý chce prítomný 
svet poprie�. 

OdovzdÆva� sa prítomnØmu bytiu, chcie� necha� vlÆdnu� len prirodzenos� svetov teraz 
dosiahnute�nœ intelektu, ktorÆ sa vo�i dobrotivosti stavia neutrÆlne a pou�ívanie slobody 
chcie� pre�i� len v intelekte, to �udí v tomto dne�nom svete, v ktorom musí pokra�ova� vývoj 
v hlb�ích oblastiach du�e, zatia� �o vo vrchných vlÆdne sloboda, vedie k Ahrimanovi, ktorý 
chce prítomný svet œplne premeni� na kozmos intelektuÆlnej bytosti. 

(Michaelova misia v dobe �udskej slobody) 
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Imaginácia Michaela 

(...) Prísne dr�a� svoju bytos� ako výraz svetovej bytosti, v�etko, �o sa chce vo vnœtri hýba� 
ako vlastnÆ bytos�, vo vnœtri aj ponecha�, to pokladÆ Michael za svoju cnos�. Jeho myse� je 
usmer	ovanÆ ve�kými sœvislos�ami kozmu � o tom hovorí výraz jeho tvÆre. Jeho vô�a, ktorÆ 
pristupuje k �loveku, mÆ odzrkad�ova� to, �o zhliada v kozme � o tom hovorí jeho postoj, 
jeho gestÆ. Michael je vo v�etkom vÆ�ny, lebo vÆ�nos� ako prejav jeho bytosti je zrkadlom 
kozmu, je z tejto bytosti kozmu. Úsmev je prejav toho, �o vychÆdzajœc z nejakej bytosti �iari 
do sveta. 

Jedna z imaginÆcií Michaela je aj tÆto: On vlÆdne skrz beh �asu, bytostne nesœc svetlo 
z kozmu ako svoju bytos�, utvÆrajœc teplo z kozmu ako zvestovate�a svojej vlastnej bytosti. 
Jeho bytos� je ako svet, potvrdzujœc seba len tým, �e potvrdzuje svet, ako privÆdza nadol 
k Zemi sily zo v�etkých miest sveta. 

Naproti tomu imaginÆcia Ahrimana. Chcel by na svojom postupe z �asu doby� priestor. 
Vôkol seba mÆ temnotu, do ktorej vysiela lœ�e vlastnØho svetla. Vôkol seba mÆ �adový chlad, 
ktorý je taký silný, ko�ko zo svojich zÆmerov dosiahne. Pohybuje sa ako svet, ktorý sa 
sœstre�uje œplne do jednej bytosti, do svojej, �ím potvrdzuje seba len negovaním sveta. 
Pohybuje sa, ako keby so sebou viedol v�etky hrozivØ sily temných dœpät Zeme. 

Ak h�adÆme slobodu bez priklÆ	ania sa k egoizmu, ke� sa pre nÆs sloboda stÆva �istou lÆskou 
k jednaniu, potom mÆme mo�nos� priblí�i� sa k Michaelovi. Ak chceme pou�íva� slobodu na 
rozvoj egoizmu, ak sa nÆm sloboda stÆva pocitom pýchy ukazova� v jednaní samých seba, 
potom stojíme pred nebezpe�enstvom, �e sa dostaneme do Ahrimanovej sfØry. 
Vy��ie popísanØ imaginÆcie sa tvoria z lÆsky �loveka k jednaniu (Michael), alebo z lÆsky 
�loveka k sebe samØmu, ktorÆ je dôvodom jednania (Ahriman). 

Tým, �e sa �lovek v blízkosti Michaela cíti ako slobodnÆ bytos�, je na ceste, nies� silu 
intelektuality vo svojom �celom �loveku�. Myslí síce hlavou, ale srdce cíti my�lienky ako 
svetlØ alebo tmavØ. Vô�a vy�aruje z �udskej bytosti von, zatia� �o my�lienky ako œmysly 
prœdia dovnœtra. �lovek sa stÆva stÆle viac �lovekom tým, �e sa stÆva výrazom sveta. 
NachÆdza sa tým, �e h�adÆ nie seba, ale sa v lÆske œmyselne spÆja so svetom. 

(...) Michael putuje v lÆske svetom vo v�etkej vÆ�nosti svojej bytosti, svojho postoja, svojho 
jednania. Kto sa dr�í jeho, ten pestuje lÆsku vo vz�ahu k vonkaj�iemu svetu. A lÆska sa musí 
vo vz�ahu k vonkaj�iemu svetu najprv rozvinœ�, inÆ� sa stane sebalÆskou. 

Ak je tÆto lÆska, ktorÆ je v sœlade z Michaelovým zmý��aním tu, potom bude môc� lÆska 
k druhým �iari� aj naspä� do vlastnØho Ja. VlastnØ Ja bude vedie� �œbi� bez toho, aby �œbilo 
samØ seba. A na cestÆch takejto lÆsky je mo�nØ prostredníctvom �udskej du�e nÆjs� Krista. 

Kto sa dr�í Michaela, ten pestuje lÆsku vo vz�ahu k vonkaj�iemu svetu, a tým nachÆdza ten 
vz�ah k vnœtornØmu svetu svojej du�e, ktorý ho vedie ku Kristovi. 

(SvetovØ my�lienky v pôsobení Michaela a v pôsobení Ahrimana) 
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(...) Tak stojí Michael vo svojom pôsobení medzi luciferským obrazom sveta a ahrimanským 
rozumom sveta. U Michaela sa obraz sveta stÆva mœdros�ou naplnenØ zjavenie sveta, ktorØ 
odha�uje rozum sveta ako bo�skØ pôsobenie sveta. V tomto pôsobení sveta �ije Kristova 
starostlivos� o �udstvo, ktorÆ sa takto z Michaelovho zjavenia sveta mô�e odhali� �udskØmu 
srdcu. 

(PrvØ pozorovanie: Pred brÆnami du�e vedomej 
Ako Michael nadpozemsky pripravuje svoju pozemskœ misiu prostredníctvom ví�azstva nad Luciferom) 

Nálada sviatku Michaela 

(...) Ke� bude �lovek opä� schopný v sebe pre�íva� idey, aj potom, ke� sa s nimi prestane 
opiera� o zmyslový svet, bude poh�adu do nadpozemskØho kozmu opä� v œstrety prœdi� jas. 
To ale znamenÆ spozna� Michaela v jeho rí�i. 

Ke� raz bude sviatok Michaela na jese	 ozajstný a vrœcny, potom budœ �udia slÆviaci tento 
sviatok s najvnœtornej�ou œprimnos�ou cíti� a vedome �i� hlavný motív: Ideami naplnenÆ 
du�a pre�íva duchovnØ svetlo, ke� v �loveku zdanie zmyslov doznieva len ako spomienka. 

Ke� �lovek bude vedie� toto poci�ova�, tak potom aj po tejto sviato�nej nÆlade sa bude 
vedie� opä� ponori� do sveta zmyslov. A Ahriman mu nebude môc� u�kodi�. 

(�lovek vo svojej makrokozmickej bytosti) 

Slová Rudolfa Steinera svojim žiakom 

Spolo�ne pre�itÆ pravda 
Je �ivotnou silou v �udskom œsilí 

pre Johannu Mücke 

Poznanie a dobrØ �iny 
V prítomnosti 
Budœ stavite�mi 
Jasnozrivých orgÆnov 
V budœcnosti 

pre Mathildu Scholl 


