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Slnka

Michael (arab. Mika´íl) znamená po hebrejsky „kto je ako Boh“. Micha
el je vládcom štvrtého anjelského chóru, tzv. duchov formy alebo mocností
(gr. exousiai, lat. potestates, hebr. elohim), čiže sféry Slnka. V Zjavení Jána sa
o Michaelovi píše: „A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci... a chopil draka,
toho starého hada... A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti dra
kovi... A zvrhnutý bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan,
ktorý zvádza celý svet; zvrhnutý bol na zem a boli s ním zvrhnutí i jeho anjeli“. (Zj
12: 7, 9; 19:17; 20:2)
Podľa Dionýzia Areopagitu úlohou štvrtého anjelského chóru, mocnos
tí, je, že „odrážajú pokusy démonov o ovládnutie sveta“.31 „Zabraňujú úsiliu
démonov rozvrátiť svet a sú neohrozenými bojovníkmi kozmu proti všetkému zlu
a udržiavatelia kozmického poriadku a rovnováhy“. Preto tiež „pomáhajú každej
duši prekonávať pokušenie, ktoré stojí pred ňou v podobe možnosti konať zlo“.35
Michael je „prvý“ a „najväčší“ z anjelov, ktorý „ako vodca nebeského vojska
vedie dobrých anjelov v ich víťaznom boji proti Satanovi a padlým anjelom“. Ako
bojovník s drakom a jeho premožiteľ vystupuje Michael už v kumránskych
zvitkoch od Màtveho mora v príbehu o »vojne synov svetla so synmi tem
noty«.150
Podľa viacerých autorov bol Michael ešte skôr, ako ho prevzali Židia,
„pôvodne chaldejským dobrým ochranným duchom a božstvom, ktorého hrdinské činy
už od tých dávnych čias pútali ľudovú obrazotvornosť viac než činy ktoréhokoľvek
iného anjela“.31, 35
Michael je „kresťanským anjelom smrti“, ktorý očakáva zosnulých na prahu
smrti, „kde sú vážení na dokonale presných váhach“ (Michaela často zobrazujú
ako drží váhy). „V hodine smrti“, tak hovorí tradícia, „Michael zostupuje a dáva
každej duši možnosť pred odchodom vykúpiť sa od zlého, zaženie diabla a jeho poslu
hovačov“.35 Hovorí sa, že Michael zvestoval Márii jej smrť a blízke stretnutie
s ním, ktorý je „veľký a nádherný“.
Okrem toho je Michael „osobitným ochrancom vyvoleného národa v Starom
zákone a patrónom cirkvi, ktorá si ho ctí ako svojho zvláštneho ochrancu vo všetkých
hmotných i duchovných nebezpečenstvách“.35, 151
„Podľa židovskej tradície sa práve Michael zjavil Mojžišovi uprostred horiaceho
kra a znovu sa objavuje na jeho pohrebe, kde sa o vlastníctvo tela starého patriarchu
prie so Satanom“.31 (Júda 9)
„Židovská legenda tiež tvrdí, že Michael bol jedným z troch »mužov«, ktorí
navštívili Abraháma... a posol, ktorý zadržal ruku Abrahámovi, keď chcel obetovať
svojho syna Izáka“.31, 35 Oznamoval aj Izákovo narodenie.
Ďalej „podľa jedného rozprávania vraj sám počas jedinej noci pobil 185 000
mužov z vojska asýrskeho kráľa Senacheriba, ktorý ohrozoval roku 701 pr. Kr. Jeru
zalem“.31
A nakoniec Michael prichádza na pomoc Danielovi a židovskému náro
du v perzskom zajatí roku 536 pr. Kr., keď inšpiruje Kýra, vládcu Perzie, aby
oslobodil Izrael. Tu Boh v zjavení Danielovi hovorí, že Kýros mu 21 dní
vzdoroval, ale „Michael, jedno z prvých kniežat, mi prišiel na pomoc“. (Dan 10:13)
Úcta k sv. Michaelovi sa veľmi rozšírila v ranom stredoveku. Navštívil
údajne cisára Konštantína Veľkého v Konštantinopole (okolo roku 330);
pápežovi Gregorovi Veľkému sa (v roku 590) zjavil s mečom v ruke ukon
čiac tak mor v Ríme. Najznámejším miestom Michaelovho zjavenia sa stala
jaskyňa na vrchu Gargano v Apúlii, kde sa vraj trikrát zjavil v roku 490.
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Napokon Francúzsko si pripomína Michaela ako ducha, ktorý dodával sv.
Jane z Arku odvahu zachrániť svoju vlasť v roku 1429.
Michael však nie je len „ten, ktorý váži duše“ v okamihu smrti; ale „je tak
tiež známy ako anjel posledného súdu“.31 Tak sa píše v knihe Danielovej, že
„keď povstane Michael... v tom čase bude vyslobodený... každý, kto bude nájdený
zapísaný v knihe. A mnohí z tých, čo spia... sa zobudia, a to jedni k večnému živo
tu a druhí k hanbe a k večnej potupe. Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy,
a tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky“. (Dan
12:1-3)
„V Danielovej knihe sa predpovedá, že až bude zase raz svet v ozajstných ťažkos
tiach, Michael sa zjaví znova. Mnoho učencov označuje práve dvadsiate storočie za
to, v ktorom sa Michael znova ukáže v celej svojej sláve“.31

