
 

 

Jednání a slova svatého Michaela Archanděla nám ukazují, že ctitel a pokorný služebník 

Boží není žádný slabý a méněcenný chudák, ačkoli celou svou vůli a život svěřuje do rukou 

a vůle cizí. Člověk odevzdaný Bohu je silný a mocný právě proto, že se nespoléhá na své 

ubohé schopnosti a síly, ale vlastní existenci a budoucnost svěřuje do rukou, vůle a moci 

bytosti, která stojí vysoko nad ním a převyšuje ho nepopsatelným a nevyměřitelným 

způsobem. Naopak, rozhodnutí sloužit svému Stvořiteli a milovat ho z celého srdce je 

známkou rozumnosti, síly a úcty k pravdě: totiž  ke skutečnosti, že tvor by bez svého 

Stvořitele nejen vůbec nebyl na tomto světě, ale bez jeho pomoci by nebyl mocen 

sebemenšího chvályhodného činu. Pýcha a chlubení se vlastními výkony je známkou 

nerozumnosti a pošetilosti, ale výslovná vzpoura vůči Bohu, bez kterého by vzpurník 

nikdy nespatřil světlo světa,  je opovážlivostí tak velikou,  že oprávněně zasluhuje trest, 

který postihl padlé anděly jednající opačně než jednal svatý a dobrý milovník Boha – 

archanděl Michael. 

Starodávné drama: Bůh s ostatním světem stvořil též pouhé duchy – anděly. Všichni andělé 

byli zpočátku svatí a blažení. Měli se však osvědčit v dobrém a tak si zasloužit všechny ty 

vzácné milosti, jimiž je Bůh obdařil. Museli se rozhodnout buď pro Boha, nebo proti 

němu.Nevíme, jakou přesnou podobu měla zkouška andělů. Někteří svatí otcové se domnívají, 

že Bůh zjevil andělům tajemství Vtělení svého Syna,  ale když prý toto tajemství bylo andělům 

zjeveno, povstala jedna část proti Synu Božímu a nechtěla se mu klanět. Tito vzpurní andělé 

pokládali lidskou přirozenost za příliš nepatrnou, aby se s ní Bůh spojil a takto ji nad samé 

anděly povýšil, a proto se vzbouřili proti Bohu. Plán Vtělení jim v jejich pýše připadal 

nedůstojný a opovažovali se  opovrhnout úradkem všemohoucího Pána. Sám Lucifer vyřkl 

ohavná slova „Nebudu sloužit!“, čímž se dobrovolně navždy odvrhl od cesty pravdy, lásky a 

spravedlnosti. Naproti tomu moudrý Michael odpovědí „Kdo je jako Bůh?“ nejen pravdu, lásku 

a spravedlnost následoval, ale poukázal na naprostou pošetilost Lucifera, který se dobrovolně 

rozhodl pro cestu zkázy a zoufalství. Vyjádřil tím, že služba Bohu, kterému se nic nevyrovná, 

není jen povinností všeho stvoření, ale také svrchovaným štěstím a radostí. V nebi tedy nastal 

boj. 

Svatý Jan v knize Zjevení ten boj líčí takto: “A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé 

se utkali s drakem. Drak a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. 

A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s 

ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi: ,Nyní přišlo spasení, moc a království našeho 

Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem 

osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu…’“ (Zjev. 12, 7—11) 

Sv. Petr o tom píše: “Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří hřešili, ale strhl je do temné propasti 

podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.“ (2. Petr. 2. 4) A sv. 

Juda:  „Také  anděly,  kteří  si  nezachovali  své  vznešené  postavení,  ale  opustili určené místo, 

drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.“  (Jud. 6) 

Ve sborech svatých andělů vyniká archanděl Michael jakožto vítězný bojovník pro Boha a jeho 

království. Jeho jméno značící: “Kdo jako Bůh“ je i jeho posvátné heslo. Bůh mu propůjčuje 

moc na potírání svých nepřátel. Proto je také sv. Michael zvláštním ochráncem katolické církve 

a vynikajícím pomocníkem pro křesťany, kteří bojují zdánlivě nerovný boj v prostředí Bohu 

nepřátelského světa, čelíce tisíceru různých vnitřních i vnějších útoků na vlastní víru a věrnost 

Božímu zákonu. 

 


