
Ľudstvo, počulo si volanie? Spiace, stemnelé ľud-
stvo, ktoré si sa dostalo až na samý okraj priepasti, 
začulo si volanie Svetla? Volanie, ktoré znie šíry-
mi nivami stvorenia, budiac ozvenu vo všetkých 
hviezdnych svetoch, ktoré sa radostne hlásili ku 
Svetlu a ktoré niesli vo svojich srdciach meno Pá-
novo.

Pán prehovoril!
Všetok život, ktorý tu je, všetky bytosti, ktoré 

tu dýchajú, čerpajú svoje súčasné bytie zo sily Bo-
žej, z Jeho vôle. Ako inak by smel stvorený tu žiť 
a jestvovať, než v tejto mocnej vôli, ktorá je doko-
nalou múdrosťou, láskou a spravodlivosťou?

Táto vôľa necháva prúdiť nad stvorením silu 
všemohúcnosti, lebo má znovu nastať nový deň, 
šťastný a veselý, kvitnúci a čistý, po nekonečnej 
noci. A teraz táto vôľa volá všetkých tých, ktorí 
o nej vedia. 

Pán vyslal svojich anjelov, poľnice dunia a me-
dzi ne sa miesia volajúce, jasné hlasy:

„Nositelia Svetla, kde ste? Nadišla tvoja hodi-
na Ephezus2, ktorý putuješ temný a ťažký v hlbi-
nách hmotnosti!
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Kde ste, spečatení Pána, ktorých mená boli 
znovu napísané v Jeho žiare a sile? Kde ste vy, kto-
rých čelá boli poznamenané svätými prstami Sy-
na Božieho? Žiari dosiaľ čisto znamenie na vašich 
čelách? Horí hlboko vo vašom vnútri a strávilo už 
všetky nánosy, ktoré na vás ľpeli z vašich pútí tem-
notami, vy spečatení a nositelia kríža, ktorí ste sa 
zasľúbili Svetlu a jeho čistote? Oko Pána hľadá vás 
a Jeho hlas vás zavolal!“

Tak to duní, dvíha sa a hlaholí vesmírom a nie-
to ani jediného stvoreného ducha, ani jediného 
tvora, ktorý by toto volanie mohol prepočuť.

Spiaci ľudskí duchovia, prebudení zo zmäte-
ného snenia, nevedia, čo sa deje, oni iba vedia, že 
boli zavolaní! Kde bliká ešte iskierka svetla, hoc 
je to i v najskrytejšom kútiku duše, tu táto iskra 
pri zvuku Božieho volania vzplanie, a takého člo-
veka sa zmocní nevýslovná túžba, ktorá ho po-
háňa a nedopriava mu už pokoja. Aj títo ľudia sú 
znamenaní, znamenaní svojou planúcou túžbou 
po Svetle, ktorá v nich na zavolanie Pána búrlivo 
vzplanula, a je medzi nimi nie jeden, ktorý jedi-
ným trhnutím zvrhol zo seba všetko staré a zvrhol 
to navždy. Stojí tu čistý a nový pred Svetlom výšin 
a môže radostne povedať: „Pane, ty si ma zavolal, 
hľa, tu stojím.“

Svetlo volá!

Korektúry textov: Silvia Filiczky, Peter Kmetek, Pavel Šrank, Erika Vondrová. Hľadáme ďalších dobrovoľníkov.
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Pán milostivo vzhliadne na týchto prebude-
ných a zaradí ich do radov svojich osvedčených bo-
jovníkov. Pomaly prichádzajú ostatní. Namáhavo 
sa prebojúvajú, ale kynie im cieľ v zlatých výšinách 
a oni už neodvracajú od Neho svoj zrak. Našli svo-
ju cestu, a všade, na celej zemi, vystupujú z davu 
ľudstva takí, ktorí majú na svojich čelách kríž 
Svetla a ich oči sa trblietajú leskom, ktorý ostat-
ní ľudia nepoznajú a ich pohľad, silný a dôverčivý 
vzbudzuje v ostatných túžbu byť takými, ako sú 
oni. A ústa spečatených hlasno a radostne vyzná-
vajú: „Náležím Pánovi!“. Začuli sme Jeho hlas a za-
sľúbili sme sa Mu. Tak je to teraz na zemi od tej 
doby, čo zaznelo volanie Pána – k tým, ktorí majú 
na svojich čelách čisté a žiariace znamenie, upie-
rajú sa všetky túžobne hľadajúce zraky. Stanú sa 
pre tých, ktorí dosiaľ putujú tieňom, pochodňou, 
ukazujúcou im cestu. A z toho znamenia vyžaruje 
sila, ktorá všetko temné odráža späť.

I ten, kto slúži temným mociam, i ten musí 
priznať pravdu – musí hlasno vykríknuť, komu 
slúži a kto je jeho pánom! Aj keby si chcel jazyk 
odhryznúť, aby to zamlčal – donúti ho moc, ktorá 
je silnejšia, než všetka jeho lesť a umenie, aby tým 
hlasnejšie priznal. Je to hlas Pána, ktorý zavolal 
a na ktorý musí na svoj spôsob odpovedať každý. 

Pán zavolal. Či viete vy, ktorí hľadáte Svetlo, 
čo to znamená? Prežili ste už, čo vám Pán dáva? 
On vám dáva opäť slobodu a šťastie, putá padajú 
a vy smiete znovu voľne vydýchnuť v čistom Svet-
le a v Jeho neutíchajúcej prúdiacej sile.

Blaho tomu, kto smie spolubojovať. Povedie ho 
nepoznaná sila, oduševní a predchne ho vznešená 
a čistá radosť, ktorej sa nič pozemského nemôže 
merať. Každá ľudská ruka, ktorá sa chopila me-
ča pravdy, bude vedená rukou Svetla a plameň 
svetla bude hovoriť ústami toho, kto sa priznáva 
k pravde. V černi pozemskej noci obostrie takého 
človeka svetlý jas, ktorý ho nenechá zakopnúť, ak 
zostane verným.

Potom tento lúč Svetla zažiari ešte jasnejšie 
a zahojí rany, ktoré museli byť zasadené mečom 
Svetla. Potom majú spečatení prechádzať medzi 
svojimi spolubratmi a utešovať ich, vkladajúc na 
nich svoje ruky a hovoriac im o svätosti Svetla a je-
ho oslobodzujúcej sile.

To je to, čo Pán od vás očakáva, od vás, nosite-
ľov kríža, ktorí ste prijali hlas Pána a k čomu vás 
povolal.

Teraz máte byť bojovníkmi a zápasiť, aby ste 
potom mohli byť vodcami a pomocníkmi. Máte 

pripravovať cestu Pánovi, ktorého noha prejde po 
očistenej zemi, aby ju znova prijal k novej zmlu-
ve so svojím Otcom a aby ju znova pripojil k láske 
Svetla.

Potom Pán zavolá ešte raz všetkých tých, kto-
rí boli verní a čistí, všetkých tých, ktorí sa k Ne-
mu prihlásili vo vrave boja s temnotami. Zavolá 
všetkých tých, ktorí Jeho meno vyznávali pred 
ľuďmi, a dá im Otcovo požehnanie. Sila všemohú-
ceho povedie ich k novému veľkému dielu: k stav-
be chrámu.

Kto chce pri tom chýbať, keď budú pripájané 
kamene ku svätostánku? Kto chce zomrieť, keď 
volá najblaženejší život? Vykročte, vy Svetlo hľa-
dajúci, vy nositelia kríža, pripravte sa na cestu, 
lebo Pán vás zavolal a zavolanie bolo už životom. 
Nezmeškajte ani jediný okamih, keď pôjdu oko-
lo vás zástupy bojovníkov, ku ktorým sa môžete 
pridať. Ak premeškáte tento okamih, bude vám 
potom chýbať i sila k vzchopeniu sa, lebo prúd 
bojovníkov už prešiel a vy ste osameli. Potom vás 
obklopí temno silou múrov a ich steny budú na vás 
nezadržateľne dotierať, až vás rozdrtia. Môžete 
ešte váhať? Môžete sa ešte zdráhať a rozmýšľať? 
Svetlo volá! Ľudia, vás volalo, volalo teba, jedné-
ho každého z nás. Choďte za jeho zlatom žiaria-
cou pochodňou, a ona vás povedie k životu. Mocné 
zástupy neviditeľných pomocníkov bojujú s vami, 
majúc vo svojich čistých rukách zbrane Svetla. 
Oni vás držia a podopierajú a nikdy vás nenechajú 
bez pomoci. Ich pomoc bude vždy s vami, pomoc, 
ktorú práve potrebujete; a premožení Božou veľ-
kosťou vyrastiete v boji, pod lúčom Božieho Svetla 
v silné stĺpy.

Každý bude zavolaný, až príde jeho hodina, 
bude zavolaný k svojmu činu, k onomu činu, kto-
rý Svetlo od neho očakáva a ktorý bude úplne iný, 
než jeho blížneho, jeho brata. Avšak zanietenosť 
presvedčenia a skalopevná, neochvejná vernosť 
musí byť vo všetkých rovnaká.

Preto odpovedzme na volanie Svetla všetci ra-
dostne vyznávajúc: „Je iba jediné, čím žijeme a čo 
naplňuje naše bytie, to jest Svetlo a jeho svätosť.“

Pozn. red.:
1) Text zrejme pochádza od niektorého z Abd-ru-shinovych 
žiakov. Jeho meno nie je redakcii známe. Redakčne krátené.
2) Ephezus: cirkev v Efeze je jednou zo siedmich ázijských 
cirkví, ktorým je adresovaných sedem listov v Zjavení 2 a 3 
a ktoré predstavujú sedem časových úsekov vo vývoji ľudstva. 
U Abd-ru-shina je EPHESOS v poradí štvrtý, teda najhlbšie 
v hrubohmotnosti.
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