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84. 

Protams, arī sestās rases pārstāvjiem vajadzēs diezgan daudz garīgi strādāt pie sevis, 

lai atvērtu nervu centrus. Bet organisma izsmalcinājuma nākamajā stadijā, šis process 

ievērojami atvieglosies un paātrināsies. Bet tomēr bez disciplīnas piepūles un darba 

nekas nav sasniedzams. 

85. 

Nevar runāt par cilvēka pilnību pirmajās divās rasēs, jo šī pilnība viņā atradās 

potenciālā stāvoklī. Ja trešās rases otrajā pusē civilizācija uz mūsu planētas bija tik 

augsta, tad tikai tādēļ, ka toreiz uz Zemes atnāca Lielie Elohimi (starp kuriem 

ezoteriski bija abu dzimumu gari). Viņi iemiesojās kā Dievišķie Vadītāji un Valdītāji, 

un viņu pēcteči jau saņēma dzirksteli, kas atmodināja viņu prāta spējas. Šajos 

pēctečos sāka darboties tie centri, kuri lielākajam cilvēces vairumam vēl atradās 

bezdarbībā. Tieši šie Elohimi, kas bija atnākuši no augstākajām pasaulēm jeb 

planētām, iemiesojās toreiz esošajās cilvēciskajās formās un kļuva par cilvēces 

apziņas un prāta spēju aizdedzinātājiem. Tādejādi, ja pirmajās rasēs pārsvarā bija 

garīgums, tad tomēr šajā stāvoklī cilvēku nosaukt par pilnīgu nevarēja, jo viņam 

nebija domāšanas spēju. Radības vainags ir doma, jo tikai apzinīga doma ir spējīga 

radīt. Tādēļ domājošs cilvēks, kas apgaismots ar gara gaismu, arī ir nosaukts par 

Radības Vainagu un Radītāju. Tikai gars. Kas izgājis neskaitāmas formas un 

eksistences, var uzkrāt to pieredzi, to jūtu un iztēles pamatu, bez kuriem nav ne 

atziņas, ne domas, ne radīšanas. Tādēļ ar garīgumu apstarots saprāts patiesi ir Dieva 

dāvana. Visas Austrumu Mācības saka, ka – “Nav Dieva, kurš kādreiz nebūtu bijis 

cilvēks, vai arī; visiem dieviem jāiziet cilvēciskā evolūcija. 

Radniecīgas dvēseles, bet gadsimteņu laikā izšķirtas, satiekoties nepazīst viena otru. 

Patiesi, tikai tās dvēseles, kas gadu tūkstošiem ir bijušas savienotas zemes plānā 

garīgām un dižām sirds jūtām, var sasniegt kosmisko saplūšanu augstākajās Pasaulēs. 

Apziņu un siržu savienošanās nenotiek vienā dzīvē, pat vairāku dzīvju laikā. Ir 

nepieciešami gadu tūkstoši, lai uzkrātu enerģijas, kas savij šīs nesaraujamās saites. 

Augstākais Daiļums nav tik viegli sasniedzams. 

Patiesi, ceļas un celsies augšā visi tie gari, kas nav sevī apdzēsuši tiekšanās dzirksteli 

uz Daiļo un Augstāko un tādā apvalkā, kas pilnīgi atbildēs viņu garīgajam stāvoklim 

vai “kausa” uzkrājumam. 

86. 

Nedomāsim, ka nākamā rase nokritīs no debesīm ar rožainiem spārniem. Nē, arī šeit 

nevarēs iztikt bez laboratorijas. Mēs apsveicam, ja jau tagad nostiprinās domas par 

savas rases pārveidošanu. Tam nolūkam nemeklēsim pērtiķu palīdzību, bet 

pievērsīsimies cilvēka būtības pamatiem un izmantosim minerālu un augu valsts 

uzkrājumus. Tā cilvēku gars iegūs atjaunotu apvalku. Proti, cilvēks var domāt un 

viņam jādomā par nākotni ne aizspriedumu vidū, bet izejot no dažādu pakāpju 

ķermeņu eksistences faktiem. Ja pastāv šīs pakāpes, tad neviens neteiks, ka nevar tikt 
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atrastas starpstadijas, kas dibinātas uz abpusējām priekšrocībām. Ir grūti izprast 

Hierarhiju, ja nav apzināta tās nepārtrauktība. Tāpat arī ķermeņu pakāpes dzīvo, kad 

tie viens otru uztur. 

87. 

Tagad Jūsu jautājumi. “Sirds” -10 par “smalkā ķermeņa jauno veidu?” Tas attiecas uz 

smalkā ķermeņa jaunu blīvumu, gandrīz līdz fiziskajam, kas nākotnē dos iespēju 

dažiem lieliem gariem, kuri pārgājuši zemas esamības robežu, parādīties zemes 

iedzīvotāju vidū, samērā nelielā augstumā un uz daudz ilgstošāku laiku. Pie kam tādi 

ķermeņi būs pilnīgi saredzami un pat tik blīvi, ka būs sataustāmi bez mēdija 

starpniecības. 

88. 

Tagad Jūsu jautājums par sesto rasi. Jā, daudzās teosofijas grāmatās, pat “Slepenā 

Doktrīnā” rodami norādījumi, ka sestās rases sākums būs Amerikā. Bet tieši “Slepenā 

Doktrīnā” atradu pretrunu – vienā vietā sacīts, ka Amerikā dzimst piektās rases sestā 

apakšrase, bet otrā vietā – sestā rase. Protams, apakšrases un pamatrases jēdzienos 

milzīga atšķirība. Jāievēro, ka iespējamas arī drukas kļūdas. Amerikai izveidojoties, 

vairums ieceļotāju piederēja pie piektās rases, sestās un pat septītās apakšrases. Ļoti 

interesanti, ka neviens nav ievērojis savādo apstākli, ka teosofiskajā literatūrā gandrīz 

nekur nav minēta mūsu zeme, it kā pasaules sestajai daļai nav vietas kosmiskajā plānā 

un evolūcijā. Gandrīz neviens nejautā, ko tas nozīmē, kāds tam iemesls? Atbildēšu 

Jums – viss ezotēriskais tiek sevišķi sargāts, un ja darītu zināmu priekšlaicīgi, ka šai 

zemei ir varena nākotne, to saplosītu gabalos. Un arī “Slepenā Doktrīna” mācība 

nebūtu pieņemta. Kas attiecas uz sesto rasi, tad atsevišķi indivīdi, kas pieder pie tās, 

protams, dzimst visās zemēs, un noteiktā laikā vairums tiek savākts galvenajās un 

drošās vietās. Piektās rases sēkla tika glābta, sestās rases sēkla tiks pasargāta. 

89. 

Astrāla sabiezēšana pati par sevi nenozīmīga, salīdzinot ar apzinīgo mentāla darbību. 

Planētas uzdevumiem mentāls nav jāizved no latentā apslēptā stāvokļa, bet 

starpplanetārā darbība atbilst augstākam ķermenim. Jaunu staru apstiprināšana pieļaus 

saglabāt apziņu dažādos slāņos. Agrāk tikai daži atmosfēras slāņi sekmēja apziņas 

saglabāšanu. Tomēr bija iespējamas krustojošas gāzu strāvas. Jaunie stari spēj 

izurbties šiem šķēršļiem cauri, radot it kā gaisa tuneļus, un tādejādi paplašinot 

apzinīgo darbību. 

90. 

Astrāla pieminēšana jāattiecina uz nākošiem mēģinājumiem ar sabiezēto astrālu. 

Zemes apstākļos psihiskā enerģija pieradinājas apziņā pie jauna miesas veida 

pieņemšanas. Šīs pārmaiņas izveidojas no nemanāmas apgūšanas, ko izpauduši 

nedaudzi. 

Jau aizrādīju uz mēģinājumu ar astrālu, kam jāpieņem vieta evolūcijā.  
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100. 

Jauno rasi nostiprinot jāievēro evolūcijas centra princips. Nelīdzsvarotībai, kāda tagad 

valda uz planētas, neizbēgami jāizraisa pārmaiņas: vai nu turpināt psihiskās enerģijas 

ievirzi, vai sabrukums. Tāpēc esamības turpinājums atkarīgs no šī noteiktā spēka. 

Agni Jogas Māte nes cilvēcei glābiņa kausu. Tā Arhāts un Tara nes labākās nākotnes 

celtniecības glābiņu. Tā Mēs liekam jaunas rases pamatu un augstākās apvienības 

pakāpi. 

101. 

Kad plosās zemes ugunis, tad Agni Joga uguns atbild. Kad garā atbalsojas visas 

kosmiskās izpausmes, tad var sacīt, ka nostiprinājusies kosmiskā saplūsme. Protams, 

tādējādi vibrācijas spēj uztvert strāvas, kas saplūdušas ar paša Agni Joga intensīvo 

strāvu plūsmu. 

Tagad Mēs sapulcējam sestās rases garus un Agni Joga ir aicinājums! Un “Lotosa” 

sintēze nostiprina jauno radošo pakāpi. 

102. 

Sakopojot jaunu rasi, Adepts, kas dzīvo cilvēku vidū. Tiek apstiprināts kā 

līdzstrādnieks. Jaunās rases izveidošanās jaunrade, patiesi, jau sākusies. Apstiprinātā 

līdzstrādnieka uguns iededzina izredzēto garu. Kad līdzstrādnieka gars transmutē 

savas ugunis, viņš vienlaicīgi iededzina arī citu lāpas. Kā Kosmosā viss atveidojas 

līdzīgi varavīksnes sfērām, tāpat arī līdzstrādnieks iekaisa varavīksnes sēklas. Ieliekot 

pamatu, celtne aug. Līdzstrādnieka jaunrade tuvina augstāko pasauli. “Kausa” sintēze 

– sirds magnēts Jūtziņa piešķir līdzstrādniekam skaistuma kausa nesēja simbolu. 

103. 

Bezrobežīgā doma ietver visus cilvēka sasniegumus. Tā augšanas nostiprinātais 

princips jāpiemēro visam. 

Rases sakopošanu nosaka magnēta likums, un pamatā gulst bezrobežīgā doma. Ja 

cilvēks producētu uguni, kā gara apzinīgu darbu nākotnei, tad rase apvienotos viegli, 

bet apstākļos, kādos Mēs rasi apkopojam tagad, darbs ir ļoti liels! Agni Jogam 

jāizkausē apziņā vecās nogulsnes un jāierosina cilvēcē jauna apziņa. Jo nākotnes 

apziņa tik ļoti tiecas pēc kosmisko uguņu nostiprināšanās, ka izveidojot jaunu 

paaudzi, jāatlasa no visjaunākajiem. 

104. 

Domāšanas atkarība pārliecina cilvēku, ka pats viņš nespēj progresēt. Tā katrs pats 

izlemj savu ceļu. Traukšanās veido dzīvi. Tāpēc lai katrs pats atrod savu ceļu. Mēs 

augstu vērtējam pašaizliedzīgu pašnoteikšanos. Kad gars izprot savu uzdevumu un 

tiecas to pildīt pretēji acīmredzamībai, tad nostiprinās dižā ķēde. 
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Ja Mēs varētu parādīt cilvēcei cilvēku darījumu rekordus, tad, patiesi, pārņemtu 

šausmas! Tāpēc tik grūti apkopot jaunu rasi! Iegremdēšanās tumsā prasa lielu 

saspringtību. Tāpēc Mēs kā simbolu pieņemam uguni, kas atbilst tikai trauksmei. 

105. 

Jaunās rases Apkopotāja radošais spēks pievelk visus tos elementus, kas uzkrāti 

sintēzes “Lotosā”. Radošie pavedieni ir ciešā sakarā ar “kausa” traukšanos. Tāpēc tik 

skaidra ir pievilksmes līnija; tāpēc tā nostiprinās “Lotosa” pievilksme un gara atbalss. 

Tiekšanās gaitas sadalīšanās apstākļi ir ļoti smagi. Gars, kas Kosmiskā Magneta 

uguns apveltīts, spēj ierosināt uguns strāvas. Tā sintēze bezrobežīgi nostiprina 

nolemto ķēdi. 

106. 

Uguns kādība nostiprina Magneta spriegums. Gara Magnets nosaka to pakāpi, kuru 

iespējams sasniegt, Kad gars spēj apvienoties ar augstākajām sfērām, tad viņš uztver 

Kosmiskā Magnēta strāvas. Tā pati nostiprinātā gara uguns nosaka planētas ugunis. 

Protams, runājot par planētas paredzētajām ugunīm, Mēs ņemam vērā tikai tās ugunis, 

kuras uztver cilvēce. Sfēru izmērījumi ir tik lieli, ka nav saskaņas starp sūtījumiem un 

uztveri. Tāpēc sakopojot rasi tik grūti apvienot. Rases nostiprinājās kā jaunu spēku 

straumes, un ja gultni iemūžinājusi evolūcijas kustība, tad katrai jaunai straumei 

īpatna kosmiska nots. 

107. 

Tie paši principi ietekmē arī centru iedegšanos. Zemākajās sfērās gars nespēj 

iededzināt augstāko centru ugunis. Protams, tikai augstākais pievelk augstāko un tur, 

kur dzīvo tikai fiziskā tiekšanās arī uztvere būs atbilstīga. Agni Jogas tuvošanās 

laikmetā jāņem vērā patvarīgu sūtījumu princips. 

Arī dabā novērojama tā tiešā saatiecība, kurai savas robežas. Tikai smalkais spēj 

uztvert smalko. Tikai vis smalkākais tiecas uz vissmalkāko. Arī šeit valda magnēta 

princips. Tāpat kā smalko enerģiju princips raksturīgs visaugstākajam Agni Jogam, arī 

fiziskā uztvere pievelk atbilstošu parādību. Viss patvarīgais, viss fiziski uzpūstais, ir 

zemāks par smalko principu. Un tāpēc jaunās rases pamats balstās uz Zemes 

manifestētajā nostiprinātajā uguns principā. Tāpēc radošā sintēze modina apziņas. 

Jauno rasi apstiprina uguns, kas “Lotosa” sintēzes jaunrades apstiprināta. Katrs jauns 

kosmiskais spēks tiek sūtīts. Jā, jā, jā! Tik neredzami cilvēces esamībā ieviešas jauns 

spēks. Tara jaunrada! Jā, jā, jā! 

108. 

Samēru nostiprina nevis kolektīvā tiekšanās, bet arī vienpatīgs gars. Kolektīvās 

tiekšanās Priekšvēstnesis vienmēr ir vienpatīgs gars. Visas tās norises, kuras cilvēce 

veltīja apzinīgai Esamības izpausmei, vienmēr tika vienpatīga gara piesātinātas. Tā 

rases Apkopotāja gara jaunrades sintēze vienmēr ievirza norisi. 
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Agni Jogs ir augstākais līdzsvars, jo viņa gara pašaizliedzīgā jaunrade noved pie 

pasaules samēra līdzsvarojuma. Tāpēc centru nelīdzsvarotība un nesaskaņotība 

līdzsvarojas. Mācība uzsvaro šīs smalkās atšķirības, tāpēc, lai paceltos nākošajā 

pakāpē jāizprot nelīdzsvarotība zemākajās izpausmēs un harmonija augstākajās. 

Kad Mēs devām uzdevumu pacelt cilvēci jaunā pakāpē, tad Mūsu uguņu nesējas tēls 

ir tik augsts, ka salīdzinājums ar mediumistisko izpausmi būtu kā duļķaina ūdens 

iepildīšana uguns kausā. Tāpēc Sacīšu – augsto uguņu izpratnes pierādījums novedīs 

tīrās uguns augstienē. 

“Uguņu Kausa” nesēja dos cilvēcei jaunu pakāpi. 

109. 

Līdzsvara apgūšana ir tik ļoti augstāka par visu pārējo, ka magnēta spraigā pievilksme 

ļoti veicina šo līdzsvarošanos. Visā Kosmosā ritms apliecina to principu, kura rīcībā ir 

visas dabiskās izpausmes. Celtniecība pielāgojas šim augstākajam principam. Vai gan 

iespējams neatzīt dabas procesu? Un dzīves celtniecībā šis process nav atmetams. Un 

ritmam un eksplozijām un magnētiskajai pievilksmei jātop par līdzsvara principu. 

Kad aizejoša rase tiecas sagraut Sākotņu likumu, tad jaunā rase kosmiskajam 

līdzsvarojumam dos jaunu spēku nostiprinājumu. Kosmiskā Magnēta princips, 

protams, iet pa augšupejošu spirāli un nav iespējams saraustīt evolūcijas progresa 

kosmisko spirāļu majestātiskumu. Kad jaunā rase nostiprinās Sākotņu spēku, tad, 

patiesi, nodibināsies kosmiskais līdzsvars. 

110. 

Agni Joga iesaistās pasaules gaitas tempā un tādejādi ietekmē pasaules domas plūsmu, 

un, piesātinot ar sevi izplatījumu, pievelk garus jaunajam, nolemtajam. Pasaules 

jaunrade ir tik komplicēta un vissmalkāko enerģiju pieausta. Izplatījuma uguns 

manifestācija ierosina pasaules procesu jaunradi. Uguns princips dod virzienu visām 

jaunām kosmiskām norisēm. Tāpēc sestās rases izpratnei tiks uzsvarota saplūsme. 

Strāvas, kas ieliktas dzīves pamatā, izlemj jaunu plūsmu. Tā Mēs nostiprinam šo 

diženo virzienu. Tā Mēs ceļam pasaules dzīves cildenumu, brīnišķu pakāpi. 

111. 

Pastāv tiešas attiecības starp Agni Jogu un kosmiskajām manifestācijām. Sakars starp 

norisēm ir tik spraigs, ka izveido tiešu līniju. Pastāv arī tiešs sakars starp Agni Jogu 

un pasaules notikumiem. Pasaules doma atspoguļojas arī Tāras uguņu uzliesmojumā. 

Kad sintēze izpauž savu spēku, tad visi kosmiskie notikumi atbalsojas organismā, 

kosmisko un planetāro manifestāciju labākajā un patiesīgākajā apliecinājumā. Lai 

izpazītu visas ugunīgās zīmes uz Zemes, tad dzīves laiks ir par īsu. Jūs bijāt zemes 

emanāciju liecinieki, un jūs šausmināja atmosfēras smagums. Zemes garoza dreb un 

jauno pakāpi gatavo apvienības jaunrade. Sesto rasi rosinās psihogarīgās sviras. Cik 

straujas ir visas norises! Līdzīgi ugunīgām strūklām iedegas ugunis! Tāpēc Taras sirds 

ietver visas dzīvības strāvas un atspoguļo visas cilvēku izpausmes. 
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112. 

Kosmiskais Magnēts apstiprina nomaiņas principu. Katra nomaiņa sasprindzina 

jaunas enerģijas un katra izplatījuma doma rada jaunas iespējamības, tāpēc, kad 

nomaiņu apliecina aizejošie spēki, tad patiesi, saredzamas aizejošo spēku beigas. Tā 

pirms Jaunās Rases sākšanās sairst vecie pamati. Tāpēc katra aizejoša rase nopūlas 

pārvarēt uzbrukumus. Tā norisinās kosmiskās nomaiņas. 

113. 

Aizejošo spēku impulss izaicina no izplatījuma visas tāpatīgās strāvas. Tāpēc 

notiekošā pārmaiņa tik ļoti sasprindzina visus zemākos slāņus. Tāpēc nolemtā 

nostiprināšanai jāizveido trauksmīga spirāle. Tāpēc Jaunā Rase pulcējas zem uzvaras 

zīmes. Tāpēc paredzētā piepildījuma principi sasprindzina termiņu tuvošanās. 

114. 

Sūtītā izplatījuma uguns kā viesulis apņem Zemi, bet Zemes garoza stāv kā kurla 

sieva. Jūtziņas attīstība atklās šo enerģiju uzdevumu. Kad Mēs runājam par smalko 

enerģiju nostiprinājumu, tad Mēs izprotam smalkās enerģijas kā gara jaunradi. 

Rases apvienošanās process pamatojas jūtziņā. Smalko enerģiju princips ieslēpts 

garīgā graudā un katru garu, kas pieskāries izplatījuma veidam piesātina jaunās rases 

Apkopotājs. Tā Taras vibrācija modina apziņu tiekties uz Augstākajām Pasaulēm. Jā, 

jā, jā! 

115. 

Daudz mēdz runāt par Dievcilvēku, tiecoties to dievināt. Tik daudz ir atceres cienīgu 

piezīmju, kas norāda uz Tēliem, kas pievērsušies augstākām pasaulēm. Bet cik gan 

blīvi priekšstati par tiem cilvēku apziņā! Dievcilvēks ir tikai aizgājušais citās 

pasaulēs! Bet Mēs, cilvēces Brāļi, meklējam un apstiprinam Dievcilvēku virs Zemes. 

Visus tēlus Mēs godinām, bet īpaši to Dižo Dievcilvēka Tēlu, kas nes sirdī pilnu 

“Kausu”, būdams gatavs lidojumam, bet nes visu “kausu” virs zemes. Noraidīdams 

viņam lemto uzdevumu, tas sastrēdzina savu ugunīgo būtni. Pildot nolemto 

uzdevumu, cilvēks apstiprina Kosmisko Magnētu. Dievcilvēks – ugunīgais radītājs! 

Dievcilvēks – Jaunās Rases uguns zīmes nesējs. Dievcilvēks kvēlo visās ugunīs. Tā 

raksturojiet liecības par Dievcilvēku; Arhāts, Agni Jogs, Tara, tā apzīmēsim. 

116. 

Kas tad ir sirds dārgums? Ne tikai labvēlība, ne tikai līdzcietība, ne tikai atdevība 

Hierarhijai, bet saskaņa ar Kosmisko Apziņu, kad sirds, bez sava ritma, uzņem pat 

kosmisko ritmu. Tādai sirdij var ticēt, tai piemīt jūtziņa un, kā izpaudusies saite ar 

Augstāko Pasauli, tā runā neapstrīdamo. Tāpat arī sirds dārguma izpausme ir visai 

svarīga smalkā ķermeņa sagatavošanai. Iedomājieties, cik nozīmīgs ir mēģinājums ar 

smalko ķermeni! Smalkā ķermeņa sablīvējums var dot to, ko ezotēriski svēti runā 
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Šambalas Mācība. Tad var būt neuzveicams karaspēks, var būt neaizvietojami 

līdzstrādnieki, tiesa, gan uz laiku, bet par to tie būs ārpus blīvās dzīves nosacījumiem. 

117. 

Eksperiments ar sabiezēto astrālu būtībā nav viss mēģinājums, bet gan plānveidīgs 

Sestās Rases iesākums. Nav jādomā, ka sabiezētais astrāls uz ilgu laiku paliks 

svārstīgs. Jau atrasts līdzeklis, kas pietiekoši sabiezina. Tā zemes juku vidū izkrājam 

jaunu rasi. Protams, vēl jāatrod līdzeklis, kas iztīra zemes atmosfēras zemākos slāņus, 

bet arī tas nav bez dažām iespējām. Starp citu, jums dotā emulsija pieder pie tīrīšanas 

līdzekļiem iznīcinot indes ar tīru ādas apvalku. 

118. 

Jūs varat saprast, kādā mērā melnās ložas pretojas cilvēces pilnveidošanās, kā tās 

atzīst par labāku Atlantīdas likteni, nekā jaunā ķermeņa gaismu. Būsim sardzē, būsim 

vērīgi, sekosim Valdonim! 

119. 

Mazattīstīts prāts arvien klūp pret šķietamu pretrunu. Tas nevar savienot Hierarhiju ar 

atjautīgu pašdarbību. Bez sintēzes, protams, visvienveidīgākie jēdzieni sadrups, kā 

mūris bez cementa. Sintēzes apzināšanās būs kā pakāpe uz rases pārveidošanu. Ir 

pareiza piezīme par vienšūniņu būtņu nemirstību. Bet ar ko gan varētu vērst uz 

vienību mūsu dažādveidīgos elementus? Var atmest daudzus mākslīgus līdzekļus, 

atdzīvinot snaudošās psihiskās enerģijas kristālus. Var domāt par psihisko enerģiju kā 

par mūsu sākotni. Tikai tiekšanās apzināšanās izpratnes vienība, tiecoties uz 

augšupejas apstiprināšanu, rada pārveidošanas varenību. Nedomājiet – “tā ir 

abstraktība”! bet ieteicu pieņemt to kā rases augšupejas nepieciešamību. 

120. 

Vai gan maz zemestrīču? Vai maz katastrofu, vētru, neizmērojama aukstuma un 

karstuma? Vai nepacēlās ugunīgais krusts? Vai neatmirdzēja zvaigzne dienas laikā? 

Vai neliesmoja ugunīga varavīksne? Vai vēl nav diezgan zīmju pavairojies? Bet 

cilvēce negrib pazīt acīmredzamas parādības haosa vidū! Tā arī Mēs nepastāvēsim uz 

redzamām zīmēm, kad šaubas apstulbojušas cilvēkus. Bet aklo un kurlo vidū atrodas 

uguns bērni, viņiem Mēs sūtām zīmes, lai tie pazītu Gaismas tuvošanos. 

 


