
CAPITOLUL 20:    Fecioara Maria, personificarea compasiunii  lui Dzeu 
pentru omenirea (pierduta) 
 

      Esistenta terestra, plina de modestie, a fecioarei Maria   
 

1. Maria este floarea din gradina Mea celesta, a carei esenta a fost continuta 
intotdeauna in Spiritul Meu.(8,42) 

2. Ai observat cumva acele flori delicate, care isi ascund cu modestie 
frumusetea parfumului lor discret? Asa a fost, si este in continuare, Maria, 
o infinita sursa de puritate sublima, pentru cei care o respecta si reusesc 
sa o observe in toata splendoarea ei morala, o comoara inestimabila de 
bunatate, compasiune si tandrete nespusa, fata de toate fiintele 
umane.(8,43) 

3. Maria stia cine era, si de asemenea, stia cine era Fiul ei, dar a ales sa 
treaca prin lume cat mai neobservata, invaluita intr-o sublima modestie, 
ascunzandu-si esenta divina, de ochii unei lumi curioase, alegand sa nu 
dezvaluie publicului, destinul maret, care ii revenea, si sa se declare doar 
drept un instrument al gratiei divine, al unei favori exceptionale, aparent 
nemeritate, un simplu servitor al unui plan divin magnific, si supranatural, 
de salvare, al Tatalui Creator, fata de o umanitate ratacita in 
confuzie!(8,46) 

4. Maria stia ca urma sa dea nastere unui Rege mai puternic si mai presus 
de toti imparatii pamantului, totusi, nu s-a autoincoronat ca “Regina-
Mama”, nici macar nu s-a declarat  “Imparateasa”, nici nu si-a luat vre-un 
titlu de mare cinste, printre oameni. Nu s-a laudat pe strada, nici in piete, 
nici prin casele oamenilor simpli, nici prin palatele regilor, cu profetia, care 
ii revenise si fusese facuta despre nasterea lui Mesia prin ea, desi era, 
intr-adevar, purtatoarea implinirii miracolului iertarii omenirii pe pamant, iar 
in pantecele ei, urma sa fie facut vizibil, invizibilul(Spiritul) adica sa se 
materializeze promisiunea divina, si anume, sa se intrupeze, in forma 
umana, si sa fie adus pe lume, Mesia, UNICUL fiu al Tatalui Divin Ceresc, 
Cuvantul, prin intermediul caruia Dzeu a creat universul, toate cele vazute 
si nevazute! Cuvantul lui Dzeu, a fost Acela, care, in persoana omului Isus 
Cristos, a demonstrat oamenilor Adevarul si anume, ca omul este destinat 
nemuririi, si gloriei eterne a cerului prin cultivarea credintei in Dzeu, a 
puritatii si virtutilor morale! 

5. Cu adevarat, Dzeu a manifestat prin ea, cea mai mare modestie, puritate 
si gratie, iar inima ei materna a fost plina de bucuria de a vedea 
promisiunea divina devenind realitate, crescand si implinind-se in fata 
ochilor ei! Din ziua nasterii copilului divin Isus, Maria i-a fost o mama 
tandra si iubitoare, cu atat mai mult, cu cat ea  cunostea motivul intruparii 
si destinul spiritual al Fiului lui Dzeu, misiunea suprema, pe care Acesta o 
avea de dus la implinire si sfarsitul tragic, si dureros, prin care urma sa 



treaca, chiar daca biruitor! Niciodata nu s-a opus acelui destin, nu a cerut 
schimbarea lui, ci l-a acceptat cu iubire si supunere in adoratie fata de 
Dzeu, desi urma, pentru o clipa, sa-i franga inima de mama! Toate 
acestea, pentru ca Ea insasi facea parte din lucrarea de mantuire a 
omenirii prin credinta, planificata si implinita de Dzeu, prin voia Lui 
perfecta! 

6. Da, este adevarat ca a varsat lacrimi de durere si ca era, de asemenea, in 
forma umana, lacrimand la vederea suferintei fizice, prin care trebuia sa 
treaca propriul fiu, carne din carnea ei si sange din sangele ei !  

7. Era si Ea oare, unul dintre discipolii Fiului Ei, Marele Invatator? Nu, caci 
Maria nu avea nimic de invatat de la Isus, ea era intruparea ascultarii 
totale de Dzeu si parte din El, prin supunere iubitoare! Ea provenea din 
acelasi Tata si era una cu El, sub protectia Lui directa si absoluta, dupa 
cum au aratat scripturile, motivul intruparii ei fiind acela de a duce la 
indeplinire misiunea delicata si sublima de a oferi lumii, prin credinta si 
totala ei predare voii divine, Salvatorul indelung asteptat si dorit, de 
poporul evreu( si prin el, de catre intreaga omenire), intrupat intr-o fiinta 
umana! (Aleluia!) 

8. Dar nu ati observat ca acea inima merituoasa nu s-a  limitat  la  a-si iubi 
doar propriul fiu, primul Sau nascut, inchinat lui Dzeu si insotit de 
supranaturala Lui putere inca dinaintea nasterii Sale miraculoase? Cu 
adevarat, prin inima aceea micuta, omeneasca, s-a manifestat aspectul 
matern al iubirii divine, prin consolarea pe care a oferit-o, sfatul intelept, 
discernamantul si mila caritabila, aratate celor din jur, manifestarile 
miraculoase, infaptuite la cererea ei, lumina si adevarul transmise prin ele! 
Figura ei emana parfumul diafan al compasiunii  imense a Tatalui ceresc, 
fata de omul pacatos, acea compasiune, care a determinat luarea hotararii 
sacrificiului suprem, nu numai pentru a-i da omului sansa redresarii si 
recuperarii lui, dar si pentru a oferi omenirii intregi, posibilitatea de a-si 
depasi conditia si de a recuceri, prin vointa si puterea credintei proprii, 
paradisul pierdut! 

9. Niciodata nu a existat nici o ostentatie in inima ei, care a ramas pura, ca 
de copil, pana la sfarsit! Niciodata nu a pus la indoiala invataturile predate 
de Maestrul Invatator trimis, ci dimpotriva, le-a urmat, in timpul existentei 
sale terestre, lasandu-se purtata de ele, de la ieslea vitelor, careia i-a 
trecut pragul, in asteptarea nasterii, pana la picioarele crucii cumplitei 
rastigniri, insotindu-si astfel Fiul, atat la prima, cat si la ultima suflare prin 
care, Acesta si-a dat viata, implinindu-si destinul uman, ca jertfa de 
ispasire, pentru toti cei ce se incred in El, urmandu-I exemplul, inca din 
timpul vietii! 

10. Destinul ei, ca femeie si mama, a fost unul la fel de miraculos ca al 
Fiului Omului, marcat de aceeasi modestie sublima si inseparabil de al 
Lui. Ea reprezinta modelul divin de urmat, nu numai pentru tinerele femei 



si mame, in general, ci pentru intreaga omenire care, a uitat ce inseamna 
discernamantul, pentru a face alegeri corecte in decursul vietii terestre, in 
scopul evolutiei ei, de-a lungul generatiilor, a uitat compasiunea si puterea 
miraculoasa a bunatatii, inocentei si iertarii!(360,28-31). 

 

 

                                          MARIA si ISUS 

 

11. De multe ori, oamenii s-au intrebat de ce oare, dupa rastignire, (si inviere), 
Isus s-a infatisat Mariei Magdalena, femeia pacatoasa, inaintea tuturor celorlati 
discipoli ai Sai, iar despre revederea mamei Lui, nu a facut nici o referire. Acelor 
oameni le raspund acum, ca nu era necesar sa Ma manifest material in fata 
propriei mame, ca in fata ucenicilor mei descumpaniti, deoarece comunicarea 
dintre Mine si Ea continua pentru totdeauna, dinainte de facerea lumii. (30,17) 

12. Prin Isus M-am manifestat umanitatii, ca sa redau pacatosilor credinta in 
Dzeu si prin aceasta, sa ii salvez de consecinta spirituala a trairii vietii sub robia 
pacatului,(cea de-a doua moarte), iar daca M-am infatisat lor dupa rastignirea 
Mea, a fost pentru a le alunga indoiala ce le cuprinsese inima la vederea 
acceptarii senine, de catre Mine, a pedepsei cumplite a crucii, la vederea 
agoniei si mortii Mele! Cu adevarat va spun ca Maria, in persoana dulce a 
mamei Mele terestre, stia foarte bine cine eram, scopul cu care fusesem trimis 
de Tatal Meu si modul in care voi lua asupra Mea si purta pe umerii Mei povara 
pacatelor lumii, chiar dinainte de a inchina Lui Dzeu pantecul ei, in scopul 
ducerii la indeplinire a planului divin. (30,18). 
13. De aceea, nu era necesar sa Imi  materializez Spiritul, in forma fizica 
umana, pentru a Imi vizita mama terestra, care, cu aceeasi puritate si modestie, 
cu care M-a primit in pantecul ei, a indurat vederea plecarii Mele inapoi, in 
imparatia Tatalui Meu, prin acea moarte prin care, am oferit sacrificiul Suprem, 
ca Preot Inalt, lui Dzeu! Dar nimeni nu-si putea imagina  modul plin de tandrete, 
in care comunicam cu Ea, in singuratatea in care se retragea cu modestie, nici 
mangaierea divina, cu care Spiritul Meu a imbratisat-o si invaluit-o pentru 
eternitate!(30,19) 

14. Iata ca astfel am raspuns si celor, care, m-au intrebat despre acest lucru si 
au considerat ca, dupa invierea Mea, ar fi trebuit sa-Mi vizitez mama terestra 
inaintea tuturor celorlalti ucenici ai Mei!(30,20) 

15. O, cat de mare diferenta este intre modul, in care M-am manifestat Ei si am 
comunicat cu Ea, fata de acela  prin care M-am facut simtit si am comunicat cu 
Maria Magdalena si restul ucenicilor Mei!(30,21)  
 

                            Virginitatea Mariei 

 



16.  Pe varful acelui munte sacru, pe care omul trebuie sa il escaladeze pentru a se intalni cu 

Creatorul si Invatatorul sau, se afla si Maria, Mama Universala, cea care, in cea de-a doua 
era, a luat forma fizica a unei femei, pentru ca miracolul intruparii Cuvantului Divin sa devina 
posibil in realitatea terestra. 

17. Omul a supus scrutinului persoana Mariei, a analizat cu atentie si judecat modul in care 

Isus a venit pe lume, dar toate judecatile lui s-au prabusit la poalele vestmantului de puritate 
al Spiritului Matern, a carui inima a produs si oferit omenirii sangele sfant al sacrificiului, 
necesar ca rascumparare, pentru iertarea greselilor omenesti. 

18. Iata ca a venit timpul, in aceasta era, sa inlatur valul de mister, care ascunde adevarul 

spiritual din spatele evenimentelor si persoanelor lumii fizice, si prin aceasta, sa inlatur, de 
asemenea, indoiala din mintea scepticului si a necredinciosului, pentru a va descoperi 
cunoasterea spirituala si realitatea absoluta a acestei stiinte(invataturi)! 

19. De la adevarul Meu, care se aseamana unui drum, oamenii, (acceptand compromisuri de 

toate felurile), au alcatuit strazi secundare, de-a lungul carora, in majoritatea cazurilor, se 
pierd, ratacindu-se la nesfarsit! In timp ce unii cauta intermedierea Mamei Celeste, iar altii o 
ignora complet, imbratisarea tandra a dragostei ei ii acopera si ii ocroteste pe toti 
dintotdeauna. 

20. De la inceputul timpului, am descoperit oamenilor existenta spirituala a Mamei Celeste, 

despre a carei intrupare, profetii au vorbit inca dinaintea venirii ei pe lume, in forma 
umana.(228,1-5). 

21. Maria nu a fost deloc o femeie ca toate celelalte fiice ale Evei, nici inca una in plus printre 

multe altele de acelasi soi. Ea a fost trimisa pentru a manifesta puterea virtutii de a atrage 
gratia divina, pentru a da oamenilor un exemplu de perfectiune, prin trairea unei vieti de 
predare totala prin credinta, imposibil de realizat de catre oameni, de sorginte  divina. Ea a 
fost o femeie distinsa, unica, trimisa ca exemplu de noblete spirituala, puritate si bunatate 
altruista, iar lumea a vazut viata ei, dincolo de modestia cu care a ales sa se invaluie, felul ei 
de a gandi si de a simti, reflectate in trupul ei fizic, aparent firav si in modul in care a trait. 

22. Ea este un exemplu de abnegatie, dragoste si simplitate in umilinta ei! Desi a fost 

cunoscuta foarte bine de catre contemporanii ei si de catre generatiile care le-au urmat, foarte 
multi nu au remarcat virtutea ei supranaturala, nici nu si-au putut imagina virginitatea si 
puritatea ei, in conditiile in care devenise purtatoarea unei sarcini. Toate acestea din cauza ca 
omul, prin natura lui (corupta) nu poate crede ceva ce nu are o explicatie logica, inteligibila, 
bazata pe experienta lui proprie de zi cu zi, si nu a acordat timp suficient studiului prin 
meditatie si rugaciune, pentru a obtine pregatirea spirituala necesara  intelegerii lucrarilor 
divine. Daca omul ar studia cu atentie si analiza in detaliu scripturile, vietile predecesorilor 
Mariei si modul in care Ea insasi a venit pe lume, ar descoperi Cine anume este, cu 
adevarat!(221,3) 
23. Cea mai tandra dragoste a lui Dzeu fata de om nu are forma, cu toate acestea,  in cea de-
a doua era, ea s-a materializat in forma fecioarei Maria, mama lui Isus Cristos pruncul, ce 
urma sa devina, crescand, Salvatorul promis, implinind vointa si planul Divin si facand 
posibila, prin El, mantuirea oamenilor! 
24. Asta inseamna ca Maria a existat dintotdeauna, iar compasiunea tandra, esenta dragostei 
ei, a facut intotdeauna parte din Divinitate si niciodata nu a existat in afara ei. 

25. Oh, cate supozitii si teorii au fabricat oamenii(teologii) despre Maria, despre conceptia ei, 

puritatea si maternitatea ei! Toate acestea reprezinta nimic altceva decat blasfemie! 

 
 
 



26. In ziua in care omul va intelege adevarata natura divina a puritatii ei, isi va dori sa nu se fi 

nascut, decat sa fi blasfemiat impotriva blandetii si bunatatii lui Dzeu insusi! Lacrimi de foc ii 
vor arde spiritul, iar compasiunea divina, Maria ii va invalui in mila ei si ii va ocroti sub aripile 
ei, pentru a mijloci pentru ei, iar Tatal ii va ierta, corectandu-i cu infinita dragoste: “Vegheati 
continuu in rugaciune sa nu cadeti in ratacire, caci va iert, pentru pocainta voastra, iar prin cei 
care vor face ca voi, Eu voi binecuvanta lumea!” (171,69-72). 
 

                Exemplul Mariei pentru femei 

 

27. Viata Mantuitorului si Invatatorului vostru este un exemplu pentru intreaga lume, si totusi, 

nu a fost de ajuns, intrucat femeile aveau de asemenea nevoie de indrumare despre 
misiunea lor pe Pamant ca mame! De aceea Maria a fost trimisa omenirii ca reprezentanta 
tandretei divine, pentru a da femeilor modelul de modestie sublima si de forta a credintei de a 
genera viata(101,58)... 

28. Caci intre spiritul femeii si al barbatului nu este nici o diferenta, iar femeile, de asemenea, 

au fost binecuvantate sa faca parte din apostolatul Meu. Diferentele dintre barbat si femeie 
apar doar in plan fizic, unde se manifesta prin si datorita misiunilor diferite, pe care le au de 
indeplinit! 

29. Ia-L pe Isus ca Mentor-Ghid pentru spiritul tau, urmeaza-L pe El pe poteca ingusta a 

dragostei altruiste trasata de El, asimileaza Cuvantul Lui facandu-l sa devina al tau, accepta 
crucea proprie, pe care ti-ai rastignit firea veche si poart-o pana la sfarsit, fara ezitare, fara a 
privi inapoi, ca unul care stie adevarul ca nu exista alta cale in afara Dragostei Lui, pentru ca 
El este “calea, adevarul, si viata”! 

30. Am vorbit femeilor cu aceleasi lectii adresate barbatilor, pentru ca, la nivel spiritual, nu 

exista nici o diferenta intre barbat si femeie. Dar atunci cand doresti sa-ti perfectionezi stilul 
de viata, ai nevoie de modele pe care sa le poti imita, iar ca femeie, trebuie sa-ti amintesti 
exemplul Mariei, pentru a-l urma. Analizeaza calatoria ei de-a lungul intregii sale vieti 
pamantesti! 
31. A fost vointa Tatalui Ceresc ca viata Mariei sa fie consemnata de discipolii, care au vorbit 
direct cu Ea si au cunoscut-o prin intermediul lucrarilor Ei. 

32. Acea viata, traita  in cea mai adanca modestie, pe care care discipolii si apropiatii au 

observat-o, a fost stralucitoare din momentul nasterii ei, pana in ultima clipa a vietii Sale! 
Maria a scris multe pagini de invataturi iubitoare, din adancul inimii ei, invaluita in modestie. 
Fiecare, purtand amprenta semnaturii ei, degaja o infinita tandrete, puritate sufleteasca si 
iubire fata de intreaga umanitate, pe care, de multe ori, a exprimat-o chiar si prin tacere, ca 
una care stia ca Cristos venise si urma sa le vorbeasca oamenilor in chip extraordinar despre 
ea! 

33. Spiritul Mariei este tandretea care emana din Tatal ceresc, bunatatea care izvoraste din 

dragoste si gaseste solutia iertarii! Caci “unul singur este Bun”, iar acela este Dzeu! 
Personificata, in scopul de a oferi oamenilor si femeilor in special, modelul perfect de 
discernamant, modestie inteleapta, ascultare si devotament absolut, fecioara Maria este 
daruita cu toate calitatile necesare omenirii, pentru a-L aborda si cuceri pe Dzeu si pentru a 
se mentine pentru totdeauna, in gratia Lui.  
      Caci aceste insusiri explica si definesc adevarata credinta, pe care Dzeu o pretinde si o 
asteapta, din partea omenirii, in general si a omului vulnerabil si neajutorat, in mod individual, 
pentru a-i salva si proteja!  In lipsa ei, salvarea este imposibila, caci omul este limitat, atat ca 
putere cat si in cunoastere, dar “lui Dzeu, nimic nu ii este imposibil”. Aceasta credinta este 
puntea de legatura dintre Dzeu si om, scara lui catre cer, conditia impusa si ceruta lui, de 



Dzeu pentru a-i acorda atentia necesara ! (“fara credinta, este cu neputinta a fi placut lui 
Dzeu”!) 
         Trecerea ei prin viata terestra a fost, intr-adevar, aceea a unei mirese divine, purtand o 
trena minunata de lumina, alunecand lin pe distanta dintre pamant si cer, si lasand in urma ei 
, ca “amprenta”, treptele unei scari evolutive, pe care omul trebuie sa paseasca, (anevoios 
sau cu gratie si eleganta), daca vrea sa  urce, pentru a progresa, de la conditia materiala, 
umana, corupta si total lipsita de putere, la cea de fiu de Dzeu, o faptura complet spiritualizata 
si insotita de toate darurile supranaturale ale Tatalui sau Creator, cu care este reconciliat si 
de care devine inseparabil, in glorie: un apostol al lui Cristos, cetatean si ambasador al 
Imparatiei Cerului printre oameni! 
       Viata ei a fost simpla, elevata si pura! In Ea si prin Ea, atat promisiunea sosirii lui Mesia, 
cat si profetia imaculatei Sale conceptii, s-au implinit! Ea este floarea aleasa din Imparatia 
Mea, iar Isus, pruncul, a fost fructul ei! 

34. Numai Ea ar fi putut deveni purtatoarea pruncului sfant in pantecele Ei! Doar Ea a fost 

gasita vrednica sa ramana ca Mama spirituala a umanitatii, dupa inaltarea lui Isus la Cer! 

35. De aceea, Maria este exemplul perfect de urmat pentru toate femeile, de aceea, trebuie 

sa cautati sa o imitati in modestia si tacerea ei, in umilinta cu care s-a pus pe sine in slujba 
altora si apoi, s-a negat pe sine, din dragoste fata de cei nevoiasi! Imitati-o in felul in care a 
indurat, in tacere, suferinta, cu o tandrete in care exista iertare pentru toti, in felul in care a 
oferit consolare, alinare prin dulcea ei prezenta si intermediere in rugaciune pentru cei 
vinovati! 

36. Tinerele femei, sotiile, mamele sau vaduvele, orfanii, sau cei ramasi singuri pe lume, cu 

inima franta de durere, toti ar trebui sa o caute pe Mary, chemand-o cu numele de “Mama”, 
sa se gandeasca la ea cu dor, sa o primeasca in spiritul lor, si sa-i simta prezenta diafana in 
inimile lor, caci de la Ea vor primi sublima alinare!(225,46-54) 
 

            Maria ca intersesor, consolator si co- salvator al omenirii 
 

37. Maria a trecut prin lume in liniste, dar umpland inimile oamenilor cu pace, intermediind 

pentru cei nevoiasi, rugandu-se pentru toti, si, in cele din urma, varsand lacrimi de durere, 
mila si iertare pentru ignoranta, rautatea si viclenia umana! De ce nu o cautati pe Maria atunci 
cand doriti sa-L abordati pe Tatal, daca prin Ea L-ati primit pe Isus? Oare Mama si Fiul nu 
erau impreuna, in momentul suprem al mortii pe cruce a Mantuitorului? Oare sangele sfant 
varsat nu a fost amestecat cu lacrimile ei de durere(8,47)? 

38. Dupa implinirea sacrificiului Meu pe cruce, am inregistrat, pentru posteritate, prin ucenicii 

Mei, Cartea Vietii, a intelepciunii spirituale, o carte ce va ramane de studiat si analizat de 
catre oameni de-a lungul timpului, pentru secole si ere. De aceea, I-am adresat Mariei, 
mamei Mele, care tremura de durere la picioarele crucii, la vederea agoniei Mele, cuvintele: 
“femeie, iata fiul tau” referindu-Ma la Ion, transmitandu-i astfel revelatia inceperii noii Ei 
misiuni...Caci discipolul  Meu, Ion, reprezenta atunci omenirea debusolata, in punctul de a-si 
pierde speranta si o data cu ea, toata credinta, pe care o investise in Mine, o omenire 
spiritualizata, devenita un bun ucenic al lui Cristos, dar ramasa orfana la o varsta frageda, 
imatura in credinta, riscand sa-si piarda identitatea fara o indrumare calda si puternica, 
parinteasca, pe care doar Maria o putea oferi!  

39. Iar lui Ion, i-am spus, de asemenea: “fiule, iat-o pe Mama ta”, ca ultima invatatura 

transmisa inaintea plecarii Mele, invatatura pe care o voi explica acum in detaliu: 

40. Maria reprezinta puritatea, iubirea altruista, tandretea, credinta, ascultarea si modestia. 

Fiecare dintre aceste virtuti sunt trepte ale acelei scari, pe care Eu am descins, din Cer, in 
spatiul material, fizic, tridimensional, capatand si devenind un trup de forma umana. Ele 



reprezinta sfintenia, si puritatea, credinta, care formeaza mediul necesar materializarii 
semintei spirituale, a oricaror daruri divine, “pantecul” in care, in cazul de fata, Cuvantului 
Divin i s-a alcatuit un trup de carne, de catre Dumnezeu, pe perioada asteptarii miracolului 
intruparii (a celor 9 luni de la conceptie). Eu, Cuvantul lui Dzeu, PROMISIUNEA SALVARII 
divine(“va voi da un Mantuitor”), am devenit realitate in plan fizic, am fost facut om, in 
pantecul acelei femei pure si sfinte! 

41. Numai acea dragoste, tandra si pura poate forma “pantecul divin”, in care samanta vietii 

eterne sa incolteasca  si sa creasca in scopul manifestarii in lumea fizica temporara. 

42. Scara aceea, pe care a trebuit sa cobor, pentru a putea locui, in forma umana, printre 

copiii Mei, este aceeasi, pe care ei  trebuie sa urce, pentru a evolua, de la stadiul de fiinta 
umana, la acela de spirit de lumina. Cultivati virtutea, credinta, puterea spiritului in timpul vietii 
terestre pentru a gasi fericirea! 

43. Maria, datorita  calitatilor ei, reprezinta acea scara. Maria este pantecul matern divin. 

Oricine o cauta pe Ea, si doreste sa manifeste calitatile Ei, Ma gaseste pe Mine! (320,68-73) 
44. V-am incredintat Mariei, Mamei Mele terestre, la picioarele crucii, pe care am fost 
rastignit, pe muntele, pe care, sangele Meu a curs, amestecat cu lacrimile ei. Ea a ramas 
acolo, asteptandu-si copiii, caci Ea este cea, care va lua crucea de pe umerii ucenicilor Mei, 
pentru a fi inlocuita cu o coroana a meritelor, va continua sa predea Invataturile Mele, pentru 
a  arata drumul spre acea incununare regala.(94,73) 

45. Mesajul fecioarei Maria a fost unul de tandrete, consolare, umilinta si speranta! Ea a venit 

pe lume cu scopul de a releva esenta dragostei materne divine pentru omenire, oferind viata, 
puritatea si fertilitatea ei in scopul implinirii promisiunii divine a intruparii Mantuitorului! 

46. Dar misiunea ei nu s-a incheiat aici, pentru ca, din locuinta ei cereasca, de dincolo de 

lumea fizica, ea isi extinde mantia de compasiune asupra tuturor celor aflati in suferinta, 
vegheaza asupra celor rataciti pe cale, isi consoleaza cu tandrete si incurajeaza copiii. 

47. Unul din profetii lui Dzeu a anuntat sosirea Ei cu multe secole inainte ca ea sa fie trimisa 

la intrupare intr-un corp feminin, atunci cand a spus: Acesta este semnul dupa care il veti 
recunoaste pe Mesia: “Fecioara va naste prunc, iar numele pe care I-l vor pune lui va fi 
Emanuel, adica “Dzeu este cu voi!” 

48. In Maria, femeia fara pata, prin care spiritul compasiunii altruiste ceresti a coborat pe 

Pamant, s-a implinit profetia anuntata despre nasterea Mantuitorului. 

49. De atunci si pana in prezent, oamenii, care au recunoscut-o ca facand parte din 

Divinitate, au iubit-o si au cautat mangaierea ei in durerile si incercarile lor, chemand-o cu 
numele de “Mama “! 

50. A fost numita “Doamna durerii” din pricina suferintei, pe care a indurat-o atunci cand 

lumea i-a frant inima, cerand condamnarea fiului ei iubit, si varsarea sangelui sau nevinovat 
pe crucea rastignirii, iar expresia ei de infinita tristete a ramas intiparita in mintea oamenilor 
pentru totdeauna! 

51. Astazi, vreau sa-ti cer sa stergi acea imagine din mintea ta si sa o inlocuiesti cu cea a 

unei mame iubitoare, dulci si zambitoare, caci misiunea ei spirituala acum este de a ajuta 
toate creaturile sa avanseze pe calea evolutiei trasata de Maestrul Invatator! 

52. Vezi cum misiunea Mariei nu s-a rezumat la cea a  maternitatii pe Pamant? De 

asemenea, manifestarea Ei, in cea de-a doua era, nu a fost unica, caci nu doar o noua 
misiune i-a fost incredintata ci si un nou timp, in care, Ea insasi va vorbi umanitatii de la spirit 
la spirit! 

53. Discipolul Meu Ion, care este profet si vizionar, a descris-o pe Maria, din experientele 

sale mistice, ca aparandu-i inconjurata de o stralucire ca a soarelui,  radiind lumina 
intelepciunii si iubirii divine in jurul ei. 



54. Acea tanara femeie, acea fecioara este Maria, al carei “pantec”(aura de lumina) va 

concepe din nou, dar nu un nou Salvator, ci o noua omenire, formata din popoare intregi, care 
se vor hrani si vor trai prin dragostea, credinta si modestia ei,  pentru a putea pasi pe urmele 
Invatatorului si Domnului Lor, Isus Cristos, Maestrul perfectiunii! 

55. Profetul a vazut de asemenea, in viziunea lui, cum femeia stralucitoare suferea de parca 

s-ar fi aflat in chinurile nasterii, dar aceasta nastere nu era una fizica, ci una spirituala, in 
care, suferinta ei era cauzata de purificarea necesara in plan fizic, fiintelor umane, pentru 
redobandirea inocentei, pentru restaurarea spiritului lor, la starea lui initiala de totala 
incredere in Dzeu: odata cu trecerea durerii, lumina inunda spiritul uman respectiv, iar bucuria 
revenea pe chipul ei umpland spiritul Mamei universale de fericire! (140,44-52) 
 

                       ORIGINEA SI NATURA DIVINA A FECIOAREI MARIA 
 

56.  Mantia Mamei Celeste protejeaza omenirea dintru eternitate, acoperind copiii Mei, care 

sunt totodata si ai ei, inconjurandu-i si veghind asupra lor, cu dragoste. Spiritul Mariei nu s-a 
nascut in si din lume! Spiritul ei a fost cu Mine, dintotdeauna! 

57. Ea este jumatatea, perechea, latura feminina (sau aspectul feminin al Divinitatii) , sotia 

 Puritatii si Sfinteniei Mele. Ea devine Fiica Mea, in momentul intruparii Sale fizice, si de 
asemenea, ea devine Mama Mea, in momentul conceptiei imaculate, prin care Eu am fost 
trimis la intrupare, prin care Cuvantului i s-a alcatuit un trup de carne, si i s-a dat forma 
umana, prin voie(hotarare)  Divina!(141,63-64) 

58. Maria este esential divina. Spiritul ei este una cu Tatal si cu Fiul! De ce o considerati o 

faptura umana, daca ati primit o profetie supranaturala despre sosirea ei pe lume? Ea a fost 
anuntata, inca de la inceputul lumii, ca fiind acea fiica unica, prin intermediul careia, Cuvantul 
Divin urma sa primeasca trup carnal uman( adica promisiunea salvarii divine urma sa devina 
realitate fizica in existenta terestra a umanitatii, iar puterea divina a recuperarii omenirii prin 
iertare, urma sa fie demonstrata in realitatea tridimensionala, materiala). 

59. Cum indrazneste omul sa-L blasfemieze pe Dzeu si oare de ce o face, analizand si 

dezbatand modul in care alege Dzeu sa duca la infaptuire miracolele Sale, indoindu-se de 
puterea Lui, punand-o in cumpana si tratand-o cu o totala lipsa de respect? Care este scopul 
cu care omul blasfemiaza pe Dzeu? Oare in felul acesta, demonstrandu-i lui Dzeu 
“inteligenta”  sa, omul doreste sa cucereasca si sa beneficieze de gratia Lui? Acest lucru 
dovedeste exact opusul, adica ignoranta omului, ignoranta  de care el se face responsabil, 
prin faptul ca nu a studiat  scripturile, nici nu a incercat sa puna in practica vreuna din 
invataturile Mele sacre, sa cultive virtutile morale in viata lui, nici nu a meditat asupra Legii 
Mele perfecte, nici nu a renuntat la vointa proprie, in favoarea acceptarii Voii Mele si planului 
Meu divin, supranatural, (din care Maria face parte) de salvare a omenirii!!!!!! 
60. Astazi, in cea de-a treia era, exista inca indoiala intre oameni, ca Ea ar comunica mesaje 
oamenilor, din planul divin etern, dar Eu iti spun ca, intr-adevar, Ea participa la toate lucrarile 
Mele, caci ea reprezinta cea mai tandra coarda a iubirii Mele, pe care o port omenirii, in 
Spiritul Meu Divin!(221,4-6) 

61. Spiritul Mariei reprezinta una din caracteristicile inseparabile ale divinitatii, tandretea si 

compasiunea infinita, Ea se impleteste cu aspectele divinitatii de Tata, Fiu si de Duh Sfant, in 
asa fel incat se regaseste in oricare dintre ele...Astfel, Ea reprezinta acea parte din Spiritul 
Divin, care manifesta gingasia iubirii ocrotitoare si milostive a lui Dzeu fata de umanitate: o 
umanitate creata cu scopul elogierii Creatorului ei, dar pierduta temporar in intuneric, tocmai 
pentru a-si descoperi si manifesta potentialul divin, etern si invincibil! (352,76) 



62.  Sunt multi aceia care asteapta cu nerabdare sosirea lor in Cer, pentru a o cunoaste pe 

Maria, Mama Mantuitorului lor, cea pe care si-o imagineaza in forma unei femei de o mare 
frumusete, plina de putere, incoronata ca o regina, sezand pe tronul Ei imparatesc! 

63. Totusi, acelora Eu le spun:  Incetati a da forma umana elementelor Divine, in mintea 

voastra! Maria, mama voastra spirituala exista, dar nu are forma unei femei, nici nu are vreo 
forma oarecare! Ea este tandretea dulce si sfanta, a carei mila, caritate, se extinde la infinit. 
Ea domneste asupra spiritelor, iar imparatia Ei este cea a modestiei, caritatii si puritatii, Ea nu 
are un tron ca acela imaginat de catre fiintele umane! 

64. Ea este splendida, dar de o frumusete pe care oamenii nu o pot imagina sau reda in 

cuvinte, sau descrie in picturi ale figurilor feminine! Frumusetea ei este celesta, iar ceea ce 
este ceresc depaseste puterea de intelegere si redare umana!(263,30) 
 

               EMANATIA UNIVERSALA A MARIEI 

 

65. Maria, Mama voastra universala exista in Mine dintotdeauna si Ei ii apartine cea mai 

tandra mangaiere, pe care orice iubita creatura a Ei o poate simti. Ea isi extinde aura (aripile 
protectoare) de la un pol al lumii la celalalt si vegheaza in permanenta asupra planetei 
albastre si asupra copiilor ei. Pacea, pe care Ea o revarsa in inimile voastre, este cea care le 
transforma intr-un sanctuar al dragostei fata de Mine!(145,10) 

66. Dragostea de a mijloci in rugaciune pentru cel vinovat exista in divinitatea Mea si aceea 

este Maria. O, cate inimi impietrite, lipsite de credinta, au fost induiosate de catre Ea si trezite 
la dragoste, pocainta si readuse la viata! Esenta ei materna, care exista in toata creatia se 
face simtita de catre toti si totusi, exista unii care, desi o simt si beneficiaza de pe urma 
prezentei Sale, o reneaga!(110,62)  

67. Cei care neaga maternitatea divina a Mariei, ignora una dintre cele mai importante 

revelatii oferite omului de catre Divinitate! 

68. Cei care recunosc divinitatea lui Mesia, dar o neaga pe a Mariei, nu stiu ca isi refuza 

aspectul cel mai dulce si mai tandru al dragostei Mele, esenta insasi a dragostei divine, 
miracolul ei! 

69. O, cat de multi sunt aceia care considera ca cunosc scripturile, pentru ca le-au studiat cu 

atentie si in detaliu, si totusi, nu stiu nimic, pentru ca nu au inteles nimic din ele! O, si  cat de 
multi sunt aceia care, crezand ca au descoperit limbajul (alfabetul si mecanismul) creatiei, 
traiesc in confuzie! 

70. Spiritul Matern( Universal, al Mariei) palpita dulce in toate creaturile! Ii poti recunoaste 

imaginea si forma, la fiecare pas, pe care il faci. Tandretea Ei divina a picurat in fiecare 
creatura, cate un strop cat o graunta, ca  o samanta a dragostei, din care incolteste 
capacitatea de a iubi a fiecaruia! O regasesti in toate domeniile(imparatiile) din natura si 
fiecare inima de mama este un altar ridicat in onoarea ei! Dupa cum recunoasteti copacii in 
functie de rodul lor, in acelasi fel, ar fi trebuit sa recunoasteti divinitatea Mariei, care este o 
floare divina din Imparatia Mea, al carei fruct a fost pruncul Isus, Mantuitorul Promis omenirii, 
singura materializare, in forma umana, a lui Dzeu,Tatal Creator al lumii vizibile si invizibile, 
unicul Sau Fiu.(115,15-18) 
 

                                                                                
 

Pacea Mea fie cu voi! 


