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Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô 

 

Sự Tồn Tại Trần Thế Khiêm Nhường của Maria 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán: 

 

1. Maria là Bông Hoa của khu vườn Thiên Đàng của Ta, người có bản chất luôn ở trong Thần Khí của 

Ta. (8, 42) 

 

2. Các con có quan sát những bông hoa khiêm nhường che giấu vẻ đẹp của chúng không? Đó là cách 

Maria, và cô ấy như thế nào: một nguồn vẻ đẹp vô tận cho người có thể nhìn thấy cô ấy với sự sáng 

suốt và tôn trọng, và một kho báu của lòng tốt và sự dịu dàng cho tất cả chúng sinh. (8, 43) 

 

3. Maria đã đi qua thế giới che giấu bản chất Thiêng Liêng của mình; Cô đã biết mình là ai và Con của 

mình là Ai, và thay vì thể hiện ân sủng đó, cô đã tuyên bố cô chỉ là một tôi tớ của Đấng Tối Cao, một 

công cụ của thiết kế của Chúa Cha. (8, 46)  

 

4. Maria đã biết rằng mình sẽ mang thai một vị Vua mạnh mẽ và vĩ đại hơn tất cả các vị vua trên trái 

đất; Nhưng liệu cô đã có tự tôn mình như một nữ hoàng trong nhân loại không? Có phải đôi môi của 

cô ấy đã tự hào trong các quảng trường, trên đường phố, trong những ngôi nhà khiêm tốn hoặc cung 

điện mà cô ấy sẽ là Mẹ của Đấng Thiên Sai không? Và rằng Con Một của Cha sẽ sinh ra từ tử cung của 

cô ấy không?  

 

5. Không mọi người, thực sự, trong Cô là sự khiêm nhường, nhu mì và ân sủng lớn nhất, và lời hứa đã 

được thực hiện, trái tim người mẹ của cô đã được chúc phúc, và từ trước khi sinh ra, và trong khoảnh 

khắc, và sau đó, trong suốt cuộc đời của Con trai cô, mẹ là một người mẹ yêu thương nhất, người biết 

rõ định mệnh của Chúa Giêsu, sứ mệnh mà Ngài phải hoàn thành giữa con người, và tại sao Ngài lại 

đến. Cô đã không bao giờ phản đối định mệnh đó, vì Cô là một phần của cùng một Công Việc.  

 

6. Vâng, đôi khi Cô đã rơi nước mắt; họ đã là mẹ của nước mắt, vì Mẹ là xác phàm, người đã cảm thấy 

nỗi đau của chính mình trong Con mình.  

 

7. Cô ấy có phải là môn đệ của Thầy, Con của cô ấy không? Không, Maria không có gì để học hỏi từ 

Chúa Giêsu. Cô ấy là của cùng một Cha và đã đến để tái sinh chỉ để hoàn thành nhiệm vụ đẹp đẽ và 

tinh tế đó. 

 

8. Trái tim xứng đáng đó có được thỏa mãn để chỉ yêu người Con yêu nhất của mình không? Không, 

thực sự, thông qua trái tim con người nhỏ bé đó, trái tim người mẹ được thể hiện bằng những lời an 

ủi và cao siêu, trong tư vấn và từ thiện, trong nh ững việc phi thường và ánh sáng, và sự thật. 



9. Không bao giờ đã có bất kỳ sự phô trương nào ở cô ấy, cô ấy đã không bao giờ nói chuyện qua lại 

với Thầy, nhưng cũng như cô ấy đã ở dưới chân người quản lý, cô ấy cũng đã ở dưới chân thập giá nơi 

Con của cô ấy, Thầy, thở hơi thở cuối cùng của mình như một người đàn ông, đã hết hạn.  

 

10. Như vậy, sứ mệnh của cô đã là một người mẹ được hoàn thành, đưa ra một ví dụ siêu phàm cho 

tất cả các bà mẹ và cho cả nhân loại. (360, 28 - 31) 

 

Maria và Chúa Giêsu 

 

11. Nhiều lần người ta đã tự hỏi tại sao Chúa Giêsu, ngay cả sau khi đã bị đóng đinh, đã cho phép 

mình được gặp gỡ bởi Magđalêna, tội nhân, và sau đó đã đến thăm các môn đệ của mình. Mặt khác, 

không biết Ngài đã có đến thăm mẹ Ngài không!. Ta nói với các con rằng, không cần thiết Ta phải thể 

hiện bản thân mình trước Maria giống như cách Ta đã làm với họ, vì sự liên lạc giữa Chúa Kitô và 

Maria là liên tục từ trước khi có thế giới. (30, 17) 

 

12. Thông qua Chúa Giêsu, Ta đã biểu lộ chính mình với loài người để cứu những  người tội lỗi, và Ta 

đã cho phép bản thân mình được họ nhìn thấy sau khi đóng đinh để làm sống lại đức tin của những 

người cần Ta. Nhưng thật ra Ta nói với các con, Maria, người mẹ ngọt ngào của Ta khi Ta còn là một 

người đàn ông, không có tì vết để tẩy rửa, cũng không thể thiếu đức tin, vì cô ấy biết Chúa Kitô là ai 

ngay cả trước khi dâng Ngài trong bụng mẹ. (30, 18) 

 

13. Không cần thiết Ta phải cụ thể hóa Thần Khí của Ta để đến thăm Maria, người đã đưa Ta trở lại 

Vương Quốc với cùng sự thuần khiết và khiêm nhường mà cô ấy đã nhận được Ta trong bụng cô ấy. 

Nhưng ai có thể biết được hình thức mà Ta đã nói chuyện với cô ấy trong nơi vắng vẻ và sự âu yếm 

Thiêng Liêng mà Thần Khí của Ta đã ôm lấy cô ấy? (30, 19) 

 

14. Vì vậy, Ta trả lời những người đã trình bày cho Ta câu hỏi này và những người thường nghĩ rằng 

chuyến thăm đầu tiên của Chúa Giêsu nên được thực hiện cho mẹ của mình. (30, 20) 

 

15. Hình thức mà Ta đã thể hiện bản thân mình với Maria khác với hình thức mà Ta đã sử dụng để làm 

cho bản thân mình cảm thấy bởi Magđalêna và các môn đệ của Ta như thế nào. (30, 21) 

 

Đức Trinh Nữ Maria 

 

16. Trên đỉnh núi, nơi Thầy được tìm thấy, cũng có Maria, Mẹ vạn năng, Bà là người phụ nữ được tạo 

ra trong Kỷ Nguyên thứ hai, để bà có thể thực hiện điều phi thường về sự hiện thân của Lời Thánh. 

 

17. Con người đã xem xét và đã xét đoán Maria, và cách mà Chúa Giêsu đã đến với thế giới, và những 

xét đoán đó đã xé nát trang phục của sự thanh khiết của Thần Khí, người có trái tim đã tràn máu của 

Người trên thế giới. 

 



18. Ta đã đến trong thời gian này để trả lại bức màn của những điều chưa biết, để xóa bỏ nghi ngờ 

của người không tin, và ban cho anh ta kiến thức về các giáo lý tâm linh. 

 

19. Từ sự thật của Ta, giống như một con đường, con người đã làm nhiều con đường phụ, trong đó, 

hầu hết thời gian, họ đã bị lạc lối. Và trong khi một số người tìm kiếm sự can thiệp của Mẹ Thánh, và 

những người khác thì phớt lờ Mẹ, thì tình yêu và sự dịu dàng của bà bao trùm tất cả .  

 

20. Từ lúc khởi đầu, Ta đã tiết lộ sự tồn tại của Mẹ Thánh, người mà các tiên tri đã báo trước khi Bà 

đến thế giới. (228, 1 - 5)  

 

21. Maria đã được gửi đến để thể hiện đức hạnh, tấm gương và Thiên Tính hoàn hảo của cô ấy. Cô ấy 

không phải là một người phụ nữ nữa trong nhân loại. Cô ấy là một người phụ nữ đặc biệt, và thế giới 

đã nhìn thấy cuộc sống của cô ấy, đã biết cách suy nghĩ và cảm giác của cô ấy, và đã biết sự thuần 

khiết và duyên dáng của cơ thể và tinh thần của cô ấy.   

 

22. Cô ấy là một ví dụ về sự đơn sơ, khiêm tốn, quên mình và tình yêu, và mặc dù thực tế rằng cuộc 

sống của cô đã được thế giới thời đó và các thế hệ sau đó biết đến, có nhiều người đã không biết về 

đức tính và sự trinh tiết của cô. Họ đã không thể giải thích sự thật rằng cô ấy còn đồng trinh và làm 

mẹ, vì con người không tin bởi bản chất, và đã không thể đánh giá các Công Việc của Thần Thánh với 

một tinh thần đã được chuẩn bị. Nếu họ đã nghiên cứu kinh thánh và đã phân tích sự hóa thân của 

Maria và cuộc sống của những người đi trước, họ sẽ biết cô ấy là ai. (221, 3)   

 

23. Tình yêu dịu dàng nhất của Thiên Chúa đối với các sinh vật của mình không có hình dạng, tuy 

nhiên, trong Kỷ Nguyên thứ hai, nó mang hình dạng của một người phụ nữ, ở Maria, mẹ của Chúa 

Giêsu. 

 

24. Hãy hiểu rằng Maria đã luôn tồn tại, vì bản chất của cô ấy, tình yêu và sự dịu dàng của cô ấy luôn ở 

trong Thiên Tính. 

 

25. Có bao nhiêu lý thuyết và sự nhầm lẫn đã khiến con người giả mạo về Maria, về tình mẫu tử, quan 

niệm của cô ấy và sự thuần khiết của cô ấy. Họ đã phạm thượng như thế nào! 

 

26. Ngày mà họ hiểu được sự thật của sự thuần khiết đó, họ sẽ nói: đã tốt hơn nếu cô đã không bao 

giờ được sinh ra. Nước mắt lửa sẽ thiêu rụi tinh thần của họ, và rồi Maria sẽ bao bọc họ trong ân sủng 

của mình, Mẹ Thánh sẽ bảo vệ họ dưới lớp áo của cô ấy, và Chúa Cha sẽ tha thứ cho họ, nói với họ 

bằng tình yêu vô hạn: Hãy cảnh giác và cầu nguyện, bởi vì Ta tha thứ cho các con, và trong các con, Ta 

tha thứ và ban phước cho thế giới. (171, 69 - 72) 

 

Ví Dụ của Maria cho những Phụ Nữ 

 

 



27. Cuộc đời của Thầy của các con là một ví dụ cho toàn thể nhân loại, tuy nhiên, vì phụ nữ cần dạy về 

sứ mệnh của họ khi làm mẹ, Maria đã được gửi đến nhân loại để thể hiện Thiên Tính dịu dàng của cô, 

để cho họ thấy tấm gương khiêm nhường của mình. (101, 58) 

 

28. Phúc cho những phụ nữ, các con cũng là một phần của hoạt động tông đồ của Ta. Giữa tinh thần 

của con người và của riêng các con, không có sự khác biệt, mặc dù các con khác biệt về thể chất và có 

những nhiệm vụ khác nhau.  

 

29. Hãy chọn Chúa Giêsu làm chủ tinh thần của mình, và đi theo Ngài trên con đường bắt nguồn từ 

tình yêu của Ngài; làm cho lời của Ngài như của mình, và ôm lấy thập giá của Ngài.  

 

30. Ta đang nói với các con bằng cùng một Lời mà Ta nói với con người, về mặt tâm linh các con cũng 

giống nhau, nhưng khi trái tim của người phụ nữ của các con tìm kiếm một mô hình để bắt chước, khi 

các con cần những ví dụ hoàn hảo để hỗ trợ mình hoàn thiện bản thân trong cuộc sống, hãy nhớ tới 

Maria, quan sát cô ấy trong suốt hành trình cuộc đời của cô ấy trên trái đất.   

 

31. Đó là Thánh Ý của Chúa Cha rằng cách sống khiêm nhường của Đức Maria đã được các môn đệ 

của Ta ghi lại, người biết bà qua những việc làm của bà và những người đã tiếp xúc với bà. 

 

32. Cuộc sống đó, khiêm nhường với những người quen thuộc với nó, đã phát sáng từ khi cô sinh ra 

cho đến khi cô kết thúc trên trái đất. Maria đã viết nhiều trang về những lời dạy yêu thương với tinh 

thần khiêm nhường, sự dịu dàng vô hạn của cô, và với sự thuần khiết của trái tim và tình yêu dành 

cho nhân loại, mà cô đã thể hiện bằng sự im lặng thường xuyên hơn bằng lời nói; vì cô đã biết rằng 

chính Chúa Kitô đã đến nói chuyện với con người. 

 

33. Tinh thần của Maria là cùng một sự dịu dàng phát ra từ Chúa Cha để cho nhân loại trở thành tấm 

gương hoàn hảo về sự khiêm nhường, vâng lời và nhu mì. Hành trình xuyên qua thế giới của cô là một 

tia sáng. Cuộc sống của cô đơn sơ, nâng cao và thuần khiết; trong Cô những lời tiên tri đã được ti ên 

báo rằng Đấng Thiên Sai sẽ được sinh ra từ một trinh nữ đã được ứng nghiệm. 

 

34. Chỉ có cô ấy mới có thể mang trong mình hạt giống của Thiên Chúa; chỉ có cô ấy là xứng đáng ở lại 

sau khi nhiệm vụ của mình trước khi Chúa Giêsu hoàn thành, với tư cách là Mẹ Linh Hồn của Nhân 

Loại. 

 

35. Vì lý do đó, những phụ nữ, Maria là mẫu gương hoàn hảo của các con, nhưng hãy tìm kiếm cô ấy 

và bắt chước cô ấy trong sự im lặng và trong hành động khiêm nhường và vô cực của cô ấy vì tình yêu 

của người túng thiếu; trong nỗi đau thầm lặng của cô, trong sự dịu dàng mà tha thứ tất cả, và trong 

tình yêu đó là sự can thiệp, an ủi và tình bạn hữu ngọt ngào. 

 

 

 



36. Các Phụ nữ trẻ, các người vợ, các bà mẹ, các trẻ mồ côi hoặc những bà góa phụ, những phụ nữ cô 

đơn có trái tim bị xuyên thủng bởi nỗi đau, hãy kêu cầu Maria là người Mẹ ngọt ngào và trìu mến của 

mình, kêu cầu cô ấy bằng suy nghĩ của mình, đón nhận cô ấy trong tâm hồn các con và cảm nhận cô ấy 

trong trái tim mình. (225, 46 - 54)  

 

Maria là người cầu thay, người an ủi và là Đồng Công cứu độ của nhân loại 

 

37. Maria đã đi qua thế giới trong im lặng, nhưng lấp đầy trái tim bằng sự bình yên, cầu thay cho 

người túng thiếu, cầu nguyện cho tất cả và cuối cùng rơi nước mắt tha thứ và thương hại cho sự thờ ơ 

và xấu xa của con người. Tại sao không tìm kiếm Maria nếu các con muốn đến với Chúa Cha, có phải 

nhờ cô ấy, các con đã nhận được Chúa Giêsu không? Không phải Mẹ và con đã cùng nhau trong giây 

phút tối cao về cái chết của Đấng Cứu thế sao? Chẳng phải dòng máu của Con đã hòa quyện vào lúc 

này với những giọt nước mắt của Mẹ mình sao? (8, 47)  

 

38. Từ thập giá, Ta đã truyền lại cho thế giới, Sách Sự Sống và trí tuệ tâm linh, một Cuốn Sách được 

phân tích và hiểu bởi con người qua nhiều thế kỷ, Kỷ Nguyên và thời đại. Đó là lý do tại sao Ta đã nói 

với Maria, run rẩy vì đau đớn dưới chân Thánh Giá, Người phụ nữ, có Con Trai của Con, Ông đã ra 

hiệu cho Gioan bằng ánh mắt của Ta, người đã ngay lập tức đại diện cho nhân loại, nhưng một nhân 

loại được chuyển đổi thành một môn đệ tốt của Chúa Kitô, một nhân loại được tâm linh hóa.  

 

39. Đối với Gioan Ta cũng đã nói, nói rằng, Con trai, đây là Mẹ của Con. Từ ngữ mà bây giờ Ta sẽ giải 

thích.  

 

40. Maria đã đại diện cho sự tinh khiết, vâng lời, đức tin, dịu dàng và khiêm tốn. Mỗi đức tính đó là 

một bước trên nấc thang mà Ta đi xuống để đến với thế giới và đã làm người đàn ông trong tử cung 

của người phụ nữ thánh thiện và thuần khiết đó.  

 

41. Sự dịu dàng đó, sự thuần khiết và tình yêu đó là tử cung Thiêng Liêng, nơi hạt giống của sự sống 

đã được thụ tinh.  

 

42. Nấc thang đó, mà Ta đã đi xuống để trở thành người đàn ông và đã sống với con cái của Ta, cũng 

chính là thứ mà các con tự giới thiệu cho mình về sự thăng thiên của các con với Ta, biến mình từ con 

người thành tinh thần ánh sáng.   

 

43. Maria là cái thang. Maria là tử cung bên ngoại. Tìm kiếm cô ấy, và các con tìm thấy Ta. (320, 68 - 

73) 

 

44. Ta đã để các con đến với Maria dưới chân thập giá trên đỉnh núi đã thu thập Máu của Ta và nước 

mắt của Mẹ. Ở đó, cô vẫn đang chờ đợi những đứa con của mình, vì đó sẽ là Cô bé vác thập giá từ vai 

của chúng, và chỉ cho chúng con đường đến vinh quang. (94, 73) 

 



45. Thông điệp của Maria là sự an ủi, dịu dàng, khiêm nhường và hy vọng. Cô phải đến trái đất để làm 

cho bản chất người Mẹ của mình được biết đến, hiến dâng tử cung trinh tiết của mình để làm cho Lời 

tươi mới. 

 

46. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô đã không kết thúc ở đó. Ngoài thế giới này là nơi ở thực sự của cô, từ 

đó Cô có thể mở rộng lòng từ bi và dịu dàng của mình lên tất cả những đứa con của mình, từ đó cô có 

thể đi theo những bước của sự lạc lối, và trút sự an ủi của mình lên những người đau khổ. 

 

47. Nhiều thế kỷ trước khi Maria xuống thế giới để hoàn thành sứ mệnh Thiêng Liêng của mình được 

làm xác phàm như một người phụ nữ, một tiên tri của Thiên Chúa đã tuyên bố. Thông qua anh ta, các 

con biết rằng một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người sẽ được gọi là Emanuen, nghĩa là, 

Thiên Chúa ở với các con.   

 

48. Trong Maria, một người phụ nữ không có vết bẩn, trong đó Thần Khí Thiên Thể dịu dàng giáng 

xuống [xuống trần gian], lời hứa Thiêng Liêng được tiên báo đã được thực hiện. 

 

49. Kể từ đó, thế giới đã biết đến cô, và con người và các dân tộc đã phát âm tên cô bằng tình yêu, và 

trong nỗi đau của họ, họ tìm kiếm cô gọi là Mẹ.  

 

50. Các con gọi cô ấy là Mẹ Sầu Bi, vì các con đã biết, thế giới đã đâm thấu thanh gươm đau đớn trong 

lòng cô ấy, và các con không thể thoát khỏi tâm trí khuôn mặt đau buồn đó và biểu hiện của nỗi buồn 

vô hạn.  

 

51. Hôm nay, Ta muốn nói với các con rằng, hãy loại bỏ khỏi trái tim mình hình ảnh đau đớn vĩnh cửu, 

và ở đó, hãy nghĩ về Maria như một người Mẹ ngọt ngào, tươi cười và yêu thương, người làm việc 

tinh thần giúp tất cả các sinh vật của mình vươn lên trên con đường đã được vạch ra bởi Thầy.  

 

52. Các con có thấy rằng nhiệm vụ của Maria không chỉ giới hạn ở thai sản trên trái đất? Biểu hiện của 

cô trong Kỷ Nguyên thứ hai cũng không phải là duy nhất, trong một thời gian mới được dành riêng 

cho cô, trong đó cô sẽ nói từ Thần Khí đến tinh thần với nhân loại. 

 

53. Môn đệ của Ta là Gioan, nhà tiên tri và thị nhân, trong cơn xuất thần, anh ta đã nhìn thấy một 

người phụ nữ được mặc áo mặt trời, một người rạng rỡ của ánh sáng. 

 

54. Người phụ nữ đó, còn đồng trinh, là Maria, người có tử cung sẽ một lần nữa thụ thai, không phải 

là Đấng Cứu chuộc mới, mà là một thế giới của những người duy trì bản thân bằng tình yêu, đức tin và 

sự khiêm nhường của cô ấy; để theo bước chân của Chúa Kitô, Thầy của mọi sự hoàn hảo. 

 

55. Nhà tiên tri đã thấy người phụ nữ đó phải chịu đựng như thế nào để sinh con, và nỗi đau là sự 

thanh tẩy của con người, về sự phơi bày của các linh hồn. Khi nỗi đau đã qua, ánh sáng sẽ được tạo ra 

trong con người, và niềm vui sẽ tràn ngập tinh thần của Mẹ toàn cầu của các con. (140, 44 - 52) 

 



Thiên Tính của Maria 

 

56. Lớp áo của Mẹ Thiên Thể của các con đã bảo vệ thế giới vĩnh cửu, che chở những đứa con của Ta, 

là con của cô ấy, bằng tình yêu. Maria, Thần Khí, đã không được sinh ra trên thế giới; bản chất bên 

ngoại đã luôn ở bên Ta.   

 

57. Cô ấy là vợ của sự thuần khiết và thánh thiện của Ta; cô ấy là Con Gái của Ta khi được làm phụ nữ 

và Mẹ của Ta khi thụ thai Ngôi Lời Nhập Thể. (141, 63 - 64) 

 
58. Maria thực chất là Thiên Tính; tinh thần của cô ấy là một với Chúa Cha và Chúa Con. Tại sao lại 
phán xét con người của cô ấy nếu cô ấy là con gái đã được tiên tri tiên báo cho loài người kể từ đầu 
thời gian, là sinh vật mà Lời Chúa sẽ trở nên xác phàm. 
 
59. Tại sao sau đó con người lại phạm thượng và nghi ngờ Quyền Năng của Ta, xem xét kỹ lưỡng các 
công việc của Ta mà không tôn trọng? Đó là bởi vì họ chưa nghiên cứu sâu về giáo huấn Thiên Chúa 
của Ta, không suy ngẫm về những gì kinh thánh đã nói, cũng không chấp nhận Thánh Ý của Ta. 
 
60. Hôm nay, trong Kỷ Nguyên thứ ba, vẫn còn nghi ngờ rằng Cô ấy đến để giao tiếp với con người, 
nhưng Ta nói với các con rằng cô ấy tham gia vào tất cả các công việc của Ta, vì cô ấy là đại diện cho 
tình yêu dịu dàng nhất, được giữ trong Thần Khí Thánh Thiêng của Ta. (221, 4 - 6)  
 
61. Maria là tinh thần được gắn kết với Thiên Tính theo cách mà Cô ấy tạo thành một trong những 
phần của nó như ba khía cạnh: Chúa Cha, Ngôi Lời và Ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Do đó, Maria là 
Thần Khí của Thiên Chúa biểu lộ và đại diện cho sự dịu dàng hoàn toàn. (352, 76) 
 
62. Có bao nhiêu người chờ đợi sự đến của họ trên thiên đàng để biết Maria, người mà họ luôn tưởng 
tượng dưới hình dạng con người của người phụ nữ trên trái đất, là Mẹ của Chúa Kitô là đàn ông, và 
người đại diện như một nữ hoàng trên Ngai Vàng, xinh đẹp và Uy Quyền. 
 
63. Tuy nhiên, Ta nói với các con, hãy ngừng hình thành trong tâm trí mình với những gì là Thiên Tính. 
Maria, người Mẹ Tâm Linh của các con, tồn tại, nhưng không có hình  dạng của một người phụ nữ, 
hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Cô ấy là sự dịu dàng ngọt ngào và thánh thiện mà lòng nhân từ kéo 
dài đến vô tận. Cô ấy trị vì giữa các linh hồn, và vương quốc của cô ấy là sự khiêm nhường, từ thiện và 
thuần khiết, nhưng cô ấy không có ngai vàng như con người tưởng tượng. 
 
64. Cô ấy xinh đẹp, nhưng với một vẻ đẹp các con không thể tưởng tượng hay thể hiện ngay cả khuôn 
mặt đẹp nhất. Vẻ đẹp của cô ấy là thiên thể, và thiên thể các con sẽ không bao giờ hiểu được. (263, 
30) 
 
Sự Xuất Hiện Toàn Cầu của Maria  
 
65. Maria, Mẹ thế giới của các con, ở trong Ta, và chính Bà là người trao giải thưởng những cái nâng 
niu dịu dàng nhất cho những sinh vật yêu dấu của mình. Cô ấy đã ở trong trái tim các con để lại trong 
đó sự bình yên và chuẩn bị cho một nơi tôn nghiêm. Maria giữ cảnh giác cho thế giới và mở rộng đôi 
cánh của mình để bảo vệ nó từ cực này sang cực khác. (145, 10) 
 



66. Trong Thiên Tính của Ta, tình yêu của sự can thiệp tồn tại, đó là Maria. Có bao nhiêu trái tim vẫn 
khép kín với đức tin đã được Cô mở ra để ăn năn và yêu thương? Bản chất Mẹ của cô ấy là trong tất 
cả các thụ tạo, nó được cảm nhận bởi tất cả, và dù sao cũng có những người trong khi nhìn thấy nó 
vẫn phủ nhận nó. (110, 62) 
 
67. Những người từ chối tình mẫu tử Thiêng Liêng của Maria, không biết gì về một trong những điều 
mặc khải đẹp nhất mà Thiên Chúa đã ban cho con người. 
 
68. Những người nhận ra Thiên Tính của Chúa Kitô, nhưng phủ nhận điều đó với Maria, không biết 
rằng họ đang tước đi bản chất ngọt ngào và dịu dàng nhất của thứ tồn tại trong Thiên Tính của Ta. 
 
69. Có bao nhiêu người ở đó, những người tin rằng họ biết kinh thánh, mà không biết gì, vì họ chẳng 
hiểu gì cả. Và có bao nhiêu người tin rằng họ đã tìm thấy ngôn ngữ của sự sáng tạo, họ sống trong bối 
rối. 
 
70. Thần Khí bên ngoại của Mẹ đập ngọt ngào trong tất cả chúng sinh; các con có thể nhìn thấy hình 
ảnh của nó ở mỗi bước. Sự dịu dàng Thiêng Liêng của nó đã rơi xuống như một hạt giống phước lành 
vào trái tim của tất cả các sinh vật; mỗi vương quốc tự nhiên là một bằng chứng sống của cô ấy và mỗi 
trái tim của người mẹ là một Bàn Thờ được nâng lên cho tình yêu vĩ đại đó. Maria đã là một Bông Hoa 
Thiêng Liêng, và Chúa Giêsu đã là Hoa Trái của nó. 


