
TTT/20 - Maria, Jumalan Äidillinen Rakkaus 

Marian Nöyrä maallinen Olemassaolo 

Näin sanoo Herra… 

1.Maria on Minun taivaallisen puutarhani kukka, jonka olemus on aina ollut Minun Hengessäni. (8, 

42) 

2.Havainnoitteko te kukkia, jotka nöyrästi kätkevät kauneutensa? Sellainen Maria oli ja sellainen 

hän on: ehtymätön kauneuden lähde hänelle, joka kykenee näkemään hänet selvästi ja 

kunnioituksella ja ystävällisyyden ja hellyyden aarre kaikille olennoille. (8, 43) 

3.”Maria kulki läpi maailman kätkien Jumalallisen olemuksensa, hän tiesi, kuka hän oli ja kuka 

hänen Poikansa oli, ja sen sijaan, että olisi tehnyt esityksen siitä armosta, hän julisti itsensä olevan 

vain Kaikkein Korkeimman palvelija, Isän suunnitelmien väline.” (8, 46) 

4.Maria tiesi, että hänen tuli tulla raskaaksi ja saada Kuningas, joka oli voimakkaampi ja suurempi 

kuin kaikki maapallon kuninkaat; mutta kruunasiko hän itsensä kuningattareksi ihmiskunnan 

joukkoon? Kerskasivatko hänen huulensa aukioilla, kaduilla, nöyrissä kodeissa tai palatseissa, että 

Hän oli oleva Messiaan Äiti? Ja että Isän Ainoa Poika versoisi hänen kohdustaan? 

5.Ei, todella, ihmiset, Hänessä oli suurin nöyryys ja armo, ja lupaus täytettiin, hänen äidillinen 

sydämensä oli onnekas, ja ajasta ennen synnytystä, ja sillä hetkellä ja jälkeenpäin, läpi koko 

Poikansa elämän, hän oli kaikkein rakastavin äiti, joka tiesi hengellisesti Jeesuksen kohtalon, 

tehtävän, mikä Jeesuksen tuli täyttää ihmisten keskuudessa, ja miksi Jeesus oli tullut. Maria ei 

koskaan vastustanut sitä kohtaloa, sillä Maria oli osa samaa työtä. 

6.Kyllä, joskus Maria vuodatti kyyneleitä; ne olivat äidin kyyneleitä, sillä Hän oli lihaa, joka tunsi 

oman lihansa kivun Pojassaan. 

7.Oliko Maria Mestarin, Poikansa, opetuslapsi? Ei, Marialla ei ollut mitään opittavaa Jeesukselta. 

Hän oli samasta Isästä ja oli tullut lihaksi vain saattamaan loppuun kauniin ja hienovaraisen 

tehtävän. 

8.Oliko tuo arvollinen sydän tyytyväinen rakastamaan vain kaikkein rakastetuinta Poikaa? Ei, 

todella, tuon pienen ihmissydämen, äidillisen sydämen kautta, manifestoitui lohdutusta ja yleviä 

sanoja, opastuksessa ja armeliaisuudessa, ennusmerkeissä ja valossa, ja totuudessa. 

9.Hänessä ei koskaan ollut mitään mahtailevuutta, hän ei koskaan kiistellyt Mestarin kanssa, mutta 

aivan kuten hän oli seimen vierellä, hän oli myös ristin juurella, missä kuoli hänen Poikansa, 

Mestari, hengähtäen viimeisen kerran ihmisenä. 

10.Täten hänen kohtalonsa ihmisäitinä oli täytetty, antaen ylevän esimerkin kaikille äideille, ja 

koko ihmiskunnalle. (360, 28-31) 

 

Maria ja Jeesus 

11.Monta kertaa ihmiset ovat kysyneet itseltään, miksi Jeesus, jopa sen jälkeen kun hänet oli 

ristiinnaulittu, salli itsensä nähtävän Magdaleenan vierellä, syntisen, ja myöhemmin vierailevan 

opetuslapsiensa luona. Toisaalta, ei ole tiedettyä, vierailiko Hän äitinsä luona. Mihin Minä sanon 

teille, että ei ollut tarpeellista, että Minä manifestoin Itseni Marian edessä samalla tavalla, kuin 



Minä tein heidän kanssaan, sillä kommunikaatio Kristuksen ja Marian välillä oli jatkuvaa, alkaen 

ennen maailmaa. (30, 17) 

12.Jeesuksen kautta Minä manifestoin Itseni ihmiskunnalle pelastaakseni syntisiä, ja sallin Itseni 

nähtävän heidän vierellään ristiinnaulitsemisen jälkeen, elvyttääkseni niiden uskon, ketkä 

tarvitsivat Minua. Mutta totisesti Minä sanon teille, Marialla, Minun suloisella äidilläni, kun olin 

vielä ihminen, ei ollut tahraa puhdistettavaksi, eikä häneltä voinut puuttua uskoa, sillä hän tiesi, 

kuka Kristus oli, jopa ennen kuin tarjosi hänelle äidillistä kohtuaan. (30, 18) 

13.Ei ollut tarppeellista, että Minun pitäisi aineellistaa Minun Henkeni vieraillakseni Marian luona, 

joka palasi Minun luokseni Valtakuntaan saman puhtauden ja nöyryyden kanssa, joilla hän 

vastaanotti Minut kohtuunsa. Mutta kuka olisi tiennyt muotoa, millä Minä puhuin hänelle hänen 

yksinäisyydessään ja Jumalallinen hyväily, jolla Minun Henkeni halasi häntä? (30, 19) 

14.Täten Minä vastaan niille, jotka ovat esittäneet Minulle tämän kysymyksen ja jotka usein 

ajattelivat, että ensimmäinen Jeesuksen vierailu olisi pitänyt olla hänen äitinsä luokse. (30, 20) 

15.Kuinka erilainen muoto siinä, missä Minä manifestoin Itseni Marialle, kuin siinä, mitä Minä 

käytin tekemään Itseni Magdaleenan ja Minun opetuslasteni tuntemaksi. (30, 21) 

 

Marian Neitsyys 

16.Vuorenhuipulta, mistä Mestari löytyy, siellä on myös Maria, Yleimaailmallinen Äiti, Hän, joka oli 

tehty naiseksi Toisella Aikakaudella, niin että hän voisi suorittaa Jumalallisen Sanan lihaksi tulon 

ihmeen. 

17.Ihminen on tutkinut tarkkaan ja tuominnut Marian, ja tavan, jolla Jeesus tuli maailmaan ja nuo 

tuomiot ovat repineet puhtauden puvut Äidilliseltä Hengeltä, jonka sydän vuodatti verensä 

maailman ylle. 

18.Minä olen tullut tänä aikana heittämään taaksepäin tuntemattoman verhon, poistamaan 

epäuskoisten epäilyn, ja antamaan hänelle tietoa hengellisistä opetuksista. 

19.Minun totuudestani, mikä on kuin tie, ihmiset ovat tehneet monia sivuteitä, joilla suurimaan 

osan aikaa he eksyvät. Ja kun jotkut etsivät Taivaallisen Äidin esirukousta, ja toiset sivuuttavat 

Hänet, hänen rakkauden ja hellyytensä peitto käärii sisäänsä kaikki ikuisesti. 

20.Ajan alusta alkaen Minä paljastin Hengellisen Äidin olemassaolon, josta profeetat puhuivat 

ennen kuin Hän tuli maailmaan. (228, 1-5) 

21.Maria oli lähetetty manifestoimaan hyvettään, esimerkkiään, ja täydellistä jumalallisuuttaan. 

Hän ei ollut yksi muu nainen ihmiskunnan joukossa. Hän oli huomiota herättävä nainen, ja 

maailma näki hänen elämänsä, tiesi hänen ajatuksensa ja tuntemisen tapansa, ja tiesi hänen 

puhtautensa ja ruumiinsa ja henkensä armon. 

22.Hän on yksinkertaisuuden, nöyryyden, kieltäymyksen ja rakkauden esimerkki ja huolimatta 

tosiseikasta, että hänen elämänsä on tuon ajan maailman tuntema ja sitä seuraavien sukupolvien, 

on monia, jotka eivät tunne hänen hyvettään ja hänen neitsyyttään. He eivät voi selittää 

tosiseikkaa, että hän oli neitsyt ja äiti, koska ihminen on epäileväinen luonteeltaan, eikä ole 

kyennyt tuomitsemaan Jumalallisia töitä valmistellulla hengellä. Jos he olisivat tutkineet Pyhiä 

Kirjoituksia ja analysoineet Marian lihaksi tuloa ja hänen esivanhempiensa elämiä, he olisivat 

tulleet tuntemaan, kuka Hän on. (221, 3) 



23.Kaikkein hellimmällä Jumalan rakkaudella luotujaan kohtaan ei ole mitään muotoa, kuitenkin, 

Toisella Aikakaudella, se otti naisen muodon, Mariassa, Jeesuksen äidissä. 

24.Ymmärtäkää, että Maria on aina ollut olemassa, koska hänen olemuksensa, ja hänen 

hellyytensä ovat aina olleet Jumalallisuudessa. 

25.Kuinka monia teorioita ja hämmennyksiä ihmiset ovat takoneet Mariasta, hänen äitiydestään, 

hänen hedelmöittymisestään ja hänen puhtaudestaan. Ja kuinka he ovat pilkanneet! 

26.Sinä päivänä, kun he ymmärtävät totuuden siitä puhtaudesta, he tulevat sanomaan: ”Parempi 

olisi jos ei koskaan olisi syntynyt.” Tulen kyyneleet tulevat polttamaan heidän henkiään, ja sitten 

Maria tulee kietomaan heidät armoonsa, Jumalallinen Äiti tulee suojelemaan heitä peitteensä alla, 

ja Isä tulee antamaan heille anteeksi, sanoen heille äärettömällä rakkaudella: Olkaa valppaina ja 

rukoilkaa, koska Minä annan teille anteeksi, ja teissä Minä annan anteeksi ja siunaan maailman. 

(171, 69-72) 

 

Marian Esimerkki Naisille 

27.Mestarinne elämä on esimerkki koko ihmiskunnalle, ja kuitenkin, kun naiset tarvitsivat opetusta 

tehtävästään äiteinä, Maria lähetettiin ihmiskunnalle Jumalallisen Hellyyden esityksenä, antamaan 

heille Jumalallisen esimerkin nöyryydestä myöskin. (101, 58) 

28.Siunatut naiset, te myös muodostatte osan Minun apostolintointani. Miesten henkien ja 

omienne välillä ei ole mitään eroa, vaikka te olette fyysisesti erilaisia ja teillä on erilaisia tehtäviä. 

29.Ottakaa Jeesus henkenne Mestariksi, ja seuratkaa häntä polulla, jolle hän jätti jäljet 

rakkaudellaan; tehkää hänen sanoistaan omanne, ja omaksukaa hänen ristinsä. 

30.Minä olen puhumassa teille samalla Sanalla, jolla Minä puhun ihmisille, sillä hengellisesti te 

olette samaa, mutta kun naisen sydämenne etsii mallia jäljiteltäväksi, kun tarvitsette täydellisiä 

esimerkkejä tukemaan teitä itsenne täydellistämisessä elämässä, muistakaa Maria. Havainnoikaa 

häntä läpi hänen elämän matkansa maapallolla. 

31.Oli Isän tahto, että Minun opetuslapseni merkitsivät muistiin Marian nöyrän elämän, he 

tunsivat hänet hänen töittensä kautta ja puhuivat hänen kanssaan. 

32.Tuo elämä, nöyrä niille, jotka olivat tuttuja sen kanssa, oli valovoimainen syntymänsä ajasta 

alken, hänen loppuunsa asti maapallolla. Maria kirjoitti monia sivuja rakastavia opetuksia 

nöyryyden hengellään, äärettömällä hellyydellään ja sydämen puhtaudella ja rakkaudella 

ihmiskuntaa kohtaan, mitä hän ilmaisi äänettömästi useammin kuin sanoilla; sillä hän tiesi, että 

Kristus oli hän, joka oli tullut puhumaan ihmisille. 

33.Marian henki oli sama hellyys, mikä säteilee Isästä, antaakseen ihmiskunnalle täydellisen 

esimerkin nöyryydestä, tottelevaisuudesta ja sävyisyydestä. Hänen taipaleensa maailman läpi oli 

valonsäde. Hänen elämänsä oli yksinkertainen, ylevä, ja puhdas; Hänessä profetiat, jotka 

ilmoittivat, että Messias syntyisi neitsyestä, täyttyivät. 

34.Vain Hän olisi voinut kantaa kohdussaan Jumalan siemenen; vain Hän oli arvollinen jäämään 

jäljelle sen jälkeen, kun hänen tehtävänsä Jeesuksen edessä oli täytetty, ihmiskunnan Hengellisenä 

Äitinä. 



35.Tästä syystä, naiset, Maria on teidän täydellinen mallinne, mutta etsikää häntä ja jäljitelkää 

häntä hänen hiljaisuudessaan ja hänen nöyryyden toimissaan ja äärettömässä 

itsekieltäymyksessään, rakkaudesta puutteenalaisia kohtaan; hiljaisissa kivuissaan, hellyydessä, 

joka antaa anteeksi kaikille ja rakkaudessa, mikä on esirukous, lohdutus ja suloinen kumppanuus. 

36.Nuoret naiset, vaimot, äidit, orvot tai lesket, yksinäiset naiset, joiden sydämet ovat kivun 

lävistämät, nimetkää Maria suloiseksi ja rakastavaksi Äidiksenne, kutsukaa häntä ajatuksillanne, 

vastaanottakaa hänet hengessänne, ja tuntekaa hänet sydämessänne. (225, 46-54) 

 

Maria Esirukoilijana, Lohduttajana, ja Ihmiskunnan Kanssa-Pelastajana 

37.Maria kulki läpi elämän hiljaisuudessa, mutta täytti sydämensä rauhalla, esirukoillen 

puutteenalaisten puolesta, rukoillen kaikkien puolesta ja lopulta vuodattaen anteeksiannon ja 

säälin kyyneleensä ihmisten tietämättömyyden ja pahuuden vuoksi. Miksi ette etsisi Mariaa, jos 

toivotte tavoittavanne Isän, jos Marian kautta te vastaanotitte Jeesuksen? Eivätkö Äiti ja Poika 

olleet yhdessä Pelastajan kuoleman ylivertaisella hetkellä? Eikö Pojan veri sekoittunut tuolla 

hetkellä hänen Äitinsä kyyneliin? (8, 47) 

38.Ristiltä Minä olin luovuttanut maailmalle Elämän Kirjan, hengellisen viisauden, kirjan, jota 

ihmisten tuli analysoida ja ymmärtää vuosisatojen, aikakausien ja aikojen aikana. Siksi Minä 

kerroin Marialle, joka vapisi kivusta ristin juurella, ”Nainen, siinä on poikasi,” liikehtien 

Johannekseen päin katseellani, joka sillä hetkellä edusti ihmiskuntaa, mutta ihmiskunta kääntyi 

olemaan Kristuksen hyvä opetuslapsi, hengellistynyt ihmiskunta. 

39.Johannekselle Minä puhuin myös, sanoen, ”Poika, tässä on Äitisi.” Sanat jotka Minä nyt selitän. 

40.Maria edusti puhtautta, tottelevaisuutta, uskoa, hellyyttä ja nöyryyttä. Jokainen noista hyveistä 

on askel tikapuissa, jota Minä laskeuduin tullakseni maailmaan ja tullakseni tehdyksi ihmiseksi 

tuon pyhän ja puhtaan naisen kohdussa. 

41.Tuo hellyys, tuo puhtaus, ja tuo rakkaus ovat Jumalallinen kohtu, missä elämän siemen on 

ravittu. 

42.Nuo tikapuut, joita myöten Minä laskeuduin teidän luoksenne, tullakseni tehdyksi ihmiseksi ja 

asuakseni Minun lasteni kanssa, on sama, joka esittelee itsensä teille, teidän kohoamistanne 

varten Minun luokseni, muuttaen itsenne ihmisistä valon hengiksi. 

43.Maria on tikapuut. Maria on äidillinen kohtu. Etsikää häntä, ja te tulette löytämään Minut. (320, 

68-73) 

44.Minä jätin teidät Marialle ristin juurella, vuorella, joka kokosi Minun vereni ja Äidin kyyneleet. 

Siihen hän jäi odottamaan lapsiaan, sillä se tulee olemaan Maria, joka ottaa ristin heidän 

olkapäiltään ja näyttää heille armon tien. (94, 73) 

45.Marian viesti oli lohdutuksen, hellyyden, nöyryyden ja toivon viesti. Hänen täytyi tulla 

maailmaan tekemään äidillinen olemuksensa tunnetuksi, tarjoten neitseellisen kohtunsa 

tekemään Sana lihaksi. 

46.Kuitenkaan hänen tehtävänsä ei loppunut siihen. Tämän maailman yläpuolella on hänen 

todellinen asuinpaikkansa, josta Hän voi pidentää säälin ja hellyyden peittoa kaikkien lastensa ylle, 

sieltä hän voi seurata eksyneiden askeleita, ja vuodattaa taivaallista lohtuaan kärsivien ylle. 



47.Monia vuosisatoja aikaisemmin kuin mitä Maria laskeutui maailmaan täyttämään Jumalallista 

kohtaloaan, tulla tehdyksi lihaksi naisena, Jumalan profeetta ilmoitti hänet. Profeetan kautta te 

tiedätte, että neitsyt tulisi raskaaksi ja kantaisi pojan, jota kutsuttaisiin Immanueliksi, mikä 

tarkoittaa ”Jumala kanssanne.” 

48.Mariassa, naisessa ilman tahraa, jossa Taivaallisen Hellyyden Henki laskeutui (maapallolle), 

profeetan ilmoittama Jumalallinen lupaus täyttyi. 

49.Siitä lähtien maailma on tuntenut hänet, ja ihmiset lausuvat hänen nimeään rakkaudella, ja 

kivussaan etsivät häntä Äitinä. 

50.Surujen Äidiksi te häntä kutsutte, sillä te tiedätte että maailma hautasi kivun miekan hänen 

sydämeensä, ettekä te voi luopua mielissänne noista surullisista kasvoista ja tuosta äärettömän 

surullisuuden ilmeestä. 

51.Tänään Minä toivon kertovani teille, että poistakaa sydämestänne tuo ikuisen kivun kuva, ja sen 

tilalla ajatelkaa Mariaa suloisena, hymyilevänä ja rakastavana Äitinä, joka työskentelee 

hengellisesti auttaen kaikkia luotujaan kohottamaan itsensä Mestarin viitoittamalla tiellä. 

52.Näettekö te, että Marian tehtävä ei ollut rajoittunut äitiyteen maapallolla? Hänen 

manifestaationsa Toisella Aikakaudella ei myöskään ollut ainutlaatuinen, sillä uusi aika on varattu 

hänelle, jossa hän tulee puhumaan Hengestä henkeen ihmiskunnan kanssa. 

53.Minun opetuslapseni Johannes, profeetta ja näkijä, katsoi hurmoksessaan naista, joka oli 

aurinkoon pukeutunut, säteilevää valon neitsyttä. 

54.Tuo nainen, tuo neitsyt, on Maria, jonka kohtu tulee jälleen kerran kehittämään, ei uutta 

Lunastajaa, vaan ihmisten maailman, he varustavat itsensä Marian rakkaudella, uskolla, 

nöyryydellä; seuratakseen Kristuksen Jumalallisissa jalanjäljissä, kaiken täydellisyyden Mestarin. 

55.Profeetta näki, kuinka nainen kärsi aivan kuin hän synnyttäisi, ja kipu oli ihmisen puhdistuksen 

kipua, henkien sovituksen, anteeksiannon (kipua). Kun kipu on mennyt ohi, valo tullaan tekemään 

ihmisessä, ja iloisuus tulee täyttämään teidän Yleimaailmallisen Äitinne hengen. (140, 44-52) 

 

Marian Jumalallinen Luonto 

56.Taivaallisen Äitinne peitto on suojellut maailmaa ikuisuuden, kattaen Minun lapseni, jotka ovat 

hänen lapsiaan, rakkaudella. Maria, Henki, ei ollut syntynyt maailmaan; hänen äidillinen 

olemuksensa on ollut Minun luonani aina. 

57.Hän on Minun puhtauteni ja Minun pyhyyteni vaimo, hän on Minun Tyttäreni naiseksi tehtynä, 

ja Minun Äitini tultuaan raskaaksi (ja kannettuaan) Lihaksi Tullutta Sanaa. (141, 63-64) 

58.Maria on sisimmältään Jumalallinen; hänen henkensä on yhtä Isän ja Pojan kanssa. Miksi 

tuomita häntä ihmisenä, jos hän oli suosittu tytär, profetoitu ihmiskunnalle ajan alusta alkaen, 

olentona, jossa Jumalallinen Sana tultaisiin tekemään lihaksi. 

59.Miksi sitten ihmiset pilkkaavat ja epäilevät Minun voimaani, tutkien tarkkaan Minun töitäni 

ilman kunnioitusta? Siksi, koska he eivät ole syvällisesti opiskelleet Minun Jumalallista opetustani, 

eivät ole mietiskelleet sitä, mitä Pyhät Kirjoitukset sanovat, eivätkä hyväksyneet Minun tahtoani. 

60.Tänään, Kolmannella Aikakaudella, on yhä epäilyitä, että Maria tulee kommunikoimaan 

ihmisten kanssa, mutta Minä kerron teille, että hän ottaa osaa kaikkiin Minun töihini, sillä hän on 



kaikkein hellimmän rakkauden esittelymuoto, jota pidetään Minun Jumalallisessa Hengessäni. 

(221, 4-6) 

61.Maria on henki, joka on yhteenliittynyt Jumalalliseen sellaisella tavalla, että Hän muodostaa 

yhden sen osista niin kuin kolme olemuspuolta: Isä, Sana, ja Pyhän Hengen Valo. Täten Maria on 

Jumalan Henki, joka manifestoi ja edustaa Jumalallista hellyyttä. (352, 76) 

62.Kuinka moni odottaa saapumistaan taivaan korkeuksiin tunteakseen Marian, jonka he aina 

kuvittelevat ihmismuotoisena naisena, joka maapallolla oli Kristuksen Äiti ihmisenä, ja jonka he 

kuvaavat kuin kuningattarena valtaistuimella, kauniina ja voimakkaana. 

63.Kuitenkin Minä kerron teille, lakatkaa antamasta muotoja mielessänne sille, mikä on 

Jumalallista. Maria, teidän Hengellinen Äitinne on olemassa, mutta hänellä ei ole naisen muotoa, 

tai mitään muuta muotoa. Hän on suloinen ja pyhä hellyys, jonka armeliaisuus pitenee 

äärettömiin. Maria hallitsee henkien joukossa, ja hänen valtakuntansa on nöyryyden, 

armeliaisuuden, ja puhtauden valtakunta, mutta hänellä ei ole valtaistuinta, kuten ihmiset ovat 

kuvitelleet. 

64.Hän on kaunis, mutta kauneudella, jota te ette voi kuvitella, ettekä ilmaista, edes kaikkein 

kauneimmissa kasvoissa. Hänen kauneutensa on taivaallista, ja taivaallista te ette koskaan voi 

ymmärtää. (263, 30) 

 

Marian Yleismaailmallinen Säteily 

65.Maria, teidän yleismaailmallinen Äitinne, on Minussa, ja Maria on hän, joka palkitsee rakastetut 

olentonsa kaikkein hellimmillä hyväilyillä. Hän on ollut teidän sydämessänne jättääkseen sinne 

rauhansa ja valmistellakseen pyhäkön. Maria on valppaana maailman puolesta ja pidentää siipiään 

suojellakseen sitä navalta navalle. (145, 10) 

66.Minun Jumalallisuudessani on olemassa esirukoilemisen rakkaus, se on Maria. Kuinka monet 

sydämet, jotka pysyivät suljettuina uskolle, ovat Hänen avaamiaan, katumaan ja rakastamaan? 

Hänen äidillinen olemuksensa on koko luomakunnassa, kaikki tuntevat sen, ja kuitenkin on niitä, 

jotka nähtyään sen, kieltävät sen. (110, 62) 

67.Ne, jotka kieltävät Marian Jumalallisen äitiyden, ovat tietämättömiä yhdestä kaikkein 

kauneimmista ilmestyksistä, jota Jumalallisuus on ihmiselle antanut. 

68.Ne, jotka tunnistavat Kristuksen jumalallisuuden, mutta kieltävät sen Marialta, eivät tiedä, että 

he ovat riistämässä itseltään suloisimman ja kaikkein hellimmän olemuksen, mitä Minun 

Jumalallisuudessani on olemassa. 

69.Kuinka monta on, jotka uskovat, että he tuntevat Pyhät Kirjoitukset, eivät tiedä mitään, sillä he 

eivät ole ymmärtäneet mitään. Ja kuinka monia on, jotka uskoen, että ovat löytäneet luomisen 

kielen, elävät hämmennyksessä. 

70.Äidillinen Henki sykkii suloisesti kaikissa olennoissa; te voitte katsella sen kuvaa joka askeleella. 

Sen Jumalallinen hellyys on pudonnut kuin siunattu siemen kaikkien olentojen sydämiin; jokainen 

luonnon valtakunta on Marian elävä todistus, ja jokaisen äidin sydän on alttari, joka on kohotettu 

tuolle suurelle rakkaudelle. Maria oli Jumalallinen kukka, ja Jeesus oli sen hedelmä. (115, 15-18) 


