
"ÉNElí" (TENFILIUSRÓL)
(Szö-veghű forditás)

Nem volt a világon olyan és nem is lesz, aki a Szűzanyára panaszkodhatott volna.
Bizonyítjátok ti kis és nagy bűnösök, akik Mária segítségét magatokon megi!
mertétek.
Erre példa Tenfilius, akli azt mondta az ördögnek, hogy meg fogja tagadni Is
tent és a Szűzanyát,

Ha -neki segítségére lesz a paráznaságban (feslettségben) és akkor őt ÖTökké
bírhatja.
Erre Tenfilius (e71észen) teljesen elkötelezte magát a.z ördögnek és a vérével örök
re neki írta el magát.
Igy az ördög segitségével Tenfilius paráználkodik és hosszú időn át bűnös életet
él. (Bűnt követ el.)
Egyszer elkezd magában panaszkodni és kezeli siratni keserves életét:
Nem vagyok méltó arra, hogy Isten megszánjon, megérdemeltem a pokol min
den kínját.
Megtagadtam az Istent és a Szűzanyát és a test paráznaságáért eladtam lel
kemet az ördögnek.
Nincs már többé reményem a Szűzanyában, a legnagyobb bűnösök segítőjében.

(Tenfilius) Elmegy a templomba és imádkozni kezd és Máría szobra előtt kezd
könyörögni.
Vedd magadhoz Szűzanyám az eladott bűnös lelket és végy öledbe engem az
elveszejtettet.
Te vagy az én reménységem, segítségem, ne fordítsd el anyai arcodat.

Leborulok előtted és sírva imádkozom hozzád, majd ha a lelkem elhagyengem.
Erre Mária vigasztalni kezdi a bűnöst, hogy majd imádkozilo érte fiánál.
Ezután Mária az ördöggel kezd kiabálni, hogya bűnös szerződését adja vissza.

Erre a pokolbéli dühösen kezd kiabálni, amiért a hatalmas Istenanya vele igaz
ságtalanságot kóvet el.
Mert hiszen nekem maga az Isten adott hatalmat arra, hogy a pokolban kínoz
hassam azt, akit magamhoz bolondíthatok.
Ezért most nekem igazán nagy kárt teszel azzal, hogy el akarod venni tőlem ezt
a szomorú madarat.
Ekkor Mária kezdi az ördögöt kérlelni és kemény szavakkal rivall rá:
Hallgass te. pokolbeli ördög, add vissza az írást, mert mostantól fogva Tenfilius
örökre az én szolgám lesz.

És így az ördögnek vissza kellett adni az írást. Its a lélek nélkül kellett vissza
menni a pokolba.
Mária ezeretettet fogadta magához Tenfiliust és szolgájává ismerte el.

Its így kezd hozzá nyájasan beszélni: kérve, hogy ezt a kegyelmet a világnak
hirdesse.
Ezért kedves keresztény férfiak és nők, soha ne feledjétek a Szűzanyát!

Mert ő értünk kérni fogja fiát és minden bűnünk bocsánatát el fogja nyerni.
Oh Mária drága anyánk, ne vond meg tőlünk az égi kegyelmet.

Mindannyian mondjuk: ámen, hogy ne égessen bennünket a tűz.
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