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Phê duyệt của Đức Hồng Y Péter Erdö, Giám Mục địa phương

Tuyên bố của ĐHY Péter Erdö - Tổng Giám mục của Hungary, Đức Tổng

Giám mục của Eszertom-Budapest, liên quan đến Hiệp Hội "Ngọn lửa

Tình yêu từ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria"

1. Trích dẫn lấy từ bài giảng của ngài vào ngày 1 tháng 6 năm 2009

tại Mariaremete, vào ngày Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

“... Cá nhân tôi tin rằng việc hoàn thành bản chỉnh sửa Nhật ký Tâm linh

của Elizabeth Kindelmann và các Quy tắc của Hiệp Hội Lời Cầu Nguyện

‘Ngọn lửa tình yêu’ vào mùa xuân năm nay là một dấu hiệu của sự sống

từ Chúa Thánh Thần. Phong trào này thể hiện chức năng ở nhiều giáo

phận trên thế giới với sự chấp thuận của các vị giám mục và cũng phát

triển mạnh ở Hungary, đất nước mà nó bắt nguồn. Chúng tôi đã nhận ra

rằng nó mang đến tinh thần và lòng sùng kính Công Giáo đích thực đối

với Đức Trinh Nữ Maria, trong sự phù hợp tổng thể với đức tin Công

giáo. Mong cho sự công nhận này được đưa ra trong giáo phận của chúng

ta, góp phần vào việc đổi mới tinh thần của cộng đồng tín hữu và của

nhân dân Ta. Thứ Bảy này (ngày 6 tháng 6 lúc 11 giờ) chúng tôi sẽ long

trọng ban hành sự thừa nhận này ở Giáo Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, ở

Kispest.”

2. TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC HỒNG Y Péter Erdö ở Giáo Hội Thánh

Tâm Chúa Giêsu ở Kispet (6 tháng 6, năm 2009) tại Hội nghị quốc

gia lần thứ X của Ngọn lửa Tình yêu (Hungary).

Đức Hồng Y: "Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô"

Trung thành: "Hãy để Ngài được ca ngợi đời đời. Amen!"

"Cảm ơn rất nhiều vì lời giới thiệu tử tế do mục sư của các bạn và của

những nhà lãnh đạo "Phong trào Ngọn lửa Tình yêu”. Chắc chắn Chúa



Thánh Thần sẽ hoạt động trong Giáo Hội cho tới khi ngày tận thế. Thông

thường, toàn bộ cộng đồng Giáo Hội chấp nhận nguồn cảm hứng mà lúc

ban đầu đến từ trái tim của một người Kitô giáo đã hoàn toàn dâng hiến

và tin tưởng sâu sắc. Sau khi kiểm tra các động lực này, những người kế

vị các tông đồ cuối cùng cũng chào đón họ như những món quà của

Thiên Chúa đến toàn thể Giáo Hội.

Trong nhiều thế kỷ, các tổ chức Giáo Hội và quyền năng do Chúa Trời

ban cho được xem như là hai thực tại khác biệt, như thể chúng trái ngược

nhau. Ngược lại, lịch sử Giáo Hội cho thấy quyền năng được xác nhận

thực sự (những quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa tới những người có

niềm tin vì lợi ích của Giáo Hội) và các cấu trúc thể chế được thành lập

bởi Ý muốn của Thiên Chúa, có mối tương quan chặt chẽ với nhau.

Các ví dụ tuyệt vời nhất của việc này là lịch sử của phẩm chức tôn giáo.

Người sáng lập vĩ đại của phẩm chức là một người thực sự có sức lôi

cuốn, là Thánh Phanxicô và Thánh Inhaxiô của Loyola. Họ là hiện tượng

bất thường trong thời kì của mình. Giáo Hội rất vui mừng vì các giá trị

tâm linh của họ và hình thức cuộc sống mà nó đại diện, mà Giáo Hội kêu

gọi với người sáng lập, "Đừng rời khỏi." Chúng tôi muốn hình thái cuộc

sống này được lưu giữ và quyền năng này tồn tại lâu dài trong Giáo Hội.

Bằng cách này, các dòng tu và quyền năng của họ trở thành một phần của

tổ chức Giáo Hội.

Tôi sẽ nói nhiều hơn. Chính Chúa Kitô, con người của Ngài và nhiệm vụ

của Ngài, đi cùng với con đường của lịch sử Giáo Hội. Chúa Giêsu nói

với các môn đệ của Ngài, "Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể

ấy" (Gioan 20:21). Do đó, Giáo Hội trên trái đất, như một cộng đồng hữu

hình,  mang theo sứ mệnh của Chúa Kitô. Nó tiếp tục rằng Giáo Hội

không chỉ là một tổ chức ngoài nhân loại. Thay vào đó, nó sống giữa thế



giới. Ngoài ra, Giáo Hội không chỉ là một thực tại ân sủng vô hình và bí

ẩn. Giáo Hội cũng vừa là một thực tại vô hình và một xã hội hữu hình.

Đây không phải là hai điều khác biệt. Đôi khi sự yếu đuối của con người

và lịch sử con người tạo ra trở ngại. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất

định của lịch sử, ở đó xuất hiện ở Giáo Hội một điều rất tốt đẹp, một khả

năng mới cho Giáo Hội. Tôi tin rằng đây là giá trị đúng đắn của "Phong

trào Ngọn lửa Tình yêu."

Một người phụ nữ đầy đức tin, Elizabeth cầu nguyện và nghe tiếng nói từ

linh hồn của bà. Bà nhận thấy rằng những tiếng nói tuyệt vời này đến từ

Đức trinh nữ Maria. Không ai yêu cầu – vì không quan trọng – cái bản

chất của trải nghiệm mà bà mô tả trong Nhật lý Tâm Linh của mình. Đây

không phải là nhiệm vụ mà Giáo Hội đã thực hiện trong những năm phán

xét. Họ đã không cố gắng phân biệt một số sự kiện đặc biệt xảy ra và hiện

tượng siêu nhiên. Những gì chúng ta nghiên cứu sâu sắc và nghiêm túc

hơn là nội dung của thông điệp.

Trong khi chúng ta có thể chưa chính thức đối phó với vấn đề này ở

Hungary, tâm linh này đã lan truyền sang nhiều nước khắp thế giới và đã

tạo ra được nhiều thành quả. Trước khi đưa ra quyết định này ở Budapest,

chúng tôi đã nói với các vị giám mục, vị linh mục và người từ các nước

khác. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với vị linh mục về các linh hồn ở đất

nước chúng tôi. Họ đã làm chứng rằng Ngọn lửa Tình yêu tạo ra thành

quả trong cuộc sống của cá nhân và cộng đồng. Những lời làm chứng rất

tích cực và chúng tôi biết rằng một cây tốt sẽ cho quả ngon.

Sau đó, chúng tôi thành lập một ủy ban. Nhiều vị linh mục khác nhau

kiểm tra các tài liệu bằng văn bản, bao gồm cả Nhật ký Tâm linh, tài liệu

từ cơ sở bên ngoài  Hungary và công nhận rằng các vị  giám mục địa

phương ở nhiều nơi trên thế giới (từ Brazil đến Mexico) đã phong cho



phong trào này như một hiệp hội tư nhân của các tín hữu. Chỉ một thời

gian ngắn trước đây, việc điều tra này đã được hoàn tất. Theo kết luận,

Giáo Hội của chúng tôi công nhận nó là xác thực, phù hợp với đức tin

Công giáo, tất cả các tài liệu chứa trong Nhật ký tâm linh. Ngoài ra, Tổng

giáo phận ở đây cho rằng các hoạt động, cuộc sống và quy tắc của cộng

đồng là phù hợp với tất cả những đặc điểm của phong trào tâm linh và

cộng đồng Giáo Hội Công Giáo đích thực.

Tại thời điểm này, toàn thể Giáo Hội nhận được quyền năng này như một

món quà từ Chúa. Thay vì quên đi những món quà này, chúng ta phải đặt

nó trên giá đèn để nó toả sáng lên tất cả mọi thứ trong nhà. Sau khi đã

nhìn thấy những tác động của ân sủng toả ra ở nhiều quốc gia khác,

chúng ta cầu nguyện rằng quyền năng này tỏa sáng trên toàn bộ đất nước

Hungary. Vì lý do này, tôi đã đề nghị Ngài Giám đốc Văn phòng Tổng

Giám mục đọc nghị định này.





Trích từ nghị định chính thức

(Đọc bởi Canon László Súllei)

Đức Mẹ của Hungary, hãy cầu nguyện cho chúng con!

Với những lời này, tôi thiết lập trong Tổng Giáo Phận Esztergom,

Budapest "Phong trào Ngọn lửa tình yêu từ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức

Mẹ Maria" như một hiệp hội Giáo Hội của lòng tin đối với Chúa Kitô. Nó

là một hiệp hội tư nhân được hưởng tư cách pháp nhân.

Đồng thời, tôi cũng chấp thuận cho Tổng Giáo Phận Điều lệ của Hiệp hội

này đã được chấp nhận ở San Paulo, Brazil, vào ngày 15 tháng 8 năm

2008 và đã được phê duyệt ở Tổng Giáo Phận Hermosillo, Mexico, vào

ngày 11 tháng 12 năm 2008.

Tôi xin Chúa cho muôn ơn lành của Ngài đối với đời sống và hoạt động

của Hiệp hội này. Để hoạt động của Ngài lưu lại tâm linh đổi mới cho

quê hương chúng con!

Budapest, Palm Sunday, 2009

Với lời chúc phước lành của tôi,

Péter Erdö

Đức Hồng Y



Lịch sử của Ngọn lửa tình yêu

Nhật ký của Elizabeth Kindelmann

Năm 1962, Mẹ Thiên Đàng đã cho chúng con Ngọn lửa Tình yêu của

Người.  Cha Gabriel  Rona,  S.J.,  bây giờ là một cư dân của Budapest,

Hungary, dành ba mươi năm ở Ecuador và dịch cuốn nhật ký này từ tiếng

Hungary sang tiếng Tây Ban Nha. Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của ông

đã được sử dụng cho phiên bản tiếng Anh mới nhất - Nhật ký Tâm linh

đầy đủ và bản giản lược này.

Vào tháng 6 năm 1989, Đức Hồng Y Bernardino Echeverria Ruiz (Tổng

Giáo phận Guayaquil,  Ecuador)  đã phê duyệt  bản của cha Rena dịch.

Ngày 22 Tháng 10 năm 1996, ông đã được phê duyệt quy chế của Phong

trào Ngọn lửa Tình yêu và đề nghị Đức Thánh Cha phê duyệt để Ngọn

lửa Tình yêu sẽ được chấp nhận trong toàn thể Giáo Hội. Đức Hồng Y

Echeverria Ruiz đã qua đời vào ngày 06 tháng 4, 2000 một vị tông đồ vĩ

đại của Ngọn lửa Tình yêu.

Toà Thánh Vatican, qua Đức Hồng Y Francis STafford, trả lời với Cha

Rona thay cho Đức Thánh Cha. "Tôi khuyến khích các bạn tiếp tục điều

đó, các Hiệp hội mang các thành quả phong phú đến các thành viên của

nó và toàn thể Giáo Hội. Tôi mời các bạn tiếp tục nhiệm vụ của các bạn

là định hướng tâm linh."

Năm 1983, sự tận tâm này đã tới Mexico và sau đó lan rộng sang Canada

và Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 6 năm 2009, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng

Giám Mục Esztegom, Budapest, Hungary, đã phê chuẩn vào Nhật ký

Tâm linh gốc.



Bình luận của Cha Rona, S.J.

Sau ba năm trải qua các thử nghiệm thần bí của "Bóng Đêm" Đức Mẹ

mang Elizabeth trở lại ánh sáng. Tiếp theo, bởi các lần ngất trí nội tâm,

bà nghe thấy tiếng nói của Đức Chúa và Đức Mẹ của chúng ta. Trong

những cuộc ngất trí, Đức Mẹ đối mặt với quỷ Satan (kẻ thù vĩnh cửu của

Mẹ), người muốn huỷ hoại các linh hồn. Người tiết lộ rằng Người đã đạt

được từ Con Trai Người "một làn sóng của những ân sủng tuyệt vời đến

nỗi chúng chưa từng tồn tại kể từ khi Ngôi Lời trở thành Máu Thịt." Đây

là Ngọn lửa Tình yêu cháy lên từ Trái Tim Vô Nhiễm của Người sẽ làm

mù quỷ Satan. Đức Trinh Nữ biện hộ và khẩn nài chúng ta hãy chia sẻ

công việc của Người bằng lời cầu nguyện, hy sinh, giờ thánh gia đình và

việc ăn chay của chúng ta.

Có gì mới trong Nhật ký này? Những bài viết thể hiện những điều Đức

Trinh Nữ cảm thấy và hành động thế nào trong thời đại của chúng ta. Nó

tiết lộ sự thiêng liêng của Tình Mẹ và mối bận tâm mãnh liệt của Người

với sự cứu rỗi linh hồn của con cái. Nghe những lời của Người, "Hãy

mang Ngọn lửa Tình yêu này từ trái tim Ta. Thắp sáng trái tim chính

mình và lan truyền nó đi. Với Ngọn lửa này, đốt lên tất cả trái tim trong

cả nước. Lan truyền nó từ trái tim đến trái tim. Đây sẽ là phép lạ. Nó sẽ

trở thành một Ngọn lửa làm mù quỷ Satan. Ta có được Ngọn lửa tình yêu

của Chúa Cha trên trời nhờ công vết thương của Con Trai Ta."

Hy vọng rằng, tình yêu của bạn dành cho Đức Mẹ và Con của Mẹ sẽ tăng

lên khi bạn đọc và cầu nguyện cuốn Nhật ký tâm linh này. (ngày 15 tháng

6 năm 1989)



Cuộc đời của Elizabeth Szántò

Kindelmann (1913-1985)

Elizabeth Szántò được sinh ra tại Budapest, một thành phố có khoảng 1,6

triệu dân. Thực ra, nó là hai thành phố, Buda và Pest, với sông Danube ở

giữa. Bà là con thứ mười ba (trước bà có sáu cặp sinh đôi). Chỉ mình bà

sống sót đến tuổi trưởng thành.

Elizabeth không bao giờ biết mẹ bà là ai. Cha bà qua đời khi bà khoảng

năm tuổi. Vì sức khỏe kém, bà sống với ông bà mình ở quê trong một

thời gian. Ở độ tuổi từ 6 đến 10, bà đã học ở trường tiểu học. Sau đó, bà

đã đi đến Thụy Sĩ, trở lại Budapest, và sau đó được cho rằng đã được một

gia đình Thụy Sĩ nhận nuôi. Tuy nhiên, bà đã trễ chuyến tàu và một cặp

vợ chồng trẻ đưa bà trở về Budapest.

Ở Budapest, đứa trẻ mồ côi 13 tuổi bắt đầu cuộc chiến tìm việc làm để

không chết đói. Là một đứa trẻ mồ côi cô đơn thường bị lợi dụng, bà có

rất nhiều công việc khác nhau. Bà đã cố gắng để nhập dòng tu hai lần,

nhưng bị từ chối. May mắn thay, bà phát hiện ra Cha Motray, người đã

trở thành cha giải tội của bà trong nhiều năm.

Bước ngoặt đến vào tháng Tám năm 1929 khi bà được nhận vào ca đoàn

giáo xứ. Ở đó bà đã gặp Karoly Kindelmann, một người hướng dẫn quét

ống khói (một vị trí được trả lương tốt). Bà kết hôn ở tuổi 16 (ngày 25

tháng 5 năm 1930). Họ có sáu người con (1931 - 1942). Năm 1946,

chồng bà qua đời.

Năm 1948, Quốc hữu Cộng sản Hungary rất khắc nghiệt. Bà đã bị sa thải

vì lý do chính trị (có một bức tượng Đức Mẹ tại nhà). Vào tháng 5 năm

1951, bà ở trong một tình cảnh vô vọng. May mắn thay, bà đã trở thành

một giám sát viên kỹ thuật tại một xưởng đúc (ám chỉ trong nhật ký).

Điều này đã cứu gia đình bà khỏi bị chết đói. Bà làm việc tại một số nhà



máy. Các con bà kết hôn, và với các cháu của mình, chuyển về sống với

Elizabeth.

Nhật ký của bà bắt đầu từ ngày 13 Tháng 7 năm 1960, khi bà viết về trải

nghiệm tôn giáo lúc đầu đã giới thiệu bà đến với sự hiện diện của Thiên

Chúa. Nó nói về ba năm tinh thần tối tăm (1958 - 1961) chuẩn bị cho

cuộc ngất trí của bà. Thời điểm quyết định là vào 16 tháng 7 năm 1961, lễ

Đức Mẹ Núi Cát Minh (Elizabeth là một cư sĩ Cát Minh). Điều này dẫn

chúng ta  vào trong nhật  ký của bà,  nơi  chính bản thân bà kể về câu

chuyện.



Lịch sử của đạo Công Giáo ở Hungary

Kitô giáo đến với Hungary từ sớm, nơi ban đầu là một tỉnh La Mã. Điều

này được chứng minh bằng các trường hợp tử đạo và sự tồn tại của Giáo

Hội. Vào cuối thế kỷ thứ 10, lãnh đạo quốc gia, Beza, nhìn thấy sự cần

thiết của Kitô giáo cho người dân của mình. Vì vậy, ông đã được rửa tội

bởi Thánh Adalbert của Prague (986). Con trai ông, Thánh Stephen, là vị

vua đầu tiên của Hungary. Ông đã tổ chức Giáo Hội, thành lập các giáo

phận và tu viện Benedictine.

Hungary đã đóng một vai trò đặc biệt trong lịch sử thế giới như bức

tường thành Tây Kitô giáo chống lại những kẻ man rợ (thế kỷ 11 và 12),

và sau đó chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ (thế kỷ 15).

Thuyết Calvin tiến vào Hungary trong thế kỷ 17 và việc kiểm soát tập

trung của Giáo Hội bắt đầu vào thế kỷ thứ 18. Một làn sóng chủ nghĩa

duy vật mạnh mẽ trong thế kỷ 19 làm loãng nhiều niềm tin Công giáo.

Với tất cả điều đó, nhà thờ đã được duy trì bởi nhiều vị thánh và phong

trào Công giáo. Việc giáo dục Công Giáo rất mạnh mẽ. Phần lớn trường

tiểu học cũng như một số lượng lớn trường trung học là trường Công

giáo. Do đó, một nền Công giáo mạnh tồn tại khi Elizabeth được sinh ra

vào năm 1913.

Trong hiệp ước sau Thế chiến thứ nhất, năm 1920, Hungary mất 70%

lãnh thổ và 60% dân số của mình. Dân số khi đó chỉ còn 7,5 triệu, trong

đó 65% là người Công giáo. Trong cuộc đời Elizabeth, Hungary sống

dưới sự chiếm đóng của Đức (1944), và sau đó theo chủ nghĩa Cộng sản

trong phần đời còn lại của bà.

Trong suốt thế kỷ 20, Hungary đã có nhiều vị tử đạo và nhiều anh hùng.

Nhật ký của bà không ám chỉ gì đến bối cảnh chính trị xã hội này, ngoại

trừ một số lần ngất trí nói đến tôn giáo bị phân tán khỏi các cộng đồng



của họ bởi chế độ Cộng sản. Bà viết về việc tham gia lễ tế hàng ngày của

mình, các cuộc họp của bà với vị giám mục và linh hướng của mình. Các

hình ảnh đời sống giáo xứ bình thường. Nhật ký của bà bắt đầu vào năm

1961. Vì vậy, nó được viết dưới chế độ Cộng sản, một bằng chứng cho

rằng hơi thở của Chúa Thánh Thần đến bất cứ nơi nào linh hồn đang rộng

mở với Ngài.





Nhật ký tâm linh của Elizabeth Kindelmann

Chương Một

Mở Đầu

Chúa dẫn chúng ta đi trên một con đường không bao giờ kết thúc, nhưng

chúng ta có thể quay lưng với Ngài.

Tôi là một góa phụ với sáu đứa con. Tất cả sự quan tâm của tôi đã phá

hủy sự cô độc và đã dẫn tôi đi xa Thiên Chúa. Sau một cuộc chiến lâu

dài, đời sống tinh thần của tôi đã chết. Tôi thậm chí còn hỏi lý do tại sao

tôi có một gia đình lớn như vậy. Tôi liên tục bị mất việc và phải tìm kiếm

một công việc mới. Ngay cả quỷ Satan cũng sẽ cười nhạo tôi, "Nếu con

không có con cái, con sẽ từ bỏ cuộc đấu tranh của mình."

Một trận chiến tâm linh vĩ đại đã bắt đầu trong tôi. Tôi vẫn đi đến lễ tế,

nhưng tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi cố tình đi một mình lễ tế ban đêm để

các con tôi không nhìn thấy tôi ngáp dài, thay vì cầu nguyện.

Bước ngoặt

Một ngày, tôi quyết định dừng đi lễ. Tuy nhiên, một điều gì đó đã xảy ra.

Tôi đã giặt quần áo vào tất cả các ngày Chúa nhật cho đến một vài phút

trước lễ tế. Sau đó, con tôi làm tôi giật mình, "Hãy nhanh lên." Tuy nhiên,

tại Nhà thờ, tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với Thiên Chúa.

Tôi nghĩ về việc ăn chay dòng Cát Minh của tôi, "Tôi sẽ để lại tất cả phía

sau" (mặc dù tôi có thể tiếp tục mà không có gì khó khăn). Khi tôi trở về

nhà, tôi nhặt cuốn sách thiền của tôi. Tuy nhiên, những nỗ lực để cầu

nguyện của tôi là vô ích. Một sự im lặng và lạnh lẽo bao quanh tôi.

"Thiên Chúa không muốn biết tôi nữa.”



Đám tang Thầy B

Tôi làm việc hai ca, sáng sớm và buổi chiều. Trong tâm, tôi đã rất đau

khổ. Những suy nghĩ nội tâm của tôi nói phạm đến Thiên Chúa. Trận

chiến này kéo dài ba năm. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1961, tôi đã tham dự

lễ chôn cất của Thầy B. Tôi nghĩ, "Anh đã là một người dòng Cát Minh

đúng nghĩa và tiến đến một cuộc đời thánh thiện. Bên trong, tôi nghe thấy

giọng nói của anh," Đừng khóc. Quay trở lại Carmel đi."

Ngày hôm sau (Chúa Nhật 16 Tháng 7, 1961), lễ Đức Mẹ ở Núi Carmel,

tôi đi xưng tội. Tôi không cảm thấy buồn phiền, chỉ có một sự khô cạn to

lớn. Tôi cứ nghĩ đến Thầy B. Giọng nói của anh đã dẫn tôi đến Đức Trinh

Nữ, "Hãy đi và lạy trước mặt Người." Tôi đã làm như vậy nhưng không

cảm thấy chút bình yên nào. Tuy nhiên, khi tôi về nhà, tôi cảm thấy tôi đã

để lại linh hồn bị thương của mình ở Carmel. Trong sự im lặng của đêm,

tôi đã đi vào vườn, quỳ trước Đức Mẹ Lộ Đức và bắt đầu cầu nguyện sốt

sắng. Ngày hôm sau, tôi đã đi đến một nhà nguyện nhỏ nơi tôi thường

gặp Thầy B. Tôi đã cầu nguyện, "Mẹ Thiên Đàng, bước đi của con thật

không chắc chắn. Đừng bỏ rơi con."

Ân huệ liên tiếp

Trong những ngày sau, tôi nhận được ân sủng phi thường. Một nữ tu nói,

"Tôi quỳ bên cạnh người nên tôi cũng có thể thành một vị thánh." Đôi

mắt tôi luôn ướt đẫm nước mắt và tôi đã cố gắng để lắng nghe Thiên

Chúa. Sau đó, Thiên Chúa đã nói với tôi. Cuộc hội thoại thân mật mới

đơn giản làm sao. Đột nhiên, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự tận tâm này.

Sau đó, con quỷ nói, "Con có nghĩ rằng Thiên Chúa có thể làm được điều

này? Nếu Ngài có sức mạnh, Ngài sẽ." Trái tim tôi chìm xuống và tâm trí

tôi trống rỗng, cho đến khi Chúa Giêsu nói: "Hãy nhìn vào khuôn mặt bị

biến dạng của Ta và thân thể bị tra tấn của Ta. Ta không chịu đau khổ vì



các linh hồn sao? Tin tưởng vào Ta và yêu mến Ta". Tôi đã thực hiện

hành động đức tin và được yêu cầu không bao giờ rời khỏi Ngài. Sau đó,

tôi cảm thấy an toàn. Tất cả mọi thứ đã thay đổi và tôi đã được đến gần

Ngài hơn.

Ngài cứ thúc giục tôi, "Ta muốn cho con những ân sủng lớn hơn. Hãy từ

bỏ chính mình."

"Chúa ơi, con có khả năng này ư?"

"Chỉ cần sẵn sàng và tin tưởng Ta," Ngài trả lời.

Con trai út của tôi sống ở nhà. Sau đó, những đứa con đã lập gia đình của

tôi cùng với gia đình chúng chuyển về ở. Tại hy sinh lớn, tôi đã cho

chúng căn nhà bốn phòng ngủ của tôi với tất cả các tiện nghi hiện đại.

Khi tôi đã cho chúng nhà, tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm vào đêm Giáng sinh,

đám cưới và lễ rửa tội. Tôi nhớ đến đồ ăn thiếu thốn. Đôi khi, chúng tôi

chỉ có bánh mì mà không có bơ, hoặc rau mà không có sốt. Thậm chí sau

đó, tôi đã dọn bàn một cách cẩn thận để các con không nghĩ rằng chúng

tôi là những người nghèo. Phòng ăn, với tất cả những kỷ niệm, thật khó

để từ bỏ. Tuy vậy, tôi chuyển vào phòng ngủ của các con và tràn đầy bình

yên.

Tất cả hy sinh

Sau đó, con trai út của tôi kết hôn. Tôi đã cho chúng phòng ngủ này và

trở thành người nghèo hoàn toàn. Chúa Giêsu tiếp tục đôn đốc, "Hãy từ

bỏ chính mình hoàn toàn." Tôi không muốn điều gì buộc tôi vào thế giới

này. Vì vậy, tôi cho các con tất cả mọi thứ. Tôi cảm thấy tôi đã làm điều

gì đó ngu ngốc bởi vì tôi không có cả nơi gối đầu.

Mọi thứ dường như tối tăm. Tôi có thể làm gì với cuộc đời tôi? Ác quỷ

thì thầm, "Con không phải quá già. Ăn mặc đẹp đi. Hưởng thụ chính



mình. Nếu con có một cơ hội, kết hôn đi. Người đã hoàn thành công việc

của con với tư cách là một người mẹ."

Cảm thấy bị bỏ rơi, tôi hỏi Chúa Giêsu, "Tại sao Người để lại con một

mình?"

Ngài trả lời: "Vì lợi ích của linh hồn con. Chấp nhận tất cả những gì vẫn

còn chưa tới."

Sau đó, tôi giao cho con gái tôi phụ trách, "Từ bây giờ, con là chủ sở hữu

của ngôi nhà này. Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì con muốn và ăn bất cứ thứ gì

con cho mẹ."

Nó ngạc nhiên, "Mẹ, mẹ đang hành động như một ẩn sĩ."

Không việc và không nhà

Con gái út của tôi, có chồng là một giáo sư, nói, "Con phải tìm việc làm.

Lương một người là không đủ." Tôi đã bỏ công việc được trả lương tốt

(sơn nhựa) để tôi có thể chăm sóc cho hai đứa con của nó. Tất cả điều này

xảy ra trong một vài ngày. Chúa Giêsu nói, "Ý chí của con tự do. Ta

không bắt buộc con. Sự giàu có được tích trữ cho con."

Vào ngày 10 tháng 2 năm 1962, tôi không có nhà. Đây là những gì Chúa

Giêsu mong muốn. Ngày Chúa nhật, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, tôi quỳ

trong nhà thờ, "Chúa Giêsu, Ngài có con ở đây. Con hoàn toàn tách ra

khỏi thế giới, giống như Ngài muốn."

Chúa Giêsu trả lời: "Con phải sống theo cách này từ bây giờ, trong sự

khiêm tốn nhất."

Sau khi ở trong nhà thờ một thời gian dài, tôi muốn về nhà. Chúa Giêsu

nói, "Đừng đi nào." Khi tôi nghe thấy giọng nói của Ngài, một dòng sông

của sự ăn năn ngập tràn tâm hồn tôi. Đức Trinh Nữ đã nói, "Hãy đền tạ.



Ngài thường bị xúc phạm như vậy." Tôi suy nghĩ những lời đó và nói,

"Ồ, Đức Mẹ Phước Lành, nếu Người là một trong những người được hỏi,

hãy chỉ các bước đi của con để đến với Con của Mẹ".

Vào ngôi nhà của Chúa

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy một sự thúc đẩy mạnh mẽ muốn có được

chìa khóa đến nhà thờ. Chị giữ đồ thánh cho biết chị sẽ hỏi cha xứ. Hai

ngày sau đó, chị ấy đã cho tôi chìa khóa. Để thay thế nhà tôi, Chúa đã

chia sẻ Nhà của Ngài. Tôi yêu nhà thờ này biết bao.

Một mình trong nhà thờ, tôi hỏi, "Chúa Giêsu, chúng ta ở một mình?"

Ngài trả lời, "Thật không may, là có. Hãy nỗ lực để rất nhiều người sẽ

đến."

Lòng biết ơn và nỗi buồn tràn ngập tim tôi. "Ôi Chúa Giêsu, hãy bỏ qua

lỗi lầm của con bằng cách thổi cái đục của Ngài. Con muốn ăn năn hơn

bất kỳ tội nhân ăn năn nào." Sau khi nhận chìa khóa, tôi đến thăm Ngài

mỗi đêm. Là bất khả thi để mô tả những giờ thân cận.

Ghi lại những lần ngất trí

Vào đầu năm 1961, tôi đã không ghi lại các cuộc hội thoại. Sau khi Chúa

truyền lại cho tôi, tôi đã viết chúng ra. Tôi viết các đoạn hội thoại ngắn,

từng chữ. Thông thường, những ý tưởng của Ngài đi trực tiếp đến trí não

tôi mà không cần bất kỳ lời nói. Một lần, Ngài yêu cầu tôi cầu nguyện

vào đêm thứ Hai cho các vị linh mục trong luyện ngục. Trong một dịp

khác, tôi hỏi xin trải nghiệm sự tốt lành vô hạn của Ngài. Ngài nói,

"Đừng cầu xin cho chính mình mà cho những người con cầu nguyện."

Tôi hỏi xin sự tha thứ cho sự ích kỷ.





Chương 2

1962

Mở đầu

Trong tuần đầu tiên của tháng Ba, tôi không biết điều gì đang xảy ra. Mỗi

năm phút, Chúa thúc giục tôi phải quỳ xuống để đền tạ. Tôi yêu cầu được

chia sẻ công việc của Ngài đến mức độ lớn nhất có thể. Ngài nói, "Xin ân

sủng dồi dào. Còn càng yêu cầu nhiều hơn, con sẽ nhận được nhiều hơn.

Nhiều người yêu cầu chia sẻ công việc của Ta nhưng khi Ta đòi hỏi một

sự hy sinh, họ trở nên sợ hãi." Chúa Giêsu tiếp tục nói tôi phải sống cho

Ngài từng giây phút, không gián đoạn. Ngài thường than phiền về những

linh hồn tận hiến, "Họ sống cho thế giới nhiều hơn là cho công cuộc cứu

độ của Ta." Ngài nói, "Đừng dung thứ cho chính mình. Hiểu biết đến

không giới hạn. Đừng tách mình ra khỏi công việc của Ta dù chỉ một

khoảnh khắc."

Chúa bảo tôi liên hệ với một nữ tu. Khi tôi nói chuyện về trạng thái tâm

hồn tôi và bóng tối to lớn của tôi, cô nói, "Điều này có thể là tự kỷ ám

thị." Nó rất khó chịu với tôi và tôi nghĩ rằng tất cả trải nghiệm của tôi là

một ảo tưởng. Đêm đó, tôi đã nói, "Lạy Chúa, điều gì đang xảy ra với

con? Con đã tự cho phép bản thân dẫn dắt mình đến đâu? Điều gì là đúng

đắn?" Chỉ có những người đã phải chịu đựng sự cám dỗ này có thể hiểu

được. Ngày hôm sau, lúc rước lễ, tôi khôi phục sự bình yên của mình.

Ăn chay cho các vị linh mục

Chúa Giêsu nói: "Ta yêu cầu một điều rất lớn từ con. Mỗi thứ Năm và thứ

Sáu, ăn chay với bánh mì và nước và cung cấp chế độ ăn chay này cho 12

vị linh mục đặc biệt (các vị linh mục người Hungary sẽ được giao phó

lòng sùng kính này). Vào cả hai ngày, dành bốn giờ trong sự Hiện Diện



thiêng liêng của Ta để đền tạ. Vào ngày thứ Sáu hàng tuần, từ trưa đến ba

giờ chiều, thờ lạy Thánh Thể và Máu Châu Báu của Ta. Tiếp tục ăn chay

vào thứ Sáu đến 3 giờ chiều, giờ mà Thân Thể của Ta được hạ xuống

khỏi cây thập tự. Chấp nhận hy sinh này sẽ đạt được những ân sủng đặc

biệt."

Cam kết chính mình với chế độ ăn chay này trong mười hai tuần để mười

hai vị linh mục sẽ sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của Ta. Con sẽ biết ai

nên đưa kiến nghị của Ta đến mười hai vị linh mục. Họ cũng phải đền tạ

và đắm mình trong Khổ Nạn thiêng liêng của Ta. Mười hai vị linh mục

này là tốt nhất trong cả nước."

Thử nghiệm tương lai

Chúa Giêsu cũng nói về thử nghiệm trong tương lai, “Con sẽ phải chịu

một đợt khô kiệt tinh thần lớn. Những cám dỗ khác nhau sẽ hành hạ con.

Hãy tự tin. Đây là chìa khóa đến trái tim Ta." Ngài nói thêm, "Khi bị cám

dỗ, hãy chạy trốn đến Mẹ chúng ta. Người sẽ bảo vệ con khỏi các Kẻ

Ác." Vì tôi đã rất dữ dội, Chúa Giêsu nói, "Con kịch liệt, dữ dội và dễ cáu

kỉnh. Con phải biến đổi theo trái tim Ta. Đừng buồn vì con chỉ có thể hy

sinh một vài điều nhỏ."

Chúa Giêsu là Thầy

Ngày 8 Tháng 4,  Chúa Giêsu nói,  "Ta muốn con hoàn toàn cho Ta.

Không có gì, thậm chí không một sợi tóc, tách rời được Ta và con." Tôi

đáp, "Lạy Chúa, con chỉ là một người mới bắt đầu." Ngài nhắc nhở tôi về

việc học của tôi. "Cách đây vài tháng, con muốn đăng ký học trung học.

Ta phản đối điều này vì Ta muốn con học ở trường học của Ta. Bây giờ

con vui mừng và là một học sinh hạnh phúc. Ta là giáo viên, dành riêng

cho con từ sáng đến tối."



Tôi trả lời, "Lạy Chúa, vấn đề là con hiểu rất

ít." "Đó là sự thật," Ngài trả lời.

Sau đó, Chúa Giêsu nói, "Đến gần Mẹ Ta."

Tôi trả lời: "Mẹ là người đã mời con thờ phụng. Con đã nhầm lẫn cho đến

khi con nghe thấy giọng nói của Mẹ."

Ngài nói: "Đó là cuộc gặp đầu tiên (tháng 7 năm 1961) là bước tiến lớn.

Mẹ của Ta giao phó con cho Ta theo một cách đặc biệt. Sau đó, con bay

về phía Ta như một mũi tên và không bao giờ nhìn lại mặt đất. Từ khi

con ra đời, Ta đã chờ đợi con."

Tôi nói, "Lạy Chúa, đừng bao giờ rời xa con." "Ta không rời xa con, con

rời xa Ta." Chúa Giêsu than thở, "Khi con là một góa phụ, con bảo con

cái của con giúp đỡ. Thật buồn thế nào khi chúng lấy lý do bản thân. Ta

có bao nhiêu đứa con. Nếu chúng chỉ giúp đỡ trong một giờ."

Lựa chọn Thiêng liêng

Sau khi nhận được những ân sủng tuyệt vời, tôi kêu lên, "Chúa ơi, Ngài

đã làm điều gì với con? Tại sao mặt đất không còn giá trị với con? Con

không thể hiểu. Tại sao lại là con? Chẳng phải có những linh hồn tinh

khiết xứng đáng với Ngài sao."

Chúa Giêsu nói: "Từ giữa những người tội lỗi tồi tệ nhất, Ta chọn linh

hồn cho công việc của Ta. Nếu họ chấp nhận, Ta lấp đầy họ bằng những

ân sủng tuyệt vời. Sau đó, Ngài nói, "Sử dụng tất cả sức mạnh của con để

mang những kẻ tội lỗi đến với Ta. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Bởi những khao khát của con, con đã hoàn toàn đi vào trái tim Ta."

Để chuẩn bị cho tôi, Chúa Giêsu nói: "Một trận chiến lớn đang chờ con,

nhưng con sẽ chinh phục trong dấu thánh giá. Khi con làm dấu thánh giá,



nghĩ đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Làm dấu thánh giá năm lần, trong khi nghĩ

đến Năm vết thương của Ta. Luôn luôn nhìn vào mắt Ta tắm trong máu.

Nói với mọi người tất cả những gì Ta nói với con. Đừng lo lắng về việc

làm thế nào để Sứ Mệnh thắng thế. Hãy là một người tu dòng Cát Minh

tốt. Hãy khiêm tốn và kiềm chế đầu lưỡi con, đừng nói những lời không

cần thiết. Đừng lo lắng rằng con chỉ có thể cho Ta những điều nhỏ nhặt".

Thứ tự trong tuần

Một ngày nọ, Chúa nói,  "Ngày thứ Hai, cầu nguyện cho các linh hồn

Thánh, thực hiện ăn chay nghiêm ngặt và cầu nguyện trong đêm. Mỗi lần

con ăn chay, con sẽ giải phóng linh hồn của một linh mục ở luyện ngục.

Bất cứ ai thực hành việc ăn chay họ sẽ được trả tự do trong vòng tám

ngày sau cái chết của họ.

"Vào thứ Ba, cầu nguyện cho gia đình và giao thiệp tâm linh cho từng

thành viên. Mẹ của Ta sẽ bảo vệ từng người. Dâng lời cầu nguyện đêm

cho họ. Gọi Thánh Giuse mỗi ngày. Ngài sẽ giúp con.

"Hôm thứ Tư, cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục. Nhiều người trẻ tuổi

có khao khát, nhưng họ không gặp được bất cứ ai để giúp họ đạt được

mục tiêu. Buổi cầu nguyện đêm của con sẽ được tràn đầy hồng ân.

"Thứ Năm, đền tạ với Bí Tích Thánh Thể. Thực hiện ăn chay nghiêm

ngặt cầu nguyện đêm cho mười hai vị linh mục.

"Vào ngày thứ Sáu, đắm mình trong Khổ Nạn thiêng liêng của Ta. Trong

ngày, suy niệm về Đường Thánh Giá. Từ trưa đến ba giờ chiều, tôn thờ

vết thương thiêng liêng của Ta." (Lưu ý, điều này có thể được thực hiện

ngay cả tại nơi làm việc hoặc trường học.)



"Ngày thứ Bảy, kính viếng Mẹ của Ta theo cách đặc biệt. Hãy tìm kiếm

ân sủng của một cái chết thánh thiện cho các vị linh mục trong đau đớn

cuối cùng của họ. Linh hồn linh mục ở trên trời sẽ nói giúp cho con."

Liên quan đến ngày Chúa nhật, Đấng Cứu Chuộc đã không có hướng dẫn

cụ thể.

Tin nhắn đầu tiên từ Đức Mẹ

Vào ngày 13 tháng 4, tôi nhờ Đức Trinh Nữ khắc vết thương của Chúa

vào trái tim tôi. Nước mắt tôi chảy ra. Chính Mẹ đã khóc nức nở. "Có quá

nhiều tội lỗi trong đất nước này (Hungary). Giúp Ta. Hãy để chúng ta cứu

lấy đất nước này. Mẹ sẽ đặt một chùm ánh sáng trong tay con. Đây là

Ngọn lửa Tình yêu của trái tim Mẹ. Thêm tình yêu của con vào Ngọn lửa

Tình yêu và chuyền nó cho người khác."

Tôi hỏi: "Mẹ, tại sao mẹ không làm phép lạ như người đã làm ở Fatima,

để mọi người tin vào Mẹ?"

Người trả lời: "Mẹ càng làm nhiều phép lạ, càng ít người tin. Mẹ yêu cầu

những thứ Bảy đầu tháng và không có ai để ý.

"Vua Thánh Stephen dâng hiến đất nước của con cho Mẹ. (Thánh

Stephen là vị vua đầu tiên của Hungary, vào năm 1000 SCN - Sau Công

Nguyên) Mẹ hứa với ông Ta rằng Mẹ sẽ thu thập lời hoà giải của ông và

của tất cả các thánh ở Hungary vào trái tim Mẹ.

"Mẹ đặt công cụ mới này trong tay của con. Chấp nhận nó với sự thấu

hiểu to lớn vì Mẹ nhìn vào Hungary với nỗi buồn lớn. Mười hai vị linh

mục sẽ là người xứng đáng nhất để đáp ứng yêu cầu của Mẹ. Hãy nhận

Ngọn lửa này. Con là người đầu tiên mà Mẹ phó thác nó. Nó là Ngọn lửa

Tình yêu của trái tim Mẹ. Đầu tiên, thắp sáng trái tim của con và sau đó,

chuyển cho người khác."



Mẹ khóc nức nở nhiều đến mức tôi hầu như không thể nghe thấy Mẹ.

Nhân danh Hungary, tôi đã hứa với Mẹ mọi thứ để giải tỏa nỗi buồn của

Mẹ.

Giờ Thánh Gia Đình

Đức Maria có thêm một yêu cầu khác. "Hôm thứ Năm và thứ Sáu thì phải

có một giờ thánh gia đình. Khi hai hoặc ba người ở cùng, Con của Mẹ sẽ

hiện diện. Bắt đầu bằng cách làm dấu thánh giá năm lần. Làm tương tự

khi kết thúc. Cũng làm điều này khi thức dậy, đi ngủ và vào ban ngày.

Điều này hướng trái tim của con vào Chúa Cha Vĩnh Cửu.

Phép màu của Ngọn Lửa

Đức Maria giải thích: "Với Ngọn lửa này con sẽ thắp sáng tất cả trái tim

trên thế giới. Phép lạ sẽ là điều này. Ngọn lửa này sẽ cháy lên, và với ánh

sáng chiếu rọi của nó, ngọn lửa này sẽ làm mù quỷ Satan."

Tôi đã xin lỗi, "Con không xứng đáng" và "Làm thế nào con có thể thực

hiện điều này?"

Đức Maria nói, " Mẹ sẽ ở bên con và Mẹ sẽ đưa con vào trái tim

Mẹ." Mẹ nói thêm, "Đưa yêu cầu của Con của Mẹ đến Cha E."

Vai trò của Carmel

Vào ngày 15 tháng 4, Đức Maria nói: "Hãy để các cha Dòng Cát Minh là

người đầu tiên nhận được Ngọn lửa Tình yêu và lan truyền nó. Ngọn lửa

của Mẹ sẽ đi ra từ Carmel, bởi vì họ là những người được cho là tôn trọng

Mẹ nhất. Hãy cầm lấy hai cây nến nhỏ. Thắp ngọn nến của con trước tiên,

và những người khác sau đó. Sau đó, đưa nó cho Con của Mẹ. Ngài sẽ lan

truyền Ngọn lửa trong số mười hai vị linh mục mà Mẹ lựa chọn. Không

phải tất cả họ là linh mục dòng Cát Minh.



"Sau khi các vị linh mục đã đến cùng nhau, để cho lòng sùng kính này bắt

đầu trong mười hai nhà thờ dành riêng cho Mẹ. Trong buổi lễ này, họ sẽ

chuyền các ngọn nến được thắp sáng từ người này đến người khác. Hãy

để mỗi người mang nến về nhà và bắt đầu cầu nguyện trong gia đình với

cùng cách đó."

Hai ngày sau, Chúa Giêsu nói: "Hãy bảo các vị linh mục của Ta nói về

Mẹ thân yêu của Ta. Họ không bao giờ nên đưa ra một bài giảng mà

không khuyến khích mọi người thể hiện sự sùng kính sâu sắc đối với

Mẹ." Ngài cũng nhắc tôi nhớ đến nhiệm vụ của mình, “Cầu bầu nhiều

linh hồn cho Ta. Đây là mục đích cuộc sống của con và con phải luôn

luôn ghi nhớ điều này trước mắt con."

Nỗi nhớ nhà thiên đàng

Trong tháng tư, tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể thực hiện tất cả mọi thứ.

Chúa Giêsu nói trong tâm hồn tôi. "Chỉ cần làm công việc cứu chuộc của

Ta không ngừng. Đừng hỏi làm thế nào. Chỉ cần mong chờ Vương Quốc

của Ta đến với con và những người khác."

Ngày hôm sau, một nỗi đau bỏng cháy mạnh mẽ đè nặng trái tim tôi. Mặc

dù tôi phải chịu đựng, cơn đau làm tôi hài lòng. Tôi không biết so sánh

nó với cái gì. Chúa Giêsu giải thích rằng đây là nỗi nhớ nhà ở Thiên

Đàng. "Như một đứa trẻ con đã xa mẹ con và Nước của con. Nỗi buồn

mạnh mẽ mà Ta gửi cho con là một sự khao khát về nhà của con ở trên

trời."

Hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Nhanh chóng chuyền đi Ngọn lửa Tình yêu

của Mẹ Ta để bàn tay trừng trị. của Cha của Ta trên trời khởi hành từ

Hungary. Đừng trì hoãn nữa. Người phụ nữ vĩ đại của Hungary (Đức Mẹ)

sẽ xác nhận công việc của con."



Trong những ngày này, tôi cảm thấy một sức hút mạnh mẽ để đưa những

tin nhắn này đến một vị linh mục, Cha E. Tôi đã đi tới Chúa. Ngài nói với

tôi không thể chậm trễ. Tôi đã sợ hãi, biết rằng không có nhiều thời gian

để chậm trễ nữa.

Nói lời “tạm biệt"

Sau đó, Kẻ Ác áp bức tôi và tôi nằm phủ phục trước chân Chúa Giêsu.

Một tình yêu không thể diễn tả được đưa vào linh hồn run rẩy của tôi và

một cảm giác phi thường đi qua mọi nơi trên cơ thể và tâm hồn của tôi.

Sau đó, Chúa Giêsu đã nói với nỗi buồn to lớn, "Đây là đêm để nói ‘Tạm

biệt.’ Cho đến bây giờ, con đã nghe những lời vừa ý của Ta. Bây giờ, Ta

sẽ che chở con trong im lặng. Ta sẽ làm con mất đi khả năng nghe lời nói

của Ta và cảm nhận sự hiện diện của Ta.” Kẻ Ác thở phào nhẹ nhõm và

nói, "Giờ của ta đã đến." Chúa nói, "Ta phải làm điều này vì lợi ích của

linh hồn con."

Chúa Thánh Thần thở một hơi thở vào tôi với một mức độ quyền hạn

khác của Ngài để tôi có thể vượt qua mọi cám dỗ. Chúa Giêsu nói: "Đừng

hiểu lầm. Ta sẽ tiếp tục ở với con trong Lễ Thánh như ngày hôm nay."

Đó là những lời chia Tay của Chúa Giêsu và chúng để lại nỗi buồn trong

tôi. Trước đây, Chúa Giêsu đã đánh thức tôi để cầu nguyện ban đêm. Bây

giờ Thiên thần Hộ mệnh của tôi đánh thức tôi. Ôi thật khác biệt!

Đưa các tin nhắn

Vào ngày 27 tháng 4, tôi đã đi đến gặp Cha E và nói: "Con có một bức

thư cho cha." Bên trong là thông điệp của Chúa chúng ta. Tôi đợi cho đến

khi ông đã hoàn thành. Ông trông ngạc nhiên, "Cha không thể trả lời cho

tin này."



Tôi nói, "Con không tìm kiếm một câu trả lời. Con đã phải chịu đựng quá

nhiều vì Sứ Mệnh này." Tôi rời đi với một tinh thần sút kém. Tôi đã đi

đến nhà thờ và than phiền với Đức Mẹ, "Mẹ gửi ai cho con? Ông ấy từ

chối con và không nói một lời hữu ích." Tuy nhiên, vị linh mục đã bảo tôi

đi gặp Cha X.

Một vài ngày sau đó, tôi tìm thấy Cha X để thú tội và giải thích tình trạng

của tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp ông, tôi đã mở tâm hồn tôi hoàn

toàn. Tôi yêu cầu ông hướng dẫn cho tôi và cho tôi biết nếu tôi có lỗi gì.

Ông không tìm thấy điều gì có vấn để. Vì vậy, tôi trở về nhà rất điềm

tĩnh. Thời gian tiếp theo, tôi đã mang đến cho ông những thông điệp bằng

văn bản và ông sẽ thảo luận với vị linh mục khác.

Chỉ dẫn rõ ràng

Ngày 30 tháng 4, Đức Mẹ đã rất rõ ràng. "Giao phó những thông điệp này

cho vị linh mục có trách nhiệm. Hãy nói với họ không phải sợ. Sẽ có

mười hai nhà thờ, bốn nhà thờ tại Budapest được dành riêng cho Mẹ và

tám nhà thờ khác với sự tham dự tốt nhất. Bắt đầu sự tận tâm của Ngọn

lửa Tình yêu ở tất cả mười hai nhà thờ cùng một lúc."

Vào ngày 2 tháng 5, tôi đã mang tin nhắn này đến Cha X, chỉ để nhận ra

rằng ông đã ở bệnh viện vì một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng. Ngọn lửa

Tình yêu đã chịu một thất bại mới. Chúa Giêsu đã nói, "Đừng sợ. Thánh

Tâm của Ta sẽ là nơi ẩn náu lâu dài của con. Mắt Ta nhìn những người

làm việc cho Ta và trái tim Ta đau khổ cho những người không làm."

Trái tim Ngài đã rất buồn và tôi cảm thấy đau đớn như thể lực tôi bị suy

yếu.



Kẻ ăn xin của Đất Nước

Một vài ngày sau, Chúa Giêsu nói: "Ta là người ăn xin của đất nước này.

Mặc dù ăn xin là bị cấm, nhưng Ta vẫn cứ xin. Ta đi từ đường này đến

đường này, từ nhà này sang nhà khác và từ làng này sang làng khác.

"Bàn tay của Ta luôn luôn mở rộng nhưng Ta chỉ nhận được một ít đóng

góp nhỏ. Mọi người nhanh chóng đóng cửa trái tim họ. Ta hầu như không

thể xem bên trong và Ta buộc phải rời khỏi một cách nhanh chóng. Ân

sủng của Ta tích lũy trong tim Ta. Để bù đắp cho những người khác, con

phải tìm kiếm nhiều ân sủng. Ta mắc nợ con.

"Ta đã gọi nhiều linh hồn theo Ta trên con đường đền tạ, nhưng ít người

hiểu. Con phải hy sinh để số lượng đó tăng lên. Những linh hồn sẽ là đối

trọng cơn tức giận của Ta. Mẹ Ta giữ lại cơn thịnh nộ của Ta. Ngọn lửa

Tình yêu của Mẹ trói buộc ngay cả Ta."

Bắt đầu trải nghiệm huyền bí

Vào ngày 2 tháng 5, người nữ tu giao cho tôi hỏi, "Chị thấy có gì khác

khi Thiên thần Hộ mệnh của chị đánh thức chị dậy thay vì của Chúa?"

Tôi không thể trả lời. Chúa của tôi không còn nói chuyện với tôi và việc

cầu nguyện đã trở thành một cuộc độc thoại.

Trong khi quỳ trước mặt Chúa, ánh sáng rạng rỡ chiếu trước đôi mắt linh

hồn của tôi. Nó giống như một ánh sáng sống động gửi đi các phân tử ánh

sáng theo mọi hướng. Tôi không thể tìm thấy từ nào để diễn tả nó. Nó

cho tôi cảm giác rằng tôi là một sinh vật có đặc quyền để đối mặt với

Đấng Tạo Hóa của mình.

Vào các ngày thứ Ba, tôi làm Lễ ban Thánh Thể Tinh thần cho các con

tôi. Tuy nhiên, bị tước đoạt khả năng nghe lời nói và cảm nhận sự hiện

diện của Chúa Giêsu, tôi đã bị khô kiệt bởi một cơn khát tâm linh vĩ đại.



Chúa Giêsu đã nói, "Một kinh Lạy Cha hoặc một kinh Kính Mừng cầu

trong sự khô tinh thần có nhiều hiệu quả hơn lời cầu nguyện tinh thần sốt

sắng." Một sự yên lặng phủ xuống. Sau đó tôi trải qua một sức mạnh

tuyệt vời khi người trong nhà thờ hô vang Kinh Cầu Đức Trinh Nữ.

Sẵn sàng

Ngày 4 tháng 5, Đức Mẹ nói, "Con đang vượt qua sự cám dỗ to lớn này.

Mẹ sẽ thưởng cho con. Chúng ta muốn tăng sự khiêm nhường của con.

Con của Mẹ để cho quỷ Satan đến gần con như vậy, để làm con sẵn sàng

truyền đi Ngọn lửa Tình yêu. Hãy hy sinh cho mười hai vị linh mục. Họ

cũng sẽ phải gánh chịu.

"Con phải lan truyền Sứ Mệnh của Mẹ. Đừng sợ. Ngọn lửa rất dịu dàng

và sẽ không khơi dậy nghi ngờ. Điều kỳ diệu sẽ đến trong trái tim của

con. Vào lễ Candlemas (Lễ Chúa Giêsu Dâng Mình trong Đền Thờ, ngày

2 tháng 2), các công nhân Mẹ chọn sẽ trao nhau một ngọn nến. Bằng cách

này, những Ngọn lửa Tình yêu sẽ là một ngọn lửa sống động trong trái

tim của họ. Chuẩn bị mọi thứ để nó sẽ lan nhanh như cháy rừng."

Tôi nói, "Chúa Giêsu đã hứa với con rằng Mẹ sẽ hướng dẫn cho con."

Sau đó, Đức Mẹ trả lời: "Đến gặp vị linh mục thân yêu của Mẹ, Cha X.

Ông sẽ làm tất cả mọi thứ như Mẹ sẽ làm. Ông sẽ là người đưa tin của

Mẹ đến nhà thờ. Ông sẽ không làm trái với Sứ Mệnh cũng không biện

giải chính mình. "Giữa ngày 3 và 11 tháng 5, Đức Trinh Nữ nói với tôi

bốn lần đừng thờ ơ với lệnh của Mẹ.

Xin Mẹ thêm hy sinh

Sau khi Chúa Giêsu than phiền, tôi nói, "Bao nhiêu lần, Chúa Giêsu, con

có viết ra những lời than phiền buồn bã của Ngài, nhưng con có thể làm

được rất ít."



Ngài trả lời: "Việc đốt cháy trái tim của con có thể giảm bớt việc đốt cháy

nỗi buồn của trái tim Ta. Khi số lượng người giúp cho công cuộc cứu

chuộc của Ta rất nhiều, Ta sẽ không phàn nàn. Từ con, Ta cần một sự

chấp nhận hy sinh lớn hơn. Hãy từ bỏ việc đọc sách phù phiếm, nghe

nhạc yêu thích của con và tìm kiếm tự tồn tại giữa những người khác. Ta

muốn con tăng việc ăn chay. Đừng cho mình bất kỳ niềm vui nào. Hãy

dùng bữa sáng và bữa nhẹ buổi chiều của con với bánh mì và nước. Tại

bữa ăn chính của con, con có thể ăn các loại thực phẩm khác, nhưng nấu

chúng không vị. Ăn chỉ để nuôi dưỡng cơ thể của con.”

Canh Thức Đêm

"Con phải từ bỏ nhiều giấc ngủ của mình. Thức dậy hai lần mỗi đêm, mất

một giờ. Ta có thể trông đợi con không? Ta, Người Thiên Chúa, yêu cầu

điều này từ con."

Tôi nói: "Linh hồn con đã sẵn sàng, nhưng cơ thể của con rất yếu. Một

cuộc chiến đang diễn ra trong con. Lạy Chúa Giêsu kính yêu, con là của

Ngài. Hãy vứt bỏ con như Ngài muốn".

Buổi canh thức đêm rất khó khăn. Thức dậy từ giấc ngủ làm tôi mất rất

nhiều. Tôi hỏi Đức Trinh Nữ, "Mẹ của con, đánh thức con dậy. Khi Thiên

thần Hộ mệnh của con đánh thức con, nó không có hiệu quả."

Tối hôm sau, Đức Trinh Nữ đã đánh thức tôi dậy. Tôi đã nói chuyện với

Mẹ trong khi nằm trên giường. Mẹ nói, "Ở trên giường. Một người mẹ có

thể nói chuyện với con gái bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Mẹ cầu

nguyện ban đêm vì Giuse làm việc chăm chỉ trong ngày. Vào ngày Chúa

nhật, ngày nghỉ ngơi, đi dự Thánh Lễ càng nhiều càng tốt. Con không bao

giờ được nghỉ ngơi. Con Mẹ đòi hỏi con phải liên tục chia sẻ công cuộc

cứu chuộc của Ngài."



Lời cầu nguyện vĩ đại

Đấng Cứu Chuộc của tôi yêu cầu tôi đọc lời cầu nguyện này, bày tỏ khát 

vọng của Ngài:

Xin cho đôi chân của con và của Chúa cùng sánh bước.

Xin cho đôi tay của con và của Chúa cùng liên kiết.

Xin cho con tim của con và của Chúa cùng nhịp đâp.

Xin cho tâm hồn của con và của Chúa cùng được hòa nhâp. 

Xin cho tâm tưởng của con và của Chúa cùng được nên môt ̣.

Xin cho đôi tai của con và của Chúa cùng lắng nghe.

Xin cho cái nhìn của con được thấm nhâp

Chúa.

vào cái nhìn của

Xin cho môi miêng của con được cùng Chúa khẩn nài  lòng

thương xót từ Chúa Cha Muôn Thuở.

Tôi đã thực hiện lời cầu nguyện này hoàn toàn của riêng mình. Chúa

Giêsu nói: "Thông qua lời cầu nguyện này, Satan sẽ bị mù và các linh hồn

sẽ không bị dẫn dắt vào tội lỗi."

Cơn giận hoang dã của Satan

Ngày 14 tháng 5, Đức Trinh Nữ đã đánh thức tôi dậy. "Satan đang phá

hủy các linh hồn với một tốc độ dị thường. Mẹ cần những nỗ lực của con.

Nỗi đau tiêu hao linh hồn của Mẹ, vì Mẹ thấy bao nhiêu là linh hồn bị kết

án."



Ba ngày sau, Đức Maria nói, "Sự giận dữ điên dại của Satan đã tăng lên.

Hắn muốn chiếm đoạt cả những linh hồn kiên trì nhất. Giúp Mẹ." Nỗi đau

tràn ngập tim tôi và tôi đã phải dừng viết do nước mắt của tôi.

Tôi hỏi, "Mẹ, con có thể làm gì?"

Mẹ trả lời, "Hãy đi, nói chuyện với các con Mẹ. Họ sẽ là các đại biểu của

Mẹ."

Tôi phản đối, "Mẹ phải nói chuyện. Con không là ai cả. Họ không quan

tâm đến con mặc dù con mang theo lời nói của Mẹ. Con đang rất bối rối

bởi vì vị linh mục Mẹ đã gửi cho con không chấp nhận yêu cầu của Mẹ."

Sau đó, Chúa Giêsu đã cảnh báo tôi, "Kẻ Ác muốn nhập vào và tiêu diệt

sức mạnh của tâm hồn của con như một con thú tàn phá."

"Chúa Giêsu, làm sao có thể? Ngay sau khi con tỉnh dậy, con cho bản

thân con cho Ngài." Ngài trả lời, "Con phải làm điều này cả ngày, không

chỉ khi con tỉnh táo."

Giấc mơ

Vào ngày 23 tháng 5, nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu vang lên trong trái

tim tôi với một vị ngọt mà tôi đã chưa từng trải qua. Ngài tiếp tục cho tôi

món quà này. Sau đó là một giấc mơ, mà tôi đã không viết cho một tuần.

Hôm nay, Chúa Giêsu bảo tôi ghi lại nó.

Tôi đã thấy những người đàn ông lạ mặt bên cạnh một chiếc đĩa

lớn màu đen. Tôi cảm thấy họ là những con quỷ tồi tệ nhất. Họ đã

đặt một tấm sắt trên đĩa để ẩn giấu nó. Khi hoàn tất, họ bày tỏ sự

hài lòng của họ.

Bên phải, có những đám mây trắng. Tôi đã thấy một người tốt,

cùng với ba người khác. Họ là những kẻ thù của Kẻ Ác và âm



mưu làm thế nào để phá hủy cái đĩa. Kẻ Ác, với sự mỉa mai độc

địa, nói với họ: "Các con có thể nhìn vào nó. Chúng ta đã làm nó

rất tốt và nó sẽ gây cho các con nhiều cơn đau đầu." Tôi nhìn thấy

một lỗ nhỏ và biết rằng chúng tôi có thể thành công trong việc

tháo nắp. Tôi quyết định nói với những người ở bên phải.

Sau đó, tôi tỉnh dậy. Tôi không thể hiểu được giấc mơ nhưng tôi tin rằng

Chúng ta có thể làm cho đĩa trong sáng một lần nữa nếu chúng ta làm

việc chăm chỉ.

Lấy cơn khô kiệt đi

Trong tháng Năm, Đức Giêsu đã nói với tôi một lần nữa, sau sự vắng mặt

dài. Khi tôi đi mua sắm, Ngài tiến đến gần và nói: "Ta không làm phiền

con chứ?" Tôi không thể kìm được nước mắt và tôi nói những lời này, mà

Ngài thích nghe, "Với cơn khát vô độ, con mong muốn Ngài."

Khi Ngài nói, cơn khô kiệt tinh thần đã biến mất. Tôi biết sự an ủi này là

vì lợi ích của tâm hồn tôi. Ngài tiếp tục: "Hãy luôn luôn im lặng để tiếng

nói của Thiên Chúa có thể nói bên trong con. Trong im lặng, đời sống

tinh thần của con sẽ đâm rễ. Mỗi buổi sáng, dâng hiến sự hy sinh của con

và con sẽ nhận được những Ngọn lửa tình yêu của Ta. Trong ngày, đừng

để Ngọn lửa của sự hy sinh tắt mất." Sau đó, Ngài đã hứa, "Ta sẽ nói

chuyện với mỗi linh hồn theo cách này, nếu họ sẽ đón nhận Ta."

Giải thích giấc mơ

Trong buổi sáng, Chúa Giêsu giải thích giấc mơ. "Đĩa đen là đất nước của

con. Đám mây trắng là Mẹ Ta và người bên cạnh Mẹ là vị linh mục thân

yêu của Ta đã sẵn sàng để làm tất cả mọi thứ." Ngài không bao giờ nói vị

linh mục này là ai và tôi đã không hỏi Ngài. Chúa Giêsu giải thích, "Bóng

tối của đĩa nghĩa là Bảy Mối Tôi Đầu. Sắt có vẻ là một nhưng nó thực sự



là bảy tấm. Tấm trên cùng là ham muốn xác thịt. Nó mỏng và có thể

kháng cự, và phải được uốn cong bằng lời cầu nguyện và hy sinh để được

gỡ bỏ.

"Tấm thứ Hai là cẩu thả trong việc làm tốt. Được làm bằng kim loại

không thể phá vỡ, nó không thể bị bẻ cong. Nó phải bị đập vỡ thành phân

tử nhỏ bằng nỗ lực lớn lao. Ta sẽ cùng với con trong công việc này. Chỉ

có lao động không ngừng là có thể loại bỏ sự cẩu thả trong công việc vì

đĩa này rất cứng."

Đức Mẹ khẩn nài, "Đừng chậm trễ. Mọi người đều đã lãng phí quá nhiều

thời gian. Kẻ Ác hoàn thành với thành công lớn hơn tất cả mọi người.

Elizabeth, đừng sợ ma quỷ, kẻ luôn bao quanh con. Mẹ đã đạp đầu hắn.

Ẩn bên dưới lớp áo của Mẹ và thường xuyên hôn Áo Đức Bà mà con

mặc."

Bộ đồ rửa tội

Chúa Giêsu đã giải thích nhiều sự thật, "Khi một người cha mua con trai

mình một bộ vest mới, ông muốn con trai phải giữ bộ đồ cẩn thận. Lúc

chịu phép Rửa Tội, Cha Ta trên trời đã cho tất cả mọi người những bộ đồ

đẹp của ân sủng thiêng liêng, nhưng họ không chăm sóc nó.

"Ta lập bí tích xưng tội, nhưng họ không sử dụng nó. Ta đã chịu đựng

đau khổ không thể diễn tả trên thập tự giá và ẩn mình trong hình bánh

như một đứa trẻ được bọc trong khăn. Họ phải cẩn thận khi Ta nhập vào

trái tim của họ mà Ta không tìm thấy quần áo bị rách và dơ bẩn.

"Mọi người đọc lời cầu nguyện mà không có cảm xúc hay sự chú ý. Điều

này xảy ra ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Họ nên nói

chuyện với Ta trong những từ ngữ đơn giản. Con, Elizabeth, đừng để Ta

một mình. Hướng các linh hồn đến gần Ta bất cứ khi nào con có thể."



Sử dụng các Bí Tích Giải Tội

Vào ngày 24 tháng 5, Chúa Giêsu nói,  "Hôn những bàn Tay này cho

những người mà Ta đã mở rộng chúng một cách vô vọng."

Tôi hỏi, "Ngài có mở rộng bàn tay của Ngài với những người không chú

ý?"

Ngài trả lời: "Có, và Ta sẽ phải giơ một bàn tay nặng nề chống lại họ như

Quan Toà của họ. Ta đã lấp đầy một số linh hồn với châu báu quý giá.

Nếu họ sử dụng các Bí Tích Giải Tội (Penance) để đánh bóng những kho

báu, chúng sẽ tỏa sáng một lần nữa. Nhưng họ không có sự quan tâm và

đang bị phân tâm bởi những thứ long lanh của thế giới."

Tôi không thể ghi lại tất cả những lời của Chúa vì một số đã đi trực tiếp

đến ý thức của tôi. Khi tôi đã phải rời khỏi, Ngài hỏi, "Liệu chúng ta có

tiếp tục được hợp nhất?" Tôi nói,  "Chúng ta không bao giờ tách rời.

Chúng ta không thể sống thiếu nhau." Cả hai chúng tôi nói những lời này

cùng nhau. Tôi không biết ai nói chúng đầu tiên.

Những sự an ủi mới

Ngày 2 tháng 6, tại nhà thờ, tôi lấy ra cuốn sách cầu nguyện của tôi. Chúa

Giêsu nói: "Hãy cất cuốn sách của con và chúng ta sẽ cầu nguyện." Cảm

xúc tuyệt vời choáng ngợp tôi. Tôi quay sang Đức Trinh Nữ, "Con khó có

thể chịu được sự ân sủng choáng ngợp của Ngài. Con thậm chí không thể

phát âm được các từ."

Mẹ nói, "Đáp lại với sự đau khổ vì tội lỗi của con." Một sự ăn năn sâu sắc

lấp đầy tâm hồn tôi. Khi rước lễ, Ngài lấp đầy linh hồn tôi và lấy đi nhiều

ngày khô cạn tinh thần.



Đấng Cứu Rỗi đã đánh thức tôi dậy để cầu nguyện đêm và nói, "Trong sự

yên tĩnh của đêm, Ta tìm kiếm linh hồn." Tôi đã rất xúc động bởi sự dịu

dàng của Ngài, mà Ngài nói, "Vì điều này làm vui lòng con, Ta sẽ luôn

luôn đánh thức tỉnh con với những lời này, ‘Trong đêm yên tĩnh, Ta tìm

kiếm linh hồn.’"

Vào cuối hai giờ cầu nguyện của tôi, Chúa Giêsu nói: "Chịu đựng với Ta.

Cảm giác với Ta! Chữa khỏi nỗi đau khổ của Ta." Đôi mắt tâm linh của

tôi đã nhìn thấy một viễn ảnh mà đã làm tan vỡ trái tim tôi và trong một

vài phút, tôi đã nghẹt thở.

Nỗi đau của Thiên Chúa

Vào ngày 12 tháng 7, Chúa phàn nàn, "Con thấy rằng hầu như không có

ai làm bất cứ điều gì. Ngọn lửa Tình yêu không có tiến triển. Con phải

khuấy động lên Ngọn lửa bởi vì con đã được chọn."

Tôi nói, "Chúa Giêsu, Ngài biết những khát vọng cháy bỏng của trái tim

con và con đã đau khổ thế nào vì không có điều gì được thực hiện."

Ba ngày sau, Chúa lại tràn đầy với nỗi buồn. "Kể từ khi nào linh hồn mộ

đạo bắt đầu làm cho Ta phải chờ đợi? Sự kiên nhẫn của Ta không có giới

hạn. Ta hứa sẽ hướng họ đến Ta nhưng họ đã không để họ được thu hút

vào Ta." Tôi đã ăn chay trong chín ngày. Khi tôi ăn, Chúa Giêsu nói,

"Mời Ta như một khách vào bàn ăn sáng nhỏ của con và mang cho Ta sự

yếu đuối của con."

"Ôi Chúa Giêsu, con muốn ăn năn tội lỗi của con như chưa ai từng ăn năn

trước kia." Chúa Giêsu trả lời: "Ta đặt một giọt máu của Ta vào nỗi buồn

của con. Ta tha thứ hoàn toàn cho tội lỗi của con và Ta đã quên chúng."

Nỗi lo âu của Elizabeth cho Cha X



Ngày hôm sau, tôi cảm thấy buồn bã nặng nề vì Cha X và bệnh tật của

ông. Đức Mẹ nói, "Hãy dâng nỗi đau của con để chữa bệnh của ông ấy."

"Liệu ông ấy có được chữa lành không?" Tôi hỏi.

"Có, trong một thời gian ngắn, nhưng không phải trong một thời gian dài.

Ông ấy sẽ đến với Mẹ bởi vì ông ấy đã ở trên đường rồi. Ông ấy là đứa

Con yêu dấu của Mẹ, mà Mẹ giữ sâu trong trái tim Mẹ."

Ngày 20 tháng 7, Chúa Giêsu nói: "Tại bữa ăn của con, đừng ăn những gì

ngon miệng. Chỉ bằng cách này, Ta mới là khách mời của con được.

Những gì là ngon với con là vô vị đối với Ta."

Đức Trinh Nữ bảo tôi đặt các cộng đồng giáo xứ dưới sự bảo trợ của Mẹ

và của Thánh Giuse. Mỗi ngày, tôi phải xin ân sủng cho một cái chết

hạnh phúc cho các linh hồn.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Trong nhiều tuần, tôi chỉ suy gẫm về Thánh Thể và Máu Châu Báu Chúa

Giêsu. Những trải nghiệm này không thể diễn tả được. Kẻ Ác nói, "Ta có

thể tạo ra nhiều phép lạ." Tôi trả lời, "Chỉ khi Thiên Chúa cho phép và

ngươi không thể cứu bất cứ ai." Lời nói của tôi hoàn toàn tước vũ khí của

hắn và hắn không làm phiền tôi nữa.

Vào ngày 30 tháng 7, Chúa Giêsu than phiền về những linh hồn hờ hững.

"Tình yêu của Ta không nhận được đáp lại từ họ." Nỗi buồn của trái tim

Chúa Giêsu làm trái tim tôi tan vỡ. Khi điều này xảy ra, tôi ngừng viết.

Đức Maria đã thúc giục tôi, "Tăng cường khát vọng của con để Ngọn lửa

Tình yêu của Mẹ được trở thành sự thật." Đáp lại, tôi chỉ ăn bánh mì và

nước với một ít trái cây trong chín ngày. Mẹ đòi hỏi tôi lần thứ hai. Vì



vậy, tôi hạn chế uống nước. Do cái nóng, điều này rất khó khăn nhưng

trái tim tôi luôn cảm thấy sức mạnh phi thường.

Làm mù quỷ Satan

Vào ngày 1 tháng 8, Chúa đánh thức tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng. "Ta tìm

kiếm những trái tim trong sự cô đơn của đêm." Sau khi Ngài đi, tôi quyết

định cầu nguyện rằng Ngọn lửa Tình yêu sẽ được đốt cháy. Ma quỷ lấp

đầy đau khổ vào lòng tôi, nhưng khi tôi đắm chìm trong Ngọn lửa Tình

yêu, sự đau đớn biến mất và linh hồn của tôi cảm thấy ánh sáng. Nó

giống như cơ thể tôi đã được di chuyển, và chỉ có linh hồn tôi ở lại.

Sau đó, tôi đã bị đánh vào đầu gối của mình, và dường như là linh hồn

của tôi bao bọc trong quần áo của kẻ ăn xin. Đức Trinh Nữ choàng Áo

Đức

Bà vào tôi và nói, "Nhiều linh hồn ở Hungary mặc quần áo rách rưới. Với

sự giúp đỡ của con, Mẹ sẽ che chở họ dưới lớp áo của Mẹ. "Mẹ cho phép

tôi trải nghiệm những tác động của ân sủng từ Ngọn lửa Tình yêu của

Mẹ, cho bản thân mình và cho tất cả của Hungary.

Mẹ nói: "Satan đã bị mù trong vài giờ, vào lúc này. Hắn đã bị mất đi sức

mạnh. Đặc biệt là tội lỗi của sự ham muốn xác thịt mà bao trùm rất nhiều

nạn nhân. Các ma quỷ sợ hãi và không hoạt động. Họ không hiểu những

gì đã xảy ra. Satan đã ngừng ra lệnh cho họ. Các linh hồn được trả tự do

từ quyền lực của hắn. Ngày mai, khi họ thức tỉnh hàng triệu người sẽ tìm

kiếm một sự cải đổi." Mẹ cho phép tôi xem những điều các linh hồn đang

gặp phải.

Tại nhà thờ, sáng hôm sau, Mẹ nói, "Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ không

thể tắt đang bùng cháy trong tâm hồn của con. Con có thấy điều đó tuyệt

vời thế nào. Mẹ chưa bao giờ đưa cho con một sức lực ân sủng mạnh mẽ

như thế. Kể từ khi Ngôi Lời trở thành Máu Thịt, Mẹ chưa bao giờ đưa ra



một phong trào lớn như Ngọn lửa Tình Yêu được đến với con bây giờ.

Cho đến nay, chưa có thứ gì làm mù Satan. Đừng từ chối món quà này.

Nếu làm như vậy, sẽ mang đến tai hoạ to lớn.

Ở Carmel

"Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ sẽ được thắp sáng đầu tiên ở Carmel. Chúng

đã được kêu gọi tôn kính Mẹ nhiều nhất. Ngoài ra, những Con Gái của

Chúa Thánh Thần phải cộng tác trong việc truyền bá Ngọn lửa Tình yêu.

Ngọn lửa sẽ được thắp sáng và sẽ tiếp cận cả thế giới, không chỉ ở các

nước đã trung tín. Mẹ sẽ giúp cho công việc của con với những phép lạ

chưa từng thấy trước đây. Điều này sẽ mang lại những đền tạ đến Con

của Mẹ.” Mẹ tiếp tục, "Mẹ đòi hỏi Đức Thánh Cha để làm lễ Ngọn lửa

Tình Yêu vào ngày 2 tháng 2, ngày lễ Candlemas (Lễ Chúa Giêsu Dâng

Mình trong Đền Thờ). Mẹ không muốn có một ngày lễ riêng.

Bất đồng gia đình

Ngày 3 tháng 8, tôi đã đi thờ cúng từ trưa đến 3 giờ chiều. Tuy nhiên, tôi

đã đau khổ vì sự bất đồng trong gia đình cứ lặp đi lặp lại. Chúa Giêsu đã

nói, "Ta nhìn thấy những nỗ lực tuyệt vời của con. Chúng không phải là

vô ích. Ta sẽ giải thoát gia đình con khỏi ma quỷ nhiễu loạn sự yên bình

của họ. Tin Ta đi."

"Họ sẽ cần một phép lạ," tôi nói.

"Ta không thể làm một phép lạ ư?" Ngài trả lời. "Ta sẽ ban phước cho

vấn đề bất khả thi này rằng nó sẽ được giải quyết ngay. Ta không thể từ

chối bất cứ điều gì từ Mẹ Ta khi Người sử dụng Ngọn lửa Tình yêu của

mình.”



Dập tắt lửa của Satan

Ngày 6 Tháng 8, Chúa Giêsu than phiền, "Không có linh hồn giao phó

các linh mục của Ta phải bị kết án. Từ ngữ kết án làm Ta đau khổ. Ta sẽ

chịu khổ chết lần nữa, kể cả một ngàn lần, vì một linh hồn bị kết án là

không có hy vọng. Hoà nhập mong muốn của con cho các linh hồn với

Máu Châu Báu của Ta. Đây sẽ là một công cụ kỳ diệu."

Tôi cảm thấy sự đau khổ của Chúa Giêsu. Nó sắc nét đến mức tôi gần

như sụp đổ. "Ôi Chúa Giêsu, con sẽ cố gắng hết sức để không có linh hồn

bị kết án."

Một ngày sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục, "Nếu một đám cháy bùng lên, sao

người ta không dập tắt nó? Tại sao con không dập tắt lửa của Satan? Bao

nhiêu người đang nhìn trong hèn nhát. Họ sẽ chịu trách nhiệm. Họ nhắm

mắt lại và để cho linh hồn bị kết án. Ôi, linh hồn thánh hiến không được

lười biếng. Sự lười biếng là gốc rễ của mọi quỷ dữ trong tâm hồn của

con. Nó dẫn đến sự tuyệt vọng và con không biết về sự hiện diện của nó."

Sau đó Chúa Giêsu đã nói về cuộc tử đạo của tôi, "Nội tâm tử vì đạo của

con là ý chí của Ta và Satan không thể ngăn chặn nó. Trận chiến nội tâm

này mang tới kết quả tuyệt vời, cũng giống tử đạo bên ngoài. Con không

bao giờ nên hửng hờ."

Gia đình

Ngày 8 tháng 8, Đức Giêsu nói về những năm đầu của cuộc hôn nhân của

tôi, về lời cầu nguyện gia đình vào ban đêm và những lời cầu nguyện thốt

ra, "Với khát vọng của con, con muốn nhiều linh hồn. Ta lắng nghe con.

Nhiều linh hồn đã được chuyển đổi và biết đến Ta. Ta đánh giá cao mong

muốn của con. Ta đã có một mong muốn không bị gián đoạn là cứu các

linh hồn. Hãy để mong muốn giống như thế cháy trong trái tim của con."



Đức Mẹ cũng nói, "Các gia đình Hungary đang bị xé nát. Với Ngọn lửa

Tình yêu, Mẹ muốn các gia đình sống lại với tình yêu thương. Mẹ muốn

đoàn kết các gia đình rải rác. Giúp Mẹ! Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ được

thắp sáng phụ thuộc vào con."

Tập hợp một quân đội

Trong tháng Tám, Chúa Giêsu nói: "Tất cả đều được mời tham gia lực

lượng chiến đấu đặc biệt của Ta. Sự xuất hiện của Nước của Ta phải là

mục đích duy nhất của con trong đời. Lời nói của Ta sẽ vươn đến vô số

các linh hồn. Hãy tin tưởng! Ta sẽ giúp đỡ tất cả các con bằng một cách

kỳ diệu." Ngài tiếp tục: “Đừng yêu thích sự thoải mái. Đừng là những

người hèn nhát. Đừng đợi chờ. Đối mặt với cơn bão để cứu các linh hồn.

Hãy đắm mình vào công việc. Nếu con không làm gì, con sẽ từ bỏ thế

gian cho Satan và tội lỗi. Mở đôi mắt của con lên và nhìn tất cả những

nguy hiểm đã chiếm lấy nạn nhân và đe dọa linh hồn của chính mình."

Ngài yêu cầu tôi đưa tất cả các lời nói của Ngài cho những người quyền

thế, "Họ không được loại bỏ yêu cầu của Ta. Hãy để họ nắm lấy ước

muốn của Ta và bắt đầu một cuộc sống mới." Chúa Giêsu nói với vị linh

mục tham gia, "Vị linh mục các con giảng về Sứ Mệnh nhưng không

hành động. Nỗ lực lớn là cần thiết cho Nước của Ta xuất hiện. Đừng sống

như bọn đạo đức giả."

Thành công của Sứ Mệnh

Vào ngày 16 tháng 8, Ngài than phiền một lần nữa, "Nhiều linh hồn thánh

hiến sống một cuộc sống vô tư, lãng phí thời gian của họ trong sự biếng

nhác và tìm kiếm những ham muốn riêng của họ. Họ ném cho Ta những

mẩu nhỏ, như thể Ta là một kẻ ăn xin. Đến các con, những linh hồn thánh

hiến, Ta sẽ có thể nói, ‘Rời khỏi Ta. Con đã không hoàn thành những gì

Ta muốn con làm.’"



Đức Mẹ đã hứa, "Bất chấp sự phản đối, những ý định xấu và trở ngại, Sứ

Mệnh của Mẹ sẽ thành công. Luôn luôn khiêm tốn. Chỉ có một linh hồn

khiêm tốn có thể thực hiện Sứ Mệnh của chúng ta." Chúa Giêsu nói thêm:

"Không ai có thể phá hủy kế hoạch của Thiên Chúa. Tuy nhiên, công

cuộc cứu chuộc của Ta cần sự hợp tác của tất cả mọi người. Ta không

muốn mất bất kỳ ai. Satan đưa trận chiến này chống lại loài người một

cách chưa từng thấy."

Một tâm hồn vui vẻ

Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi, "Luôn luôn vui vẻ. Đừng để bất cứ ai làm

phiền tinh thần vui vẻ của con. Hãy cẩn thận với y phục đám cưới Rửa

Tội của con. Hãy để tất cả biết rằng con sẽ chia sẻ bữa tiệc trên thiên

đàng. Mong muốn rằng tất cả mọi người có cùng khao khát này. Hãy để

Nước sắp đến của Ta là mục đích duy nhất của con trong cuộc sống. Hãy

dũng cảm và làm chứng cho Ta trước tất cả."

Tôi nói với Chúa rằng tôi muốn có một vị linh hướng. Ngài trả lời, "Tại

sao con thiếu kiên nhẫn? Đó là trách nhiệm của Ta khi giúp con có một

người dẫn đường. Đừng sợ. Ta sẽ cung cấp cho con một người dẫn đường

theo trái tim Ta. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ con." Lời nói của Ngài đã

cho tôi sự yên bình tuyệt vời.

Hiến nhà của con đến Thánh Tâm

Bởi vì tất cả những nỗ lực của tôi khi cầu nguyện hàng đêm, Chúa đã hứa

rằng Ngài sẽ tự đánh thức tôi dậy. Tôi hạnh phúc khi Ngài đánh thức tôi.

Lời cầu nguyện đêm đi qua một cách nhanh chóng. Tôi muốn ghi lại một

diễn biến đặc biệt. Một đêm mùa hè, khi chúng tôi đã hoàn thành cuộc trò

chuyện, Ngài dừng lại một thời gian dài ở phía trước của ngôi nhà của

chúng tôi. Ngài đã nói về những đức tính được thực hiện của các con tôi

khi chúng còn nhỏ và công lao của sự cầu nguyện của gia đình chúng tôi.



Ngài đánh giá cao rằng gia đình của chúng tôi đã được thánh hiến cho

Thánh Tâm và thực hành lòng sùng kính đó. Đột nhiên, Ngài nói, "Ta

chúc phước lành cho ngôi nhà này được thánh hiến cho Thánh Tâm của

Ta." Phước lành này là một trải nghiệm tuyệt diệu. Ngài nói, "Mẹ Ta

buộc Ta phải chúc phước lành cho gia đình của con, bởi vì với mỗi ước

mong trong trái tim của con, con mong muốn lan truyền Ngọn lửa Tình

yêu của Mẹ."

Giá trị của sự im lặng

Tất cả dường như tối tăm và không an toàn. Những khó khăn đã ngăn

chặn Sứ Mệnh tiến về phía trước, đã chống lại tôi. Tôi kêu lên với Chúa

Giêsu và Mẹ Maria, "Không có Ngài, con không là gì cả. Hãy giữ con,

thật chặt."

Một lần, khi tôi muốn bỏ đi sau lễ buổi sáng để làm việc trong khu vườn

khi thời tiết tốt, Chúa Giêsu nói: "Đừng đi. Tại sao con lại vội vàng như

vậy? Ta gọi con đến gần Ta. Con có thích một cái gì đó khác? Con không

tin tưởng vào giá trị của sự đau khổ của con? Sự đau khổ của con có giá

trị lớn.”

Trong một dịp khác, Ngài nói, "Hãy im lặng. Con có biết ai là người thực

sự khôn ngoan? Một người đang im lặng. Ta chuẩn bị trong ba mươi năm

im lặng chỉ để hoạt động ba năm. Chỉ nói khi Ta cho con các tín hiệu. Chỉ

nói những gì Ta đã dạy con. Vài lời sẽ cho ra nhiều thành quả."

Sự im lặng ngự trị trong tâm hồn tôi. Ngài lấp đầy linh hồn của tôi với sự

hiện diện của Thiên Chúa. Điều này khiến tôi run rẩy. Cho đến nay,

không có gì mạnh mẽ như thế này. Cơ thể tôi đã bị xóa bỏ và linh hồn của

tôi đã được lấp đầy với ân sủng thần thánh.

Trải nghiệm



Vào ngày 21 tháng 8, Chúa nói bằng một giọng điệu mới. "Đến gần Ta

mà đừng sợ hãi. Khi Ta cho con ánh sáng của Ta, con sẽ không bao giờ

nhận thấy bóng tối của linh hồn của riêng mình. Đối với Ta, thời gian

không tồn tại. Ta gọi một số linh hồn nhanh chóng đến với Ta. Con bay

như một mũi tên lên trời và không quay trở lại trái đất."

Vào ngày 25 tháng 8, tôi nhìn thấy khuôn mặt của một vị linh mục trong

một ảo ảnh tâm linh. Tuy nhiên, tôi không biết ông Ta. Một vài ngày sau,

con gái của tôi đã cho tôi xem một bức ảnh của Cha Biro, một vị linh mục

dòng Tên, người mà tôi chưa bao giờ gặp. Ông là một linh hồn vĩ đại.

Bên cạnh ảnh của ông là câu nói nổi tiếng của ông, "Ngay cả khi tôi phải

chịu đựng cho đến khi tôi chết, tôi đã không mất gì nếu tôi trở thành một

vị thánh." Một cái gì đó bùng nổ trong tâm hồn tôi và những khó khăn

gây ra bởi Kẻ Ác đã được gỡ bỏ. (Lưu ý: Cha Biro, S.J., 1869-1938,

thành lập  một  Nhà  xuất  bản Công giáo  và  Các  Nữ tu  Thánh Tâm ở

Budapest.)

Ba ngày sau, Chúa Giêsu chỉ dẫn cho tôi, "Đừng làm gì từ ý chí của riêng

con. Mang tất cả mọi thứ đến linh hướng của con. Để phần còn lại cho

ông ta. Lời nói của ông sẽ luôn luôn đến từ Ta."

Đại diện giáo xứ

Có một lần, Chúa Giêsu nói: "Từ bây giờ con sẽ cầu nguyện nhân danh

của cộng đồng giáo xứ. Con sẽ cầu nguyện nhân danh tất cả, ngay cả

những người  không quan tâm. Ta đã chọn con là  người  cầu  bầu cho

Budapest.  Đây là chức vị cao như của linh mục. Đừng quên các bệnh

nhân. Chú ý là không một linh hồn nào bị kết án.

"Con luôn luôn muốn đi làm các nhiệm vụ. Điều đó là không thể. Con đã

trưởng thành trong cung lòng của gia đình con. Công việc truyền giáo

chính của con sẽ luôn luôn là gia đình con. Công việc đó chưa hoàn



thành. Quan tâm chủ yếu trong ơn gọi làm linh mục." Chúa Giêsu tiếp tục

cuộc trò chuyện dài, "Không bao giờ bằng lòng với chính mình. Không

có chỗ cho sự tự mãn. Làm việc chăm chỉ hết sức có thể. Đừng nghĩ đến

việc nghỉ ngơi. Con sẽ có được phần thưởng dồi dào cho sự mệt mỏi của

con."

Đức Trinh Nữ đã hứa, "Con phải đưa Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ đến phía

bên kia của đại dương." Tôi không biết làm thế nào tôi sẽ thực hiện điều

này. Đức Mẹ đã không giải thích. (Lưu ý: Các phong trào đã tới Ecuador,

đã đến Mexico và hiện đang ở Canada và Hoa Kỳ.)

Chiến đấu với Satan

Khi tôi đến Giáo Hội trong ba giờ chầu, ma quỷ cố gắng tâng bốc tôi

bằng cách nói rằng tôi là duy nhất và không có con người nào có thể sống

cuộc sống này. Thiên Chúa muốn một cuộc sống bình thường cho tôi,

không phải là cách ngu ngốc tôi mặc quần áo và ăn hoặc tận hưởng thú

vui. Khi tôi suy ngẫm những đau khổ của Chúa Giêsu, Ngài hét lên trong

cơn giận dữ, "Ta sẽ không chờ đợi nữa." Khi Ngài đến với tôi, tôi giao

bản thân mình cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Họ sử dụng tôi để mù hắn.

Những trận đánh làm tôi kiệt sức, nhưng khi tôi nhận ra rằng tôi chịu đau

khổ vì Ngọn lửa Tình yêu, tất cả trở nên dễ dàng. Nỗi đau khổ lớn nhất là

bóng tối kèm theo những nghi ngờ. Khi những điều này xâm chiếm tôi,

tôi khó có thể đi được.

Ngày hôm sau, khi tôi đang quỳ trước bàn thờ, sự hiện diện đáng sợ của

Kẻ Ác làm tôi run rẩy. Ma quỷ nói, "Con có biết rằng đây là trí tưởng

tượng thuần túy? Con đang cố gắng gây sự chú ý. Con không có khả năng

làm những điều tuyệt diệu."



Tôi bắt đầu suy nghĩ, "Tôi không muốn phạm tội. Làm thế nào tôi lại liên

quan đến tội lỗi khủng khiếp này?" Tôi quỳ trước bàn thờ, "Chúa Giêsu,

con rất sợ hãi." Suy nghĩ lẫn lộn của tôi bắt đầu bình tĩnh xuống. Chúa

Giêsu đã nói, "Đừng sợ. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại con."

Những lời này tạo ra một sự soi sáng bên trong và tôi nhớ lại lời nói của

Mẹ cách đây vài ngày, "Hãy để chúng ta đi đến Thánh Giuse. Con phải đi

với chúng ta trên con đường tối của Bethlehem. Chúng ta phải tìm nhà

cho Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ, mà là chính Chúa Giêsu Kitô." Sau lời

nói của Mẹ, sức mạnh linh hồn của tôi mang tôi đi. Chúng tôi đi trên con

đường tối và tìm nơi trú nhưng tất cả mọi người từ chối chúng tôi.

Vào đầu tháng chín, tôi rất thích một trạng thái tinh thần phi thường và

Chúa Giêsu nói chuyện mỗi ngày. "Ta cần con cho công việc cứu rỗi của

Ta và Ta yêu cầu con hãy cho đi hoàn toàn." Tôi nói, "Ôi Chúa Giêsu,

con có thể làm bất cứ điều gì khác? Con sống cho Ngài và con chết cho

Ngài. Người Điêu Khắc Tuyệt Diệu, tạo ra con trong hình ảnh của riêng

Ngài. Chỉ cần nhận ra công việc của Ngài trong giờ lâm tử của con."

Mang đến cho Đức Giáo Hoàng

Ngày 3 Tháng 9, Đức Mẹ nói: "Chẳng bao lâu, các bước chính thức đầu

tiên sẽ được thực hiện. Điều này đã nên xảy ra. Nói với linh hướng của

chúng ta về mong muốn của Mẹ. Ông phải mang Sứ Mệnh đến vi giám

mục của Hungary và sau đó đến Đức Giáo Hoàng, Đấng Đại Diện của

Con của Mẹ trên trái đất. Chưa bao giờ có một thời gian ân sủng như thế

này kể từ khi Ngôi Lời trở thành Máu Thịt. Làm mù Satan sẽ làm rung

chuyển thế giới."

Lời hứa của Đức Maria



Một vài ngày sau đó, Đức Mẹ đã đưa ra một lời hứa tuyệt vời, "Từ giờ trở

đi, khi nào con đang ở cầu nguyện trong buổi canh thức đêm, Mẹ sẽ ban

cho con những ân sủng để Ngọn lửa Tình yêu ban phước cho người đang

hấp hối trên toàn thế giới. Mẹ sẽ làm mù Satan để Ngọn lửa này sẽ cứu

những kẻ đang chết vì sa hỏa ngục đời đời."

Tôi đã được lấp đầy với niềm vui nhưng sau đó tôi nghi ngờ. Tôi đã hiểu

được một cách chính xác? Làm thế nào tôi có thể nhận được ân sủng to

lớn này? Ý của Đức Trinh Nữ thực sự nói điều gì? Tôi không hiểu. Kẻ Ác

đã làm tôi rất bối rối.

Nghi ngờ lớn

Khi tôi đọc kinh Mân Côi, tôi chỉ cần lặp lại, "Hỡi Đức Trinh Nữ kỳ diệu,

con tin vào Mẹ." Đôi môi tôi nói điều này nhưng tâm trí tôi từ chối chấp

nhận nó. Tôi cầu xin, "Hỡi Đức Trinh Nữ, hãy xua tan những nghi ngờ

của con. Con có thể và được phép để tin điều này không?" Đức Trinh Nữ

đã không trả lời, vì vậy tôi hỏi Chúa. Ngài nói, "Con sẽ chỉ có được câu

trả lời này từ Mẹ của Ta." Tôi hỏi: "Lạy Chúa, Chúa sẽ bỏ rơi con?" Ngài

nói, "Chấp nhận sức mạnh thần kỳ này không chỉ bằng đôi môi của con,

mà còn bằng tâm trí của con nữa." Tôi cố gắng làm điều đó nhưng tâm trí

của tôi đã từ chối chấp nhận nó. "Ôi Chúa Giêsu, nếu con từ chối chấp

nhận, con sẽ phạm tội với Đức Trinh Nữ Maria? Con không có linh

hướng để giúp con vượt qua." Tôi cứ lặp đi lặp lại trong nhiều giờ, "Hỡi

Đức Trinh Nữ kỳ diệu, con tin vào Mẹ."

Niềm an ủi lớn

Tôi đã đi đến gặp bà sơ và kể cho cô tin nhắn của Đức Trinh Nữ. Cô chấp

nhận tất cả mọi thứ với đức tin đơn giản. Một nụ cười nở trên môi cô và



đức tin của cô xua tan những nghi ngờ của tôi. Cô ấy quay sang bức

tượng của Đức Trinh Nữ, "Hỡi Đức Trinh Nữ, Người là tất cả sức mạnh."

Trong sự ngưỡng mộ Ngọn lửa Tình yêu, chúng con cầu nguyện cho số

lượng linh hồn lớn nhất được cứu khỏi sa hỏa ngục đời đời. Sơ đã cho tôi

rất nhiều lời khuyên. Sơ không biết sự bình an tuyệt vời mà Chúa Giêsu

đã cho tôi qua sơ.

Đi trên đường đến Bethlehem

Ngày 15 tháng 9, Đức Trinh Nữ đã nói rằng nhiều linh hồn đang bị lạc do

thiếu hiểu biết bên ngoài. Mẹ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng linh

hồn thánh hiến từ chối tất cả mọi thứ. Sau đó, Mẹ nói thêm, "Bởi vì sự

khiêm tốn của con, Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ sẽ di chuyển nhẹ nhàng về

phía trước, mà không có bất kỳ lực lượng nào. Hãy cẩn thận. Hãy ở ẩn.

Con sẽ sống trong sự nhục mạ liên tục. Bằng cách này, Mẹ có thể bảo vệ

con và ban cho con Ngọn lửa Tình yêu.

Đi với Ta. Chúng ta sẽ bước đi trên con đường của Bethlehem. Chỉ có ba

chúng ta –Thánh Giuse, con và Mẹ." Đức Trinh Nữ cho phép tôi trải

nghiệm nỗi buồn của Mẹ. Một số ngày, tôi khó có thể đi được. Mắt tôi

đang tràn đầy nước mắt và tôi cố gắng tránh tất cả mọi người. Tôi chỉ

muốn thực hiện tất cả những gì Mẹ muốn.

Satan làm tăng sự đau khổ của tôi. Hắn nói: "Trong mọi điều, con thật vô

ích. Tại sao họ không giao phó những vấn đề này đến vị giám mục? Một

người thông minh thậm chí sẽ không nói chuyện với con. Ngay cả vị linh

mục, người mà họ đã gửi cho con, cũng không chấp nhận thông điệp của

con. Có ý thức đi. Nó vô dụng."

Một lần, khi tôi đã rời khỏi nhà thờ, Chúa Giêsu hỏi: "Tại sao con rời đi

nhanh đến vậy? Có điều gì quan trọng như Ta? Chỉ cần cho Ta biết rằng

con yêu và tôn thờ Ta. Suy nghĩ của chúng ta phải là một - để cứu các



linh hồn từ sa hỏa ngục đời đời. Con có biết linh hồn Ta bị đau khổ bao

nhiêu bởi vì các linh hồn đi lạc?"

Ăn chay cho các vị linh mục

Vào ngày 28 tháng 9, Chúa Giêsu nói: "Làm thế nào Ta thưởng cho con?

Từ bây giờ, nếu một người ăn chay cho một vị linh mục đã khuất, bởi sự

ăn chay đó linh hồn của linh mục sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục, tám

ngày sau khi ông chết. Bất cứ ai làm theo sự ăn chay này, sẽ giải phóng

một linh hồn đau khổ."

Tâm hồn tôi vui mừng khi tôi nghe nói về ân sủng mới này. "Chúa ơi, con

muốn ân sủng của Ngài được công chúng biết đến." Ngài nhắc lại lời hứa

của mình, "Bằng cách ăn chay này, các vị linh mục sẽ được giải thoát

khỏi luyện ngục vào ngày thứ tám sau khi chết."

Thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần

Ngọn lửa Tình yêu liên tục lấp đầy tâm hồn tôi. Tại nhà thờ, Đức Mẹ nói,

"Con phải coi thứ Năm và thứ Sáu là ngày của ân sủng tuyệt vời. Trong

giờ đền tạ,  sức mạnh của Satan sẽ làm suy yếu đến mức độ con cầu

nguyện cho những người mang tội lỗi. Mẹ đã trao cho con những nhiệm

vụ làm cho tình yêu này được biết đến. Đừng bao giờ tin rằng con là quan

trọng. Hãy xem bản thân mình là hư vô. Luôn làm như thế."

Đức Trinh Nữ dặn tôi viết lời của Mẹ trong một cách chi tiết cho những

người sẽ lan truyền Ngọn lửa của tình yêu của Mẹ.

Cuộc viếng thăm Cha X

Tôi đã đi đến bệnh viện để thăm Cha X. Khi tôi một mình, tôi hỏi Cha có

nhớ tôi không. Cha nhận ra tôi chỉ sau khi tôi nói về Sứ Mệnh. Tôi hỏi



ông đọc về Ngọn Lửa tình yêu không. Ông nói, "Ta thậm chí không thể

đọc Giờ Kinh Phụng Vụ hàng ngày của tôi hoặc đọc thư."

Sau đó, ông nhìn tôi với đôi mắt nửa mở và với một ánh sáng không phải

của thế giới này. Ông đã được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. "Tôi là một

nạn nhân. Ta dâng hiến bản thân mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu và Mẹ

Maria. Ta không chọn gì. Các Ngài làm gì với tôi khi họ thấy tốt nhất."

Tôi nói với ông ấy những gì Đức Mẹ nói: "Mẹ sẽ hồi phục ông ấy nhanh

chóng nhưng sẽ không kéo dài lâu." Tôi hỏi, "Cha, những gì con sẽ làm

với Ngọn lửa tình yêu?"

Ông trả lời: "Ta có thể làm gì được. Hãy tự tin. Đức Trinh Nữ có thể sắp

xếp mọi thứ." Tôi gần như sụp đổ sau những tháng dài chịu đau khổ tinh

thần. "Cha ơi, con, cũng, đau khổ. Con như người chết vẫn còn sống." Cô

y tá đã đến và kết thúc chuyến thăm của tôi. Tôi hôn bàn tay ông bởi vì

tôi có thể không nhìn thấy ông một lần nữa.

Khi tôi ngay lập tức đến nhà thờ, bóng tối lớn đè nặng trên người tôi. Tôi

nói, "Chúa ơi, con đã đến đây để than phiền. Con có tội lỗi và Ngài tin

tưởng con trong vấn đề này vì cả thế giới. Con yếu ớt và vô dụng. Hãy

phó thác điều này cho một linh hồn xứng đáng."

Chỉ dẫn của Chúa

Ngày 1 tháng 10, Chúa Giêsu nói: "Con biết những gì Ta đã nói với con.

Chúng ta phải đi đến Núi Can-vê (Calvary). Ta cho phép con cảm thấy cô

đơn để con đạt được công đức. Đừng buồn về việc không có một vị linh

hướng. Ta là người hướng dẫn con. Đôi khi, Ta sẽ gửi người khác giúp

đỡ. Chấp nhận người đó thậm chí nếu họ có vẻ không quan trọng."

Trong hai ngày, Chúa Giêsu đã nói rằng tôi phải cố gắng một lần nữa để

đưa Ngọn lửa Tình yêu thành hiện thực. Tôi phải trở lại với những người



đã từ chối tôi. Tôi đã bị rung chuyển bởi những lời nói của Ngài. Sự xấu

hổ trước kia và lời từ chối cứng rắn thâm nhập vào tôi như một nỗi buồn

sâu sắc. Tôi nghĩ, "Đây có phải thực sự là Chúa Giêsu, người đã nói trong

linh hồn của tôi?" Khi tôi đang đi qua lại, Chúa Giêsu nói: "Con phải

khiêm nhường trong mọi thứ."

Ngày hôm sau, Mẹ Maria nói, "Hãy nhớ những gì Mẹ đã nói với con về

bước đi trên con đường tối đến Bethlehem? Hãy đến với Thánh Giuse và

Mẹ. Ngọn lửa Tình yêu đang tìm chỗ ở. Đến gần với Thánh Giuse. Ngài

sẽ đi cùng con."

Lời Chúa Nói

Trong khi tôi quỳ trước Thánh Thể (Blessed Sacrament), Chúa Giêsu nói:

"Con rất phân tâm ngày hôm nay và đã hầu như không nổi dâng trái tim

con đến Ta. Ta mong đợi lời nói của con." Khi tôi nhìn vào mình thánh

Chúa, dường như Măt Nhât ̣ Mình Thánh Chúa quay nhẹ về phía tôi.

Chúa Giêsu quở trách tôi, "Con đã lãng phí những hạt giống ngôn từ của

con vào những chuyện vặt vãnh. Hạt giống của con chỉ trưởng thành

trong Ánh Dương Thiêng Liêng. Chúng ta cần mỗi giọt dầu có thể được

vắt từ mỗi hạt giống."

Ngày 5 tháng 10, Chúa Giêsu nói: "Trái tim Ta đau khổ vì các linh hồn

thánh hiến. Ta đi cùng với họ, nhưng họ không nhận ra Ta. Họ sống trong

sự lười biếng lãng phí, tìm kiếm sự thoải mái của riêng họ. Họ hành động

như thể họ không phải là người làm việc cho Ta.”

"Ôi linh hồn hờ hững, đừng ép buộc Ta phải giơ tay thánh của mình

nguyền rủa các con. Thánh Thể của Ta bị đóng đinh trong vô vọng hay

sao? Các con không nhìn thấy những gì Ta đã làm cho các con? Trái tim

của các con không bị xúc động? Các con không muốn chia sẻ sự đau khổ



của Ta? Tại sao các con đứng đây làm gì? Ta đã chịu đựng khổ đau cho

các con nhưng các con bao biện cho chính mình. Bị đóng đinh như Ta đã

bị. Đây là cách duy nhất để được sự sống đời đời."

Chúa Giêsu đã nói với tôi, "Hãy luôn yêu cầu. Ta rất vui mừng khi phân

phát kho báu của Ta. Con sẽ có được chúng khi con chết. Lời nói của con

người không thể diễn tả những gì Ta đã chuẩn bị cho con ở trên trời. Khi

con đến đó, trái tim của Ta sẽ lỗi một nhịp. Những người mà con giải

thoát khỏi luyện ngục sẽ chào đón con. Giống như những người bạn tốt,

họ sẽ chờ đợi con. Niềm vui này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đức Maria nói, "Ta sẽ chờ đợi con ở trên trời. Những giọt dầu của chúng

ta sẽ rơi trên mặt đất, trên những ngọn đèn, đang nhấp nháy hay đã biến

mất. Con sẽ có chỗ bên cạnh Mẹ cho đến ngày kết thúc của thế giới."

Mối quan tâm của Elizabeth

Ngày hôm sau, tôi lại cảm thấy thiếu sự hướng dẫn tâm linh. Chúa Giêsu

đã nói, "Ta để con lại mà không có hướng dẫn tâm linh để những đau khổ

của con có thể trở thành nhiều hướng dẫn tâm linh đích thực cho những

người khác. Điều này cũng sẽ là công việc truyền giáo của con."

Vào ngày 9 tháng 10, tôi hỏi rằng các con tôi sẽ luôn luôn sống trong ân

sủng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trả lời: "Khi con ở trên thiên đường và

thấy một đứa con của con chết, con sẽ đi đến giường của họ. Giọt dầu của

con sẽ rơi xuống và Ngọn lửa Tình yêu sẽ sáng lên. Điều này sẽ cứu linh

hồn của chúng từ sa hỏa ngục." Một lần nữa, Satan tấn công. "Con không

phải dở. Con chỉ là cứng đầu khủng khiếp. Hãy tin rằng con sẽ không bao

giờ đạt được mục tiêu của mình. Tất cả sẽ kết thúc trong ô nhục. Hãy

sống một cuộc sống thanh bình yên tĩnh. Tại sao lại làm một người tử

đạo? Người sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng nào."



Chế độ Cộng Sản

Hai ngày sau, Chúa Giêsu nói về những người được thánh hiến

(consecrated religious) đã bị phân tán bởi chế độ Cộng sản. "Gửi thông

điệp này đến tất cả những ai cần phải suy nghĩ về ơn gọi của mình. Hãy

để họ dâng hiến những đau khổ của mình để mang lại lợi ích cho các linh

hồn. Những người không thể tự do tham gia vào các hoạt động tông đồ

nên cho chính mình một cuộc sống sâu sắc về tinh thần. Điều này sẽ tạo

ra nhiều hoa trái. Ta tin ở tình yêu của họ."

Trong một thông điệp khác, Ngài nói, "Đến các con - những kẻ thờ ơ.

Làm sao Ta có thể đạt được sự chú ý của các con? Con không còn đến

với Ta với sự tự tin. Con hài lòng với những điều đi qua trên trái đất, khi

Ta muốn con đến với Ta." Sau đó, Chúa Giêsu đã nói với tôi, "Ghi lại lời

than phiền của Ta. Có lẽ, khi đọc nó, những trái tim cứng rắn của họ sẽ

được châm lửa. Ta ước gì Ta chỉ phải phàn nàn về một vài điều thôi."

Hoàn thiện công tác

Vào ngày 15 tháng 10, Chúa đã nhắc đến tất cả những khó khăn của tôi,

từng cái một và sau đó nói, "Con có muốn bỏ đi những khó khăn của

mình? Hãy để chúng ta đau khổ cùng nhau. Nhưng còn chưa, con đã

không hoàn thành bất cứ nhiệm vụ." Tôi không thể ghi lại tất cả lời Ngài

nói. Ngài nói với tôi như chúng tôi là những con người nói chuyện với

nhau.

Chúa bảo tôi suy niệm về "Ngôi Lời trở thành Máu Thịt." Tôi đã làm điều

này trong nhiều tháng. Thật là một phép lạ không thể diễn tả.

Ba ngày sau, Chúa Giêsu đã cảnh báo tôi, "Satan và các lực lượng của

hắn muốn phá hủy các gia đình. Con là một người mẹ và con biết nhiều

cách có thể khiến một gia đình tan nát. Để cứu lấy gia đình, ném mình



vào lò lửa đau khổ. Có bao nhiêu tội lỗi đến từ các gia đình bị phá hủy.

Đền bù cho các gia đình này."

Trong khi Chúa đang nói, tôi lấy ra bữa trưa nhỏ của tôi. Vào ngày thứ

Năm và thứ Sáu, tôi ăn chay với bánh mì và nước cho mười hai vị linh

mục. Chúa ngồi cạnh tôi (một cách trải nghiệm). Trong khi chúng tôi

đang ăn, Chúa cho phép tôi cảm thấy những cảm xúc bên trong của mình,

và nói, "Ta không cho con cái gì? Chỉ cần yêu cầu. Ta sẽ bù đắp cho

những bữa ăn trưa đói kém của con bằng ân sủng của Ta."

Tuôn ra Ngọn Lửa

Ngày 19 tháng 10, Đức Mẹ nói, "Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ đang cháy.

Thật tuyệt vời là Mẹ không thể giữ nó lâu hơn nữa trong Mẹ. Nó tiến ra

cho con với sức mạnh bùng nổ. Khi nó tuôn ra, tình yêu của Ta sẽ tiêu

diệt sự thù hận ma quỷ đã làm bẩn tạp thế giới. Một phần nhiều linh hồn

sẽ được trả tự do. Không có gì như thế này đã tồn tại trước đó. Đây là

phép lạ lớn nhất của Mẹ mà Mẹ sẽ làm cho tất cả. Lời nói của Mẹ rõ ràng

như thủy tinh. Đừng hiểu sai chúng. Nếu không, con sẽ phải chịu trách

nhiệm. Hành động nhanh chóng, đừng trì hoãn Sứ Mệnh của Mẹ sang

một ngày khác." Satan khoanh tay đứng nhìn. Hắn cảm nhận rằng Ngọn

lửa Tình yêu đã được đốt cháy. Điều này tạo ra cơn giận dữ khủng khiếp

của hắn.

Mô tả Ngọn Lửa

Đức Mẹ tiếp tục, "Tiến vào trận chiến. Ngọn lửa tình yêu của Mẹ về sẽ

làm mù Satan đến mức độ mà con lan truyền nó đến toàn thế giới. Ngọn

lửa này sẽ làm ra phép lạ trong tâm hồn của họ. Họ sẽ truyền phép lạ này

cho người khác. Không cần phải chứng thực phép lạ này. Mẹ sẽ xác thực

phép lạ trong mỗi tâm hồn. Tất cả sẽ nhận ra sự tuôn đổ Ngọn lửa Tình

yêu.



Trong khi nói điều này, Đức Mẹ soi sáng cho tôi về sự mầu nhiệm Ngôi

Lời trở thành Máu Thịt và nói, "Luôn luôn tìm kiếm sự khiêm nhường.

Tránh xa những người tôn vinh con." Sau đó, Chúa đã nói, "Hãy tự tin.

Luôn đề cập đến Ngọn lửa của Tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa có bổn

phận với mẹ Ta. Tất cả những ân sủng đã khẩn cầu thông qua Mẹ sẽ được

nhận. Tình yêu của Mẹ làm ấm trái tim của linh hồn băng giá."

Tuần sau, Chúa Giêsu đã nói, "Ta hạnh phúc với công việc này. Đừng

quá tham vọng. Ta vui mừng với những hy sinh nhỏ. Con nghĩ rằng con

sẽ là một vị thánh nếu con làm những điều tuyệt vời. Con đang nhầm lẫn.

Những điều vĩ đại mang vinh quang về cho con. Chúng ta sẽ thu thập

những hy sinh nhỏ."

Lời cầu bầu quan trọng

Trong một thời gian dài, tôi không dám ghi lại lời cầu bầu của Đức Mẹ,

"Khi con cầu nguyện kinh Kính Mừng, bao gồm sự cầu bầu sau đây, 'Lan

toả tác động của ân sủng của Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ trên tất cả nhân

loại.’"

Khi vị giám mục hỏi tại sao nên thực hiện điều này, Chúa Giêsu giải

thích, "Vì lời cầu xin hiệu nghiệm của Đức Trinh Nữ Thánh Thần, Cực

Thánh Chúa Ba Ngôi thực hiện việc lan toả Ngọn lửa tình yêu. Vì lợi ích

của Mẹ, con phải đặt lời cầu nguyện này trong kinh Kính Mừng" (02

Tháng 2 năm 1982).

Đức Maria nói, "Mẹ muốn đánh thức nhân loại bằng cầu bầu này. Đây

không phải là một công thức mới nhưng là một lời cầu khẩn liên tục." Sau

đó, Đức Maria ca ngợi tôi, "Mẹ phải khen ngợi con khi Mẹ nhìn thấy con

luôn bận rộn với Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ. Các thánh ở Hungary yêu

cầu rằng Ngọn lửa tình Yêu của Mẹ được thắp sáng càng sớm càng tốt ở

Hungary. Lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất là lời cầu bầu của Thánh Emeric



cho tuổi trẻ "(Emeric là con trai của Thánh Stephen, Vua của Hungary.

Ông qua đời khi còn trẻ vào năm 1031.)

Lời hứa của Đức Mẹ

Trong tháng mười một, khi tôi yêu cầu một sự tuôn đổ của Ngọn lửa Tình

yêu cho các linh hồn trong luyện ngục, Chúa Giêsu đã làm tôi cảm thấy

rằng một linh hồn được giải phóng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm không thể

diễn tả và cũng là niềm hạnh phúc vô biên khi linh hồn đến vào sự hiện

diện của Thiên Chúa. Đồng thời, linh hồn của tôi đã trải qua nỗi thống

khổ của Chúa.

Sau đó, Đức Mẹ nói: "Mẹ chấp nhận yêu cầu của con. Nếu bất cứ lúc nào,

có người cầu nguyện ba kinh Kính Mừng trong danh dự của Mẹ, khi đề

cập đến Ngọn lửa Tình yêu, họ sẽ giải phóng một linh hồn từ luyện ngục.

Trong tháng mười Một, một kinh Kính Mừng sẽ giải phóng mười linh

hồn. Các linh hồn trong luyện ngục nên trải nghiệm ảnh hưởng của Ngọn

lửa Tình yêu."

Quyền lực vượt qua Satan

Vào ngày 6 và 7 tháng 11, ma quỷ cố gắng tra tấn tôi, nhưng hắn không

thể làm hại tôi. Hắn bất lực và nói: "Bây giờ, sẽ dễ dàng cho con. Con đã

trượt khỏi móng vuốt của Ta." Tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể quỳ

hàng giờ trong khi con quỷ rất bực tức. Mẹ giải thích, "Con đã được lấp

đầy bởi Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ. Thông qua con, Mẹ sẽ lấp đầy tất cả

các linh hồn. Trong khi một người nào đó đang thờ phụng hoặc viếng

Thánh, Satan mất quyền thống trị của mình. Là một người mù, hắn không

còn cai trị các linh hồn được nữa."

Nhiều hy sinh hơn



Sau đó, Đức Trinh Nữ đã chuẩn bị cho tôi nhiều đau khổ. Tuy nhiên, điều

này không gây sợ hãi. Tôi sở hữu Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ. Tôi được

bao bọc với một quyền năng tuyệt vời đã cho tôi sức mạnh gần như siêu

nhân.

Ngày 10 tháng 11, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi: "Khi con đang làm việc tại

nhà máy, con đã học một khóa về kiểm soát chất lượng và nghĩ rằng con

sẽ không vượt qua kỳ thi. Con làm chính mình ngạc nhiên bằng cách trở

thành sinh viên giỏi nhất. Thậm chí sau đó, bàn tay của Ta đặt trên con.

"Sau đó, con đối phó với các vật liệu cứng trong lò đốt. Khi một số vật

liệu quá cứng, cần phải cho vào lại và nấu chảy một lần nữa. Ta đã làm

tan chảy con nhiều lần trong Ngọn lửa Tình yêu.

"Con là hoa hướng dương của Ta mà tạo ra hạt có dầu. Dầu được tạo

thành chỉ khi các hạt giống được nghiền ép bởi sự hy sinh. Loại dầu này

sẽ rơi vào những cây đèn trống và Ngọn lửa sẽ được thắp sáng lên. Nó

thậm chí sẽ rơi vào những linh hồn không có đèn (những người không có

ánh sáng của đức tin thật sự) và họ sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự cứu

rỗi."

Tại sao được lựa chọn

Ngày 19 tháng 11, Đức Mẹ nói: "Mẹ sẽ cho con biết lý do tại sao Mẹ đã

chọn con là người đầu tiên nhận ủy thác Ngọn lửa. Nhiều linh hồn xứng

đáng hơn nhưng những ân sủng mà con nhận được và những đau khổ con

đã thực hiện với mức độ trung thực tuyệt vời đã làm con trở thành người

được chọn.

"Láng giềng của con biết và ngưỡng mộ con. Con đã chiến đấu trận chiến

của mình trước mắt họ. Mẹ thích nghe những báo cáo tốt của họ. Mẹ bị

thu hút đến con bởi vì con không kiêu ngạo.



"Con là một người mẹ của một gia đình lớn và con biết những nỗi đau và

các vấn đề. Con vẫn gặp nhiều nỗi buồn vì con cái con. Mẹ đã xem xét tất

cả họ và chia sẻ với con những trải nghiệm của trái tim thuộc về Mẹ.

"Nhiều gia đình ở Hungary rất giống như gia đình con, rất lạnh lẽo. Mẹ

muốn làm ấm tất cả gia đình với Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ. Mẹ là Mẹ

Sầu Bi và chỉ có một người mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn của Mẹ. Hãy là

bạn đời vĩnh cửu của Mẹ trong việc giảm bớt những đau khổ của Mẹ."

Gửi đến một vị linh mục

Sau khi giao phó Ngọn lửa cho Cha D., tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy sự nghỉ

ngơi nhưng Kẻ ác đã làm nhục tôi. Vì vậy, vào ngày 22 tháng 11, tôi đi

đến nhà thờ tại Mariaremete nơi tôi đang nhanh chóng đắm chìm trong

Ngọn lửa. Đức Mẹ nói, "Chúng ta phải tìm chỗ ở cho Ngọn lửa Tình yêu

của Mẹ. Chúng ta hãy hành động!" Trái tim tôi nhăn nhúm khi nghĩ đến

những đau khổ. Mẹ tiếp tục: "Ngay đây trong nhà thờ này, con sẽ lan

rộng lòng sùng kính." Mẹ hướng dẫn tôi đến một vị linh mục nghe lời thú

tội. Tôi thậm chí không biết ông.

Ông hỏi tại sao tôi lại bồn chồn và đã cho tôi năm phút để giải thích. Tôi

không thể thở một cách đúng đắn và phải nói thật chậm. Tôi không muốn

nói chi tiết những đau khổ của tôi. Ông nói với tôi rằng tôi cần đến nhân

đức khôn ngoan và đồng ý nhận các thông điệp vào Chúa nhật tới. "Con

có thể mang nó. Cha sẽ đọc thông điệp nhưng điều này không có nghĩa là

cha quan tâm."

Khi tôi rời tòa giải tội, tôi nghĩ về các nhân đức và nói: "Chúa ơi, con

không cần các nhân đức để lan truyền Ngọn lửa Tình yêu. Nếu không,

Ngài đã có thể nói với con."

Nghi ngờ về Sứ Mệnh



Ma quỷ luôn nói rằng tôi đang lừa dối bản thân mình và tràn sự niềm tự

hào. Tôi nghĩ, "Tôi nên dừng sự tham gia trong Sứ Mệnh này. Tôi sẽ thừa

nhận lỗi của tôi với vị linh mục và thú nhận rằng tất cả là một lời nói dối.

Tôi sẽ khôi phục lại bình yên và được chân thành."

Vào lúc rước lễ, tôi tự hỏi liệu tôi có nên nhận được không. "Chúa ơi, con

không muốn phạm tội. Làm sao con đã rơi vào điều này? Con có phạm

tội không?" Tôi nhớ Giáo lý thời thơ ấu của tôi là khi phạm tội tôi phải

biết và tự nguyện xúc phạm Thiên Chúa. Tôi không mong muốn tội lỗi

này, vì vậy tôi đã không phạm tội.

Tại nơi rước lễ, vị linh mục dừng lại trước mặt tôi. "Ông ấy có xem con là

không xứng đáng sao?" Ông ấy chỉ cố gắng tách hai bánh thánh. Khi ông

đặt chúng trên lưỡi của tôi, chúng tách ra, giống như hai cánh. Tôi cảm

thấy tuyệt diệu, "Lạy Chúa, tăng gấp đôi sức mạnh của Ngài trong con."

Tôi quỳ xuống trong một thời gian dài và không có vẻ như tôi đã phát

minh ra Ngọn lửa Tình yêu. "Ôi Chúa Giêsu, không có gì trong con mà

đến từ chính con. Hãy chấp nhận con." Ngài lấp đầy tôi với sự hiện diện

của mình và chỉ cho tôi những nguyên nhân của các rối loạn này.

Lời hứa khác

Trong một dịp khác, Đức Trinh Nữ đã hứa, "Nếu mọi người tham dự

Thánh Lễ mà không cần bất kỳ nghĩa vụ và đang trong tình trạng của ân

sủng, Mẹ sẽ đổ ra Ngọn lửa Tình yêu và làm mù Satan trong thánh lễ. Khi

Satan bị mù, hắn không thể làm gì. Tham gia vào lễ tế giúp ích nhiều nhất

trong việc làm mù Satan. Hắn biết sự sụp đổ của hắn đang đến gần."

Cuộc gặp lần thứ hai

Ngày 29 tháng 11, tôi đã đi gặp Cha D, người mà tôi đã gửi tin nhắn một

tuần trước đây. Ông chỉ đọc một vài dòng. "Ôi Đức Trinh Nữ, con có thể



làm gì? Không gì cả. Đây không phải là lỗi của con." Ông đã nói về tất cả

mọi thứ ngoại trừ Ngọn lửa Tình yêu. Tôi nghe những lời lạc đề của ông

và phải cố kiểm soát lưỡi của tôi. Ông thừa nhận rằng những gì tôi nói là

sự thật. Sự thiếu tự tin của ông rất đau đớn. Cách hoài nghi của ông khiến

tôi nói, "Thiên Chúa nhìn thấy linh hồn của con." Đức Trinh Nữ bảo đảm

với tôi rằng những đau khổ của tôi sẽ nâng đỡ Sứ Mệnh của Người. Chúa

phán rằng: "Đừng mất kiên nhẫn với chính mình. Con phải tách khỏi sự

đánh giá của vị linh mục. Ta sẽ đền bù cho con với ân sủng của Ta."

Những ngày thứ Sáu

Vào ngày thứ Sáu, tôi cố gắng chấp nhận hy sinh quảng đại. Trong ba giờ

đau đớn, tôi đã cố gắng vứt bỏ linh hồn tôi để cầu nguyện. Đấng Cứu Rỗi

đã thương xót tôi. "Ta đã bị bỏ rơi trong thị trấn (abandoned in towns) và

ở các thành phố. Bây giờ, thất bại lấp đầy thân thể cao cả của Ta. Linh

hồn không muốn biết Ta. Họ nhìn Ta một lúc rồi quay đầu. Lòng từ bi

của họ chờ đợi đến một ngày khác. Ôi, sự thờ ơ vô tận! Con gái Ta, ở lại

với Ta và làm dịu bớt những đau khổ của Ta bằng sự hiện diện của con.

Đừng bỏ Ta một mình."

Đi đến gặp vị Giám Mục

Ngày 01 tháng 12, Đức Mẹ đã nói, "Mẹ sẽ đi với con. Vị linh mục mà Mẹ

gửi cho con cũng sẽ bị đau khổ. Ông bị dày vò bởi những nghi ngờ. Con

phải cầu nguyện và ăn chay bởi vì Mẹ gửi con đến những vị linh mục có

nghi ngờ. Khi họ cảm thấy Ngọn lửa Tình yêu, họ sẽ tin tưởng vào Mẹ."

Mẹ hỏi, "Tại sao con sợ? (Tôi đã suy nghĩ về việc đi đến vị giám mục.)

Con không có lý do để lo sợ. Chúng ta đã chuẩn bị cho con. Sợ hãi chỉ

phản chiếu sự tự hào của con."

Ngày 12 tháng 12, bà sơ và tôi đến Szekesfelter lúc hoàng hôn. Tuyết bao

phủ thành phố. Tôi nghĩ đến lời nói của Đức Trinh Nữ, "Chúng ta phải



tìm chỗ ở cho Ngọn lửa Tình yêu." Sau đó, Mẹ nói, "Hãy để chúng ta tự

đi."

Chúng tôi đã đi đến ngôi mộ của vị thánh linh mục dòng Tên, Stephen

Kaszad, và sau đó đến thăm ngôi mộ của vị thánh giám mục, Ottokar

Prohaszka (1858-1927). Trong khi quỳ tại ngôi mộ của ông, tôi đã rất xúc

động. Đêm đó, tôi tham dự Thánh Lễ tổ chức bởi vị giám mục.

Sáng hôm sau, thư ký của vị giám mục đã dẫn chúng tôi vào nhà nguyện,

"Lạy Chúa Giêsu, chúng ta cuối cùng ở đây." Ngay sau đó, vị giám mục

đến và tôi quỳ để xưng tội. Điều này kéo dài một lúc lâu. Tôi khâm phục

sự bình yên và tự kiểm soát của ông. Ông để tôi nói chuyện mà không

gián đoạn. Sau đó, ông trả lời từng điểm một, với khả năng trí tuệ lóng

lánh. Ông trấn tĩnh linh hồn tôi và phân tán sự nghi ngờ của tôi. Tôi đã

hôn tay ông và hỏi xin được ban phép phước lành. Đức Trinh Nữ đã nói,

"Giờ hãy nghỉ ngơi đi để con có sức tiếp tục cuộc chiến." Trong nhiều

ngày, phước lành của vị giám mục lấp đầy trái tim tôi trong hạnh phúc.

Ba ngày sau, tôi thức dậy với trái tim tôi run rẩy vì niềm vui khi tôi nghĩ

về Ngọn lửa Tình yêu. Chúa Giêsu đã nói ở lễ tế. "Chuẩn bị cho đau khổ

rất lớn. Bây giờ sẽ đến cuộc đàn áp, giống như Hêrôđê (Herod) đã cố

gắng giết Ta. Từ bỏ chính mình. Ta sẽ cho con những ân sủng quên mình

hoàn toàn để đến với Ta. Ân sủng này sẽ hoàn toàn bao bọc thân thể con,

và ân sủng sẽ lan toả cho người khác. Ta đã có vị giám mục ban phước

cho con như một phần thưởng cho những đau khổ của con, vì vậy ông ấy

sẽ biết ý muốn tuyệt diệu của Ta liên quan đến con."

Một sự sỉ nhục

Vào ngày 16 tháng 12, tôi quay lại chỗ vị linh mục và nói với ông rằng

tôi đã đưa ra thông điệp tới vị giám mục và nói cho ông nghe câu trả lời

của vị giám mục. "Cha cũng sẽ nói điều tương tự", ông trả lời. Đến nay,



ông đã đọc những tin nhắn hai lần nhưng không hiểu được chúng. Tôi

muốn nói những lời đầy thuyết phục, nhưng tôi không nghĩ được gì. Ông

cho rằng, thứ Sáu và thứ Bảy đã là ngày đền tạ, cho nên phần này là

không cần thiết.

Khi tôi rời tòa giải tội, tôi bị tổn thương. "Hỡi Đức Mẹ, người mà Mẹ gửi

cho con đã không hiểu được Ngọn lửa Tình yêu." Sự đau đớn tinh thần

khủng khiếp đến với tôi. Kẻ Ác lại nâng lên những nghi ngờ mới. "Vị

linh mục này rất thông minh và ông ta không thể hiểu được những suy

nghĩ lẫn lộn và giải thích rắc rối của con. Chỉ có một người bị rối loạn có

thể tin điều này. Tại sao con vẫn tiếp tục cố gắng?" Suy nghĩ của tôi trở

nên bối rối. Tôi nghĩ mình không hiểu gì hết. Khi tôi về nhà, tôi đã hát

bài hát vui vẻ để các con tôi không nhìn thấy sự trầm cảm của tôi.

Ngày hôm sau, lời nói của Đức Mẹ thâm nhập với lòng âu yếm sâu sắc.

"Tại sao con cố hết sức để nói những lời đáng yêu? Hãy nhớ, con có số

mệnh phải chịu đau khổ. Ai hiểu được Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ không

phải là mối quan tâm của con. Con không thể nói những lời đáng yêu. Mẹ

là người làm con bối rối. Chỉ cần tiến vào sự thật và khiêm nhường. Hãy

cẩn thận với những cám dỗ của con. Kẻ Ác muốn làm lung lay sự khiêm

nhường của con."

Quay lại với vị linh mục

Kể từ khi Cha X bị ốm, tôi đã quay lại gặp Cha D, người đã nói, "Cha đã

chờ đợi con." Tôi nói rằng tôi đến đây vì lời khuyên của ma sơ, không

phải từ ý muốn của riêng tôi. Khi tôi nói về Sứ Mệnh, ông đã quên, và

khuyên tôi, "Sứ Mệnh của Thiên Chúa cần thời gian để hiển thị giá trị của

nó." Ông nói ông không hiểu. Tôi không ngạc nhiên. Tôi đã nói với ông

rằng một vị linh mục khác đã phải đọc hai lần và không hiểu. Tuy nhiên,

tôi hiểu.



Vị linh mục nói rằng tôi không nên ép buộc mọi thứ. Tôi nói với ông Sứ

Mệnh không phụ thuộc vào tôi. Tuy nhiên, tôi có một nghị lực nội tâm

mạnh mẽ để lan truyền nó. Ông nói, "Hãy kiên nhẫn và Thiên Chúa sẽ

dọn đường." Những nỗ lực làm tôi kiệt sức. Nếu nó phụ thuộc vào tôi, tôi

sẽ không nói một lời nào. Giọng nói đó khiến tôi thuộc về Đức Trinh Nữ.

Mẹ nói không gián đoạn và tôi  không thể cưỡng lại  sự cấp bách của

người.

Một cuộc thảo luận lớn đã bắt đầu và tôi không thể giữ im lặng. Những gì

tôi nói đến từ Thiên Chúa. Cuối cùng, ông cho biết ông sẽ hỏi một ý kiến

từ một vị linh mục khác có đời sống tinh thần sâu sắc hơn.

Trong ngày, sự đau khổ của tôi xuất hiện ít đi. Khi tôi đang sửa chữa tấm

thảm trong giáo xứ lạnh lẽo, bàn tay của tôi đã sưng lên vì lạnh và tôi

nghĩ sẽ về nhà để hưởng sự ấm áp. Chúa Giêsu nói: "Tại sao con lại vội

vã? Ở lại với Ta. Không ai đến nói chuyện với Ta." Sau khi tôi đã hoàn

thành công việc, Ngài nói," Sự đau khổ to lớn và mạnh mẽ của con đã

khiến con kiệt sức. Bây giờ Ta cho con ân sủng dồi dào. Cơn giận của

Satan rất dã man nhưng hắn thấy được ân sủng của Ta trong con to lớn

thế nào."

Sau khi Cha X đã từ chối tôi, bà sơ nói, "Hãy vui mừng trong sự từ chối

này." Chúa Giêsu bảo tôi kính trọng ân sủng quên mình này.

Chương 3



1963

Đầu tháng Giêng tại nhà thờ, Chúa Giêsu nói: "Hãy nói, ‘Chúa Giêsu rất

đáng yêu mến của con'. Điều này làm Ta vui lòng và lấy được ân sủng

cho nhiều linh hồn." Ngài nhấn mạnh từ này nhiều lần.

Trong bữa ăn tối của tôi, tôi cảm thấy hồi hộp, cảm giác mà tôi đã cho

phép bản thân mình quá nhiều sự thoải mái và, tôi không thể hy sinh

nhiều hơn. "Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, Ngài thật im lặng trong tâm

hồn con thế nào."

Hai ngày sau, con dâu của tôi yếu đi, và tôi đã làm việc tại nhà nó trước

khi trở về nơi ở của tôi. Chúa Giêsu đã nói, "Tất cả buổi sáng con đã

không nói chuyện với Ta. Ta cần nói chuyện với con." Sau đó, Ngài phàn

nàn cay đắng," Trong toàn bộ giáo xứ, không một linh hồn tôn thờ Ta lúc

này. Vì vậy, Ta đến với con và con sẽ không từ chối Ta."

Bao nhiêu linh hồn đang bị kết án

Ngày 08 tháng 1, trong khi tôi đang làm việc, Đức Trinh Nữ nói. "Con là

một người mẹ. Nếu như sáu đứa con của con bị kết án vào địa ngục thì

sao? Con sẽ trải qua đau khổ thế nào! Tương tự như vậy, những đau khổ

Mẹ đã trải qua phải nhìn thấy rất nhiều con của Mẹ rơi vào địa ngục.

Giúp Mẹ!" Trái tim tôi co rúm lại với nỗi buồn.

Các cuộc tấn công của Satan

Ngày hôm sau, Satan muốn tôi từ bỏ con đường mới của tôi về cuộc

sống. Hắn đã sử dụng một chiến lược nói chuyện trơn tru. "Gửi thông

điệp của con đến tất cả mọi người ở đây. Đừng giữ nó cho riêng mình.

Tại sao con không tin? Con hành động như một kẻ hèn nhát. Công bố

thông điệp này ở mọi nơi đi."



Chúa phán: "Đừng để ý đến lời dua nịnh của hắn."

Sau đó, Satan đã nói về thất bại của tôi, "Con không tin tưởng. Tại sao

con lại thụt lùi? Hãy tự mình lan tỏa thỉnh nguyện. Con là một kẻ hèn

nhát và không có giá trị gì." Tôi đẩy lùi cuộc tấn công của hắn bằng cách

cầu nguyện kinh Kính Mừng.

Một bức thư cho sơ

Bởi vì tôi không thể thoát khỏi những đau khổ, tôi đã viết một lá thư cho

Sơ.

Thưa Sơ,

Vào đêm Giáng sinh, tôi hỏi sơ đó có phải là một tội lỗi khi tin vào Sứ

Mệnh. Khi sơ nói, "Không," Tôi đã lấy lại sự bình an của tôi. Sau đó,

những đau khổ mới tấn công linh hồn tôi. Trong khi gia đình tôi ngủ

trong đêm Giáng sinh im lặng, tôi phải chịu đựng với Chúa. Một sự

bất an lớn đến với tôi. Điều này đã không ngừng tăng lên. Tôi đã

khóc trong nhiều giờ. Một số quyền năng lạ muốn tôi từ bỏ những lời

nói dối của tôi. Tôi lừa dối người khác. Ơn tha tội tôi nhận được từ

Cha X là không hợp lệ vì tôi không có mong muốn thay đổi.  Nếu

không có ham muốn, ơn tha tội là vô giá trị.

Dù tôi đã nói gì với sơ trước kia, đừng tin. Tất cả mọi thứ là một lời

nói dối. Bóng tối giữ tôi bị giam cầm và tôi không thể lấy lại bình yên

cho đến khi tôi rút lại tất cả những lời nói dối của mình. Tuy nhiên,

do niềm tự hào, tôi không thể làm điều này. Tôi sẽ xuống địa ngục.

Không có lòng thương xót cho tôi. Xin đừng lãng phí thời gian vào

tôi. Tôi có thể mất đi tình bạn của sơ, nhưng tôi phải xin rút lại điều

này. Hãy giải phóng tôi khỏi những dằn vặt nội tâm. Tôi cảm thấy tôi

đã làm những xúc phạm thánh vât ̣. Tôi đấu tranh trong nghi ngờ.



Giọng nói của Chúa Kitô trong tôi mạnh mẽ. "Đừng nhìn Ta cho đến

khi con lột bỏ tội lỗi mình. Ta cũng rời bỏ con. Ta không cần con. Đi

khỏi Ta. Thiên Chúa chỉ có lòng thương xót với tội nhân ăn năn." Tôi

cố gắng trong vô vọng để uốn cong ý chí của tôi. Tôi thấy bản thân

mình ở bên lề của sự kết án.

Trong nhiều giờ, tôi cố gắng gọi tên của Chúa Giêsu. Tôi cố gắng

phát âm từng chữ. Một giọng nói: "Con còn dám gọi tên này trên môi

con ư."

Tôi có nên rút lại những điều tôi đã mang đến vị giám mục? Cha D

nói niềm tự hào của tôi được bao bọc trong sự khiêm nhường. Ông ấy

đã đúng.

Sơ, có phải một lời nói dối đặt những ơn lành này trong tâm hồn tôi?

Sao có thể như thế được? Làm thế nào tôi có thể dìm bản thân mình

quá sâu trong tội lỗi? Khi tôi lên rước lễ, tôi là một sự phạm thượng.

Cha X nói: "Chịu đựng nhẹ nhàng", nhưng tội lỗi của tôi làm tôi nản

lòng. Lời nói dối của tôi sẽ không đi mất. Tôi cầu nguyện, "Mẹ Thiên

Đường, giúp con thay đổi. Con đang bị sở hữu bởi ma quỷ và không

thể từ bỏ lời nói dối này." Tiếng nói bên trong buộc tội tôi, "Con cần

phải quan tâm đến tâm hồn của con đầu tiên." Đây là một sự đau khổ

từ địa ngục. Giúp tôi, Sơ.

Vào ngày 14 tháng 1, Chúa phán, "Hãy sử dụng những ân sủng quên

mình này cho tốt. Satan muốn ăn cắp nó từ con. Ta cho phép những đau

khổ khiến hắn có thể nhìn thấy sức mạnh của việc quên mình." Satan cố

gắng đưa những suy nghĩ về niềm tự hào. Đây là một trận chiến khủng

khiếp, khiến tôi không có bình yên. Chúa làm tôi mạnh mẽ hơn với cái

nhìn thấu hiểu. "Luôn luôn nhìn vào mắt Ta. Cái nhìn từ đôi mắt của Ta

sẽ làm mù Satan."



Đau khổ nhẹ nhàng

Tôi thường nhớ lại lời Cha X, "Chịu đựng nhẹ nhàng." Tôi nhận được sức

mạnh mới bất  cứ khi nào tôi  nghĩ về những từ này.  Chúa Giêsu nói:

"Những lời của Cha X cũng là của Ta. Làm theo chúng trong sự vâng

theo phục thánh." Đôi khi, sự đau khổ lớn đến nỗi tôi khó có thể nghĩ đến

Ngọn lửa Tình yêu, như Đức Mẹ giao phó nó cho người khác. Có thể tôi

không hoàn thành yêu cầu của Mẹ. Có phải Kẻ Ác đã chiếm hữu tôi? Sự

mù lòa tâm linh giữ tôi trong bóng tối hoàn toàn.

Chúa Giêsu đã nói, "Ta sẽ nhân lên và tăng cường sự đau khổ của con."

Tôi rất bối rối. Tôi không biết giờ là ngày nào. Satan cám dỗ tôi với niềm

tự hào vì thế Đức Mẹ nói, "Con là người nhỏ nhất, ngu dốt nhất với ít

công đức nhất. Nhưng, thông qua sự khiêm tốn của con, Mẹ muốn gửi

thông điệp của mình." Tôi là người kén nhất là những gì tôi tiếp tục cảm

thấy.

Đức Trinh lại nói, "Mọi người gọi Ta là Mẹ Sầu bi, nhưng Ta đã không

chỉ đau khổ ở cây Thập tự. Ta vẫn còn đang đau khổ hôm nay."

Cái nhìn của Chúa

Sáng hôm sau, tôi thấy cái nhìn thấu suốt của Chúa. Đôi mắt thân thể của

tôi không thể chịu được ánh nhìn đó. Tôi nhắm mắt thật chặt. Cái nhìn

của Ngài giống như một tia sáng thắp sáng tất cả mọi thứ. Tôi thấy tất cả

tội lỗi của mình. Tôi đã khóc trong nhiều giờ với nỗi buồn lớn hơn bao

giờ hết. Chúa Giêsu nói: "Hãy để ánh mắt của chúng ta hoà vào nhau để

chúng hình thành một ánh nhìn." Đôi mắt tội lỗi của tôi sẽ là một với đôi

mắt của Thiên Chúa. Ngài muốn điều này dành cho tất cả mọi người.

Ngài nói: "Bất cứ ai đi cùng với Ta sẽ được hoà vào Ta trong một ánh

mắt."



Tại thánh lễ buổi sáng, món quà đặc biệt này rời đi và Satan tấn công.

Vào lúc Truyền Phép hắn rất tức giận, "Hãy là một người tử vì đạo. Hy

sinh cuộc sống của con. Người Đánh Kính của con hy sinh cuộc sống của

Ngài. Ném cuộc sống của con đi. Kết thúc đau khổ tàn bạo của mình. Lúc

nào đó con cũng phải hy sinh cuộc sống của mình."

Tôi kêu lên, "Cha Thiên Đường, Ngài đã tạo cho con và xác định giờ lâm

tử của con. Giải thoát con khỏi ma quỷ. Con chỉ là một tia lửa nhỏ nhận

được ánh sáng vinh quang rạng rỡ từ Ngài. Ôi Đức Maria, làm mù Satan,

kẻ muốn dẫn con vào tội lỗi."

Satan đã tiến hành một cuộc tấn công ngu ngốc và không biết phải làm gì.

Tôi luôn viết "Satan" vì hán muốn chinh phục tôi và không muốn giao

công việc này cho người khác.

Sự giúp đỡ từ Cha X

Trong những ngày này, tôi đã đi xưng tội với Cha X. Điều này luôn luôn

giành được những ân sủng tuyệt vời. Trước khi xưng tội, tôi đã gặp rắc

rối bởi Satan. Tôi nói, "Cha, con đến đây, để cha giúp con định hướng

trạng thái tinh thần của con." Ông cho biết ông sẽ làm rõ ý muốn của

Thiên Chúa đối với tôi. Tôi bình tĩnh lại và trải qua một ngày vui mừng.

Vài tháng nay, Chúa Giêsu tiếp tục nói, "Không bao giờ bỏ Ta một mình

mà không có nỗi đau khổ của con." Sau đó, Ngài nói, "Sự đau khổ của

con sẽ vượt qua tất cả những gì con đã phải chịu đựng cho đến bây giờ."

Hạnh phúc tràn đầy tâm hồn tôi. Ngài đã muốn đặt linh hồn tôi trong một

lò lửa của khổ đau. Bây giờ, Ngài đã sắp xếp này.

Tôi liên tục chiến đấu. Một phần trong tôi muốn truyền bá những thông

điệp và một giọng nói khác nói, "Đốt chúng đi. Ném chúng vào lửa." Tôi



nghĩ đến cha X, "Không cho phép những tư tưởng quấy rầy này đến gần

con."

Ngày hôm sau, Chúa Giêsu nói: "Đừng đặt yêu cầu của Ta sang một

bên." Sau đó, Đức Mẹ nói: "Sự chống lại những lời của Mẹ đến từ những

nghi ngờ của con người. Bỏ chúng đi. Chúng sẽ phá hủy sự quên mình

của con."

Lan tỏa Ngọn Lửa

Ngọn lửa Tình yêu lấp đầy toàn bộ con người tôi và linh hồn tôi tràn ngập

một nhận thức tuyệt diệu. Chúng tôi không có lý do để lo lắng. Chúng tôi

là những công cụ nhỏ.

Ngày 01 tháng 2, Chúa Giêsu nói: "Ở bên cạnh Ta và chịu đau khổ với

Ta." Một sức mạnh tinh thần tràn ngập tâm hồn tôi với mong muốn cháy

bỏng từ Ngọn lửa tình yêu. Tôi nghĩ, "Nếu Ngọn lửa tình yêu của Đức

Trinh Nữ không còn nhấn chìm tôi trong ân sủng của nó?" Tôi nhận ra

những người không nhận được tuôn đổ đó túng quẫn đến mức nào. Một

sức mạnh không thể tưởng tượng làm tăng ham muốn của tôi để truyền bá

Ngọn lửa.

Bị từ chối bởi những người khác

Vào ngày 04 tháng 2, Đức Giêsu nói: "Nhiều người Ta yêu sẽ đối xử với

con bằng sự nghi ngờ và sẽ không quan tới con. Hãy đi với Ta đến núi

Can-vê. Đức Mẹ đi cùng với chúng ta. Người là người Cát Minh Mẹ đã

chọn và Ta không có thể từ chối Người vì Người nói về Ngọn lửa Tình

yêu. Ta bảo các môn đệ của Ta cầu nguyện với Ta trong vườn. Họ đã

không làm, vì vậy Cha đã gửi xuống một thiên thần.

"Đừng rút lui, ngay cả khi sự điên cuồng của Satan tăng lên. Quyền lực

của hắn chỉ mở rộng đến mức Ta cho phép."



Tại thánh lễ, Satan lại tra tấn tôi khi tuyên bố rằng hắn đã có quyền lực

chế phục tôi và có thể sở hữu tôi. Thay vào đó, hắn thích liên tục hành hạ

tôi. Những đau khổ làm toàn bộ con người của tôi kiệt quệ.

Chiều ngày 07 tháng hai, Đức Trinh Nữ đã thúc giục tôi lan truyền Ngọn

lửa Tình yêu của Người một lần nữa. Mỗi sự sỉ nhục sẽ giúp Sứ Mệnh.

Khi tôi thư giãn sau khi thách thức của Satan, Chúa Giêsu nói: "Con đang

quá đắm chìm trong những thứ trần gian. Trong trận chiến của con, đừng

tìm kiếm sự khuây khoả bằng cách nhìn xuống mặt đất. Đến gần Ta hơn.

Luôn luôn nhìn lên. Ta và Mẹ Ta đang chờ đón con ở trên trời."

Lời an ủi của Chúa

Tôi viết thư này để chỉ ra lời an ủi của Chúa tốt lành với tôi thế nào trong

giờ phút khó khăn.

Ngày 09 tháng 2, Chúa Giêsu nói: "Ta sẽ làm tăng sự đau khổ của con

cho đến khi tử đạo." Khi tôi suy nghĩ những lời này, Ngài nói điều này ba

lần. Tôi cầu nguyện: "Ôi Mẹ của con, cảm ơn Mẹ vì những đau khổ mà

con có thể tiến đến Sứ Mệnh thánh của Người."

Ngày hôm sau, nhà thờ rất lạnh và tôi muốn kết thúc lời cầu nguyện của

tôi trước khi trời tối. Chúa Giêsu cầu xin tôi ở lại. "Đừng bỏ Ta ở đây. Ta

ở một mình và không được an ủi. Ta đã ở một mình bao lâu. Ta chia sẻ

nhà thờ này với con. Con đến bất cứ khi nào con muốn. Con có thấy bất

cứ ai khác?" "Không một ai, Thiên Chúa. Trong lúc này, con không thấy

ai."

Chúa Giêsu trả lời: "Con thấy lý do tại sao Ta nói, ‘Đừng bỏ Ta một

mình.’ Ta sẽ đồng hành cùng con với cái nhìn thấu hiểu trong mắt Ta."

Bởi vì tình thương của Chúa, cái lạnh và mệt mỏi ngừng lại.



Phước lành gia đình

Đức Mẹ nói rằng Ngọn lửa của Tình yêu đã bảo vệ gia đình của tôi. Kẻ

Ác không thể dẫn họ vào tội lỗi. Chúa Giêsu nói: "Khi cầu nguyện với

Mẹ của Ta, Ta đã ở đây suốt đêm ban phước cho gia đình con. Chúng ta

yêu thương con biết bao."

Con gái tôi bị ốm và tôi nghĩ đi việc đến bác sĩ. Chúa phán: "Đừng đi bất

cứ nơi nào. Sẽ tốt hơn nếu con gái con không được chữa khỏi." Tôi ngày

càng chán nản vì nó có một người chồng và một đứa con. Chúa Giêsu nói

với tôi lý do tại sao, "Con gái của con luôn luôn có những cám dỗ. Bằng

một căn bệnh lâu dài, Ta sẽ lấp đầy cô Ta với những ân sủng dồi dào và

linh hồn cô Ta sẽ được tịnh hóa."

Một ân sủng mầu nhiệm – Chuyến bay thánh linh

Trong giữa tháng 2, Chúa lấp đầy tôi với sự bình an như vậy, tôi không

thể nói được. Tôi không biết tên của ân sủng kỳ diệu này, điều tiếp tục

tăng và nâng tôi lên khỏi mặt đất. Khi tôi cuối cùng đã có thể nói chuyện,

tôi nói, "Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang làm gì với một người không xứng

đáng như vậy?" Với một hơi thở, Ngài đã nâng tâm hồn tôi bằng một

chuyến bay trực tiếp đến tình yêu vô biên của Hữu thể Thiên Chúa. Chúa

nói, "Ta làm điều này vì Ta yêu con rất nhiều."

Linh hồn tôi thống nhất với Ngài. Như thể tôi đã rời khỏi cuộc sống trần

gian của tôi. Mặc dù tôi đã phải chăm sóc cho con gái bị bệnh của tôi,

không có gì xáo trộn sự thống nhất của tôi với Thiên Chúa. Nó giống như

trôi nổi trong một số nơi rất cao và nhìn xuống các hoạt động cơ thể của

tôi. Ân sủng này không ngừng tăng lên như làn sóng ở trên linh hồn của

tôi, được bay cao trong sự gần gũi của mình với Thiên Chúa.



Những ân sủng hoàn toàn bão hòa linh hồn tôi. Ngay cả khi tôi làm công

việc của mình. Chúa phán, "Hôm qua, con được phép vào đến gần Thiên

Chúa như thể con đã cất cánh khỏi mặt đất. Đây là một phần thưởng.

Bằng sự kiên trì, con sẽ luôn luôn tăng đến một mức độ ân sủng cao hơn.

Sống một cuộc sống thánh thiện hơn và Ta sẽ tăng cường những ân

sủng."

Quay trở lại với Cha X

Ngày 11 tháng 3, Đức Mẹ nói, "Mặc cho tất cả mọi thứ, Ngọn lửa của Mẹ

sẽ được đốt lên. Chúng ta sẽ cho phép Satan để sử dụng tất cả các loại

cám dỗ chống lại những người muốn đưa Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ

thành hiện thực. Chúng ta không có thời gian để mất. Một thời điểm cụ

thể đã được xác định cho Ngọn lửa được sáng lên. Satan cần phải kiểm

tra linh hồn mười hai vị linh mục. Mẹ sẽ giúp họ giành chiến thắng."

Nhiều lần, Đức Trinh Nữ đã bảo tôi đi đến Cha X. Bà sơ nói tôi phải tuân

theo. Không có gì có thể giữ tôi lại.

Ngày 23 tháng 3, tôi đã đi đến gặp Cha X và đưa ông tin nhắn nhưng ông

vẫn không muốn trở thành người hướng dẫn của tôi. Ông ấy cảm thấy

thiếu sức khoẻ do bệnh tật mới đây. Ngoài ra, ông nghi ngờ về Sứ Mệnh.

Ông nói tôi cứng đầu, không linh hoạt và gắn liền với ý chí của riêng tôi.

Tôi nói với ông tôi không có sức mạnh và tôi đã đến chỗ ông chỉ theo lời

mời của thiên đàng. Sự thiếu kiên nhẫn của tôi không đến từ ý chí của tôi.

Tôi không có lợi ích cá nhân trong tất cả điều này. Ông ấy nói, "Được

rồi."

Nếu ông không muốn trở thành người hướng dẫn của tôi, ông nên gửi tôi

cho người khác. Ông chỉ nói: "Bằng cách nào đó nó sẽ xảy ra." Cuối

cùng, ông nói: "Ta ban phước lành cho con rất nhiều." Tôi rời đi trong

yên bình.



Tuy nhiên, kể từ khi vị linh mục này đã không tin, nghi ngờ mới nảy sinh.

Sự từ chối của ông là nhục nhã. Vì vậy, tôi phàn nàn với Chúa.

Ảnh hưởng của sự từ chối

Ngày hôm sau, linh hồn tôi lung lay bởi sự từ chối này. Sau đó, Chúa đã

nói, "Con có tin Sứ Mệnh này? Nói cho Ta biết." "Lạy Chúa, Chúa biết

đức tin của con tốt hơn con." Ngài trả lời: "Con là một công cụ trong tay

của chúng ta. Nơi của con là ở bên cạnh Mẹ Sầu Bi. Con có muốn tiếp tục

là công cụ của chúng ta?

"Vị linh mục làm lung lay con bằng cách không tin những lời chân thành

của con. Đau khổ này chỉ là một buổi diễn tập cho tương lai. Ân sủng lần

này cho cả thế giới là một Sứ Mệnh linh thiêng, nhưng con không thể có

đôi chân bằng đất sét. Để biến nó thành hành động, tâm hồn của con phải

mạnh mẽ như thép." Những lời của Chúa đã cho tôi niềm tin và sự tự tin.

Nếu không có hai điều đó, không đức hạnh nào có thể bén rễ.

Lời dạy bảo của Chúa

Vào ngày 27 tháng 3, Chúa biết rằng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sẽ

làm tràn ngập trái đất với sức mạnh của mình và một phép lạ vĩ đại sẽ đạt

được sự chú ý của tất cả nhân loại. Đây sẽ là tác động của ân sủng của

Ngọn lửa Tình yêu.

Do thiếu đức tin, trái đất đang bước vào bóng tối, nhưng trái đất sẽ trải

qua một cú xóc lớn của đức tin. Mọi người sẽ tin tưởng và sẽ tạo ra một

thế giới mới. Bởi Ngọn lửa Tình yêu, sự tự tin và niềm tin sẽ bén rễ. Bộ

mặt của trái đất sẽ được làm mới vì "một cái gì đó như thế này đã không

xảy ra kể từ khi Ngôi Lời trở thành Máu Thịt." Trái đất, mặc dù tràn ngập

đau khổ, sẽ được làm mới bởi lời cầu bầu của Đức Mẹ.



Chúa hỏi tôi đưa thông điệp đến vị giám mục. Kể từ khi vị giám mục đã

được xác nhận gần đây, tôi đã đi đặt một cuộc hẹn. Ông nói với tôi đến

nhà của ông. Tôi đã nói chuyện với ông trong một giờ và cho ông xem

những thông điệp.

Một lời giảng

Trong tháng 5, Đức Giêsu nói, "Con đang thả các giọt nước nhỏ của Ta.

Đắm chìm trong rượu say của thần tính của Ta. Chỉ có một suy nghĩ: sự

cứu rỗi các linh hồn. Ta chỉ muốn bông hoa được cắt. Những bông hoa

mà vẫn còn đang ở trong chậu đại diện cho một linh hồn mà vẫn hút sức

mạnh từ trái đất."

Giao tiếp một trải nghiệm về Lửa của Thiên Chúa

Chúa hỏi tôi để ghi lại những trải nghiệm sau đây. Trong khi cầu nguyện

trước bàn thờ, tôi đã được hấp thụ ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa. Khi

một bà sơ đến gần tôi, bà ấy cũng được bao bọc trong một ngọn lửa tương

tự. Sự hiện diện của Thiên Chúa tràn đầy bà trong nhiều tuần.

Trong một dịp khác, khi tôi gặp một vị linh mục trên đường phố, sự Hiện

Diện của Thiên Chúa chảy ra và lấp đầy ông. Đối với một vị linh mục

khác, điều này đã xảy ra nhiều lần. Khi những lần tuôn chảy xảy ra, tôi bị

choáng ngợp. Chúa Giêsu nói: "Thông qua con, Ta ban cho các ân sủng

giống nhau. Ngọn lửa Tình yêu buộc Ta làm như vậy."

Tình hình tệ hại của trái đất

Vào ngày 19 tháng 5, Chúa Giêsu nói: "Khi con được sinh ra, Ta đã viết

"đau khổ" trong câu chuyện cuộc đời của con. Ta sẽ tiếp tục viết từ này

cho đến ngày con chết. Ở trên trời, Ta sẽ tiết lộ cuộc sống của con như

một bộ phim. Qua ánh sáng của Chúa Thánh Thần, linh hồn của con sẽ

được rơi vào một viễn cảnh ngất ngây tươi đẹp."



Đức Mẹ tiếp tục giảng. "Trái đất đang trải qua sự bình tĩnh trước cơn bão,

như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trái Đất hiện đang trong tình trạng

khủng khiếp này. Miệng núi lửa hận thù đang sôi. Ta, Tia sáng tươi đẹp

của Bình minh, sẽ làm mù Satan. Không có linh hồn đang chết đáng bị

lên án. Ngọn lửa tình yêu của Mẹ giờ đây sẽ được thắp sáng lên. Đó sẽ là

một cơn bão khủng khiếp, một cơn bão sẽ muốn tiêu diệt đức tin. Trong

đêm tối, trời đất sẽ được chiếu sáng bởi Ngọn lửa Tình yêu mà Mẹ đưa

cho các linh hồn.

"Cũng như Hêrôđê bắt bớ Con Trai Mẹ, vì vậy những kẻ hèn nhát, những

kẻ thận trọng và những kẻ lười biếng dập tắt Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ.

Cha Thiên Đàng bảo vệ con trai là Chúa Giêsu và Ngài sẽ bảo vệ Ngọn

lửa Tình yêu của Mẹ. Mẹ dẫn lên thiên đàng những người mà Con Mẹ đã

chuôc lại bởi nỗi sầu bi lớn của Ngài.”

Đức Trinh Nữ là người Chủ Quyền mạnh nhất trên toàn thế giới. Người

là Nữ Hoàng, đầy uy nghiêm của một người hoàn toàn kiên định. Đột

nhiên, Mẹ nói bằng một giọng nói của người mẹ, "Con phải đặt điều này

vào thực tế. Đừng sợ hãi, công cụ nhỏ của Mẹ."

Lời cầu nguyện được trả lời

Vào ngày 24 tháng 5, tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn đã bị bệnh nặng

và đã không xưng tội trong mười năm. Sau đó, tôi nghe nói rằng bà đã

nhận các bí tích. Chúa nói, "Đã bao giờ con cầu xin cho các linh hồn và

Ta đã không cho? Đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi cầu xin cho các

linh hồn. Nếu nhiều người cầu xin, nhiều người sẽ được chuyển đổi. Đặc

biệt là những người bệnh phải cầu xin. Một sự cầu bầu của họ có thể

mang về chuyển đổi rất to lớn."

Một tháng sau đó, tôi đã đi đến một nhà thần kinh học. Tôi có thể đoán

rằng ông là một người đàn ông rất tâm linh, vì vậy tôi tiết lộ đời sống tinh



thần của tôi. Tôi đã nói chuyện về một bác sĩ khác đã sống nhiều năm mà

không có Bí tích Hôn Phối và cách thức mà Chúa Giêsu hứa với tôi rằng

ông ấy sẽ không bị lên án. Chúng tôi đã nói chuyện trong hai giờ. Ông sẽ

gửi môt báo cáo.

Niềm an ủi trong đau khổ

Vào ngày 24 tháng 7, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều đau khổ tràn vào cơ thể

và tâm hồn của tôi. Đức Trinh Nữ đã nói, "Chịu đựng với sự kiên trì và

sự tận tâm. Thời gian rất ngắn và không bao giờ trở lại. Những gì con

không chấp nhận tại một thời điểm nhất định, không bao giờ trở về. Mỗi

một giọt nhỏ của hy sinh được chấp nhận với tình yêu làm vui lòng Thiên

Chúa Ba Ngôi."

Hai ngày sau, Chúa đã nói, "Ta phải phàn nàn lần nữa. Linh hồn tạo ra

trong hình ảnh Cha Ta và sự giống nhau rơi vào tay của Satan và hắn kéo

họ xuống địa ngục. Ngọn lửa tình yêu xoa dịu nỗi buồn của Ta. Chấp

nhận tất cả những đau khổ mà Ta gửi đến cho con."

Đức Mẹ nói, "Đừng từ bỏ cuộc chiến. Bởi Ngọn lửa tình yêu của Mẹ, một

kỷ nguyên mới của ân sủng, chưa bao giờ được biết đến trên trái đất, sẽ

bắt đầu."

Vào ngày 1 tháng 8, trong khi làm việc trong nhà bếp, Chúa nói. Tuy

nhiên, khi các thành viên trong gia đình bước vào, Ngài giữ im lặng.

Lòng tốt của Ngài là vô hạn. Lúc 2 giờ 40 tôi nhìn đồng hồ. Một lần,

Chúa đã nói rằng hai mươi phút cuối cùng trên thập tự giá là nỗi đau đớn

tồi tệ nhất của Ngài.

Ba ngày sau đó, Ngài nói, "Khi tác động của ân sủng Ngọn lửa tình yêu

của Mẹ Ta tuôn đổ vào tất cả trái tim, Người sẽ được tôn kính chưa từng

thấy. Tất cả sẽ tham gia trong một lời cầu nguyện thỉnh cậu khổng lồ.



Đưa thông điệp của Ta cho những người quyền thế và nói với họ không

gây cản trở Mẹ Ta, Người muốn tuôn chảy Ngọn lửa Tình yêu."

Ngày 07 tháng 8, Chúa nói: "Ta luôn theo ý của con. Con không cần phải

đứng xếp hàng hoặc đặt một cuộc hẹn. Ta có mặt ở khắp mọi nơi. Ăn năn

là bước duy nhất để đến gần Ta. Đừng đi lang thang. Ở bên cạnh Ta để

Ta có thể nhanh chóng nâng con dậy bất kỳ sự vấp ngã nào."

Hướng dẫn cho Elizabeth

Vào cuối tháng Tám, tôi hỏi Chúa có phải Ngài đã thực sự gửi tôi tới Cha

X là người hướng dẫn của tôi, vì Cha X đã thường từ chối vai trò này.

Chúa Giêsu đã nói, "Vị linh mục mà Ta đã gửi cho con có một ý chí tự

do. Ông có những nghi ngờ và không hiểu vấn đề rõ ràng. Hiện giờ, ông

chưa có quyết định chắc chắn, nhưng ông sẽ thấy rằng tất cả là xác thực.

Ông cũng sẽ phải khổ đau. Đó là cách duy nhất để có thể xứng đáng để

phục vụ Sứ Mệnh của chúng ta."

Đức Mẹ nói: "Trong tháng Chín, con phải bắt đầu lan truyền Ngọn lửa

Tình yêu nhiều hơn. Đưa thông điệp của Mẹ cho vị giám mục. Ứng phó

với bất kỳ câu hỏi và phải khiêm tốn." (Cha giải tội của tôi đã không cho

tôi đi đến gặp vị giám mục.)

Sau đó, Chúa nói: "Ghi lại lời của Ta môt cách tốt nhất. Không cần thiết

phải gọn gàng và đúng chính tả. Đừng làm gì khiến cho con trông thông

minh. Thông qua sự khiêm tốn của con, chúng ta muốn đưa Sứ Mệnh của

chúng ta thành hành động."

Ngày 31 tháng 8, tôi ở lại sau lễ tế buổi tối và bà sơ giữ đồ thánh khóa

cửa nhà thờ, không biết tôi vẫn còn bên trong. Khi tôi đã can thiệp cho

các linh hồn trong luyện ngục, Đức Mẹ nói, "Mẹ đánh giá cao khao khát

của con cho các linh hồn trong luyện ngục. Cho đến bây giờ, con phải đọc



ba lần kinh Kính Mừng để giải phóng một linh hồn. Trong tương lai, ba

kinh Kính Mừng sẽ giải phóng mười linh hồn từ nơi đau khổ đó."

Những sự hy sinh

Vào ngày 10 tháng 9, Đấng Cứu Rỗi yêu cầu tôi ăn chay với bánh mì và

nước mỗi thứ Hai để giải phóng một linh hồn linh mục từ luyện ngục.

Việc ăn chay làm tôi yếu đi nhưng tôi vẫn có thể làm việc nhà. Vào ban

đêm, tôi đã rất xúc động và ăn bữa tối nhỏ với bánh mì của mình trong sự

hiện diện của Ngài. Ngài nói, "Ta sẽ ở lại với con thêm một vài phút.

Cảm nhận sự Hiện Diện phước lành của Ta." Sau đó, Ngài nói, "Nghỉ

ngơi bình yên đi. Ta đang đi tìm những trái tim." Tôi hỏi: "Ngài đi đâu?"

"Đến gần các linh hồn thánh hiến của Ta và ban ân sủng của Ta, một lần

nữa."

Vào giờ ăn trưa, tôi bắt đầu đọc một bài báo. Chúa nói, "Ta muốn con từ

bỏ tất cả các loại văn học gây mất tập trung. Cuộc sống của con là cầu

nguyện và hy sinh. Đừng sợ. Ta sẽ đền trả cho con."

Giúp đỡ những người đang hấp hối

Vào tháng Chín, Đức Trinh Nữ đã yêu cầu tôi phải chịu đựng sự thống

khổ của người sắp chết. Mẹ nói, "Nếu Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ được

thắp sáng trên trái đất, ân sủng sẽ được tuôn xuống trên những người hấp

hối. Satan sẽ bị mù và thông qua các buổi cầu nguyện hàng đêm của con,

sự thống khổ của người sắp chết sẽ kết thúc. Ngay cả những tội nhân

nặng nhất sẽ được chuyển đổi." Khi Mẹ nói, những đau khổ của riêng của

tôi tăng lên và tôi gần như đã chết vì đau đớn.

Đi đến gặp vị giám mục

Hai ngày trước, khi tôi đã đưa yêu cầu của Đức Mẹ đến người hướng dẫn

của tôi, ông nói với tôi đừng đi đến vị giám mục và ông sẽ chịu trách



nhiệm. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ vâng lời ông nhưng Đức Trinh Nữ

sẽ tiếp tục thúc giục tôi. Hôm nay tôi nghe Mẹ nói, "Đi, nhanh lên." "Mẹ,

con phải đi hướng nào và đi gặp ai?" Mẹ trả lời rõ ràng, "Tới Cha E và

hỏi ông ấy khi nào vị giám mục sẽ đến."

Tôi đã nhìn thấy trước những khó khăn lớn. Cha E sẽ nói gì? Nhưng tôi

không thể cưỡng lại, vì vậy tôi đã đi gặp ông. Ông nói: "Vị giám mục sẽ

đến đây vào thứ Hai. Cha đã hỏi chính xác thời gian để Cha có thể gặp

ông ấy.” Mặc dù cảm hứng là sự thật, sự đau khổ của những nghi ngờ vẫn

còn tiếp tục.

Đức Mẹ lại nói, "Mẹ mở rộng Ngọn lửa Tình yêu trên tất cả các thị trấn,

không chỉ những người sống trong Mẹ Giáo Hôị , mà còn trên tất cả các

linh hồn đã được rửa tội. (Cuốn nhật ký ghi chú rằng điều này được tiếp

tục mở rộng bởi Đức Mẹ với người không rửa tội. Ngày 19 và 22 tháng 9,

1963)

Giờ Thánh Gia Đình

Vào ngày 24 tháng 9, Đức Mẹ nói, "Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ tiếp cận

đến các linh hồn trong luyện ngục. Hãy viết những lời của Mẹ và cung

cấp chúng cho những người có quyền. "Nếu một gia đình giữ một giờ

thánh vào thứ Năm hoặc thứ Sáu, nếu một người nào đó trong gia đình

chết, người đó sẽ được giải thoát khỏi Luyện Ngục sau một ngày ăn chay

của một thành viên trong gia đình."

Chúa nói, "Con vẫn có cá tính mạnh mẽ của con. Nếu con đầu hàng điều

này, Ta sẽ làm cho con thành một tác phẩm nghệ thuật. Hãy như nho biến

thành rượu từ đó có được Máu Châu Báu. Bất cứ ai Thiên Chúa trú tại sẽ

được thánh hoá."



Vào ngày 02 tháng 10, Chúa nói: "Đừng để thế giới thu hút con. Con đã

trở thành một mũi tên bay thẳng vào Ta. Ta hầu như không thể chờ đợi

con đến thiên đàng.”

Yêu cầu của Đức Mẹ

Vào ngày 18 tháng 10, Đức Mẹ nói: "Chỉ có một người mẹ có thể hiểu

được nỗi đau đớn của Mẹ. Bao nhiêu người trong các con Mẹ sẽ bị lên

án? Mẹ sụp đổ dưới sức nặng của nỗi buồn này." Mẹ lại đòi hỏi tôi nỗ

lực. Tôi phải gánh lên Sứ Mệnh của Mẹ. Mẹ nói thêm, "Nhanh lên. Mỗi

phút có nghĩa là nhiều linh hồn sẽ bị mất. Đừng bị mắc kẹt bởi cảm giác

nghi ngờ. Mẹ sẽ lấy Sứ Mệnh cho những người có thể tiến về phía trước

một cách nhanh chóng."

Tuy nhiên, tôi nghi ngờ. "Mẹ, con đã có rất nhiều sáng kiến, nhưng mọi

thứ vẫn như vậy. Hãy lấy mọi thứ từ con vì con là nạn nhân của sự tưởng

tượng của riêng con." Mẹ trả lời: "Hãy tin vào quyền lực của Mẹ." Yêu

cầu của Mẹ vang vọng trong tâm hồn tôi và tôi biết tôi phải bắt đầu.

Cảm giác thần bí

Vào cuối tháng Mười, Thiên thần Hộ mệnh của tôi bảo tôi tôn thờ Thiên

Chúa Ba Ngôi. Vì vậy, tôi đặt việc nhà của tôi sang một bên và đi đến nơi

ở nhỏ của tôi. Tất cả các từ của con người hoàn toàn không thể mô tả trải

nghiệm của tôi. Tất cả những trải nghiệm quá khứ của tôi có vẻ buồn tẻ

và tối tăm so với Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi đã dành hai ngày đắm mình

trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, tôi không thể giải thoát mình khỏi

những nghi ngờ rằng tôi là nạn nhân ngu ngốc của trí tưởng tượng của

mình. Linh hướng của tôi sẽ giải thích những nghi ngờ, nhưng ngay bây

giờ, tôi không thể đi gặp ông ấy. Nó giống như leo lên một cây sào. Tôi

sẽ leo lên đến đỉnh hoặc rơi xuống. Chỉ có những trải nghiệm của Ba

Ngôi Thiên Chúa khiến tôi không từ bỏ cuộc chiến.



Xuất thần

Đêm đó Linh hồn của tình yêu lấp đầy tôi (và tôi phải viết rõ điều này).

Tất cả cảm giác về thời gian và không gian không còn. Trong khi xuất

thần, tiếng nói của Chúa đã ban cho tôi sức mạnh phi thường, "Sau mỗi

trận chiến lớn, Thiên Chúa Ba Ngôi đã sở hữu nhiều phần linh hồn của

con hơn và Ta đã đẩy điều này đến mức cao nhất có thể. Bây giờ con sẽ

thường xuyên được nâng lên cùng Chúa Cha. Ta sẽ nói ít thường xuyên

hơn vì sự đắm mình thường xuyên của con trong Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ

nâng con gần gũi hơn với Thiên Chúa và con sẽ vẫn còn sự đồng hành

của Cha trên trời.

"Đây là phần thưởng của sự đau khổ của con. Bây giờ, con sẽ chiến đấu

một trận chiến liên tục với cơ thể của con. Con phải chiến đấu chống lại

những sự hấp dẫn trần thế để tiếp tục sở hữu của Thánh Linh Tình yêu.

Ta sẽ áp dụng công đức của con cho mười hai vị linh mục, những người

sẽ biến Ngọn lửa của Tình yêu thành hành động."

Trong nhà thờ, tôi hỏi, "Lạy Chúa, có bất kỳ lời nào đến từ trí tưởng

tượng của con? Sự nghi ngờ này khiến con bất ổn.” Chúa Giêsu nói: "Con

không có lý do để nghĩ như thế."

Cần thiết khẩn cấp

Trong tháng mười một, Đức Trinh Nữ đã liên tục kêu gọi sáng kiến mới.

"Mẹ không còn có thể chứa Ngọn lửa Tình yêu trong trái tim Mẹ. Hãy để

nó tuôn ra cho tất cả mọi người. Chuẩn bị thiết lập. Chỉ có bước đầu tiên

là khó khăn. Sau đó, Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ sẽ không gặp phải sự

kháng cự nào và sẽ thắp sáng tâm hồn với một ánh sáng dịu dàng. Họ sẽ

được say sưa với những ân sủng dồi dào và công bố Ngọn lửa cho tất cả

mọi người. Một loạt những ơn lành mà đã không được đưa ra kể từ khi

Ngôi Lời trở thành Máu Thịt sẽ tuôn ra."



Đức Trinh Nữ khăng khăng, "Nhận lấy Sứ Mệnh của Mẹ. Con không thể

nghỉ ngơi. Đừng mệt mỏi. Đừng bỏ cuộc. Tất cả những người quan tâm

đến Sứ Mệnh của Mẹ phải đến với nhau." Mẹ cứ khăng khăng, "Hãy làm

việc này. Mẹ là người thúc giục con."

Tất cả công hiến

Vào ngày 27 tháng 11, Mẹ phàn nàn, "Nhiều người sẽ đến và không làm

gì. Mẹ sẽ yêu cầu phải chịu sự trách nhiêm từ những người đặt bất kì

chướng ngại. Bảo vệ Sứ Mệnh của Mẹ từ tất cả các trở ngại. Cống hiến

chính mình làm mù Satan. Chúng ta cần tất cả các lực lượng trên thế giới

để làm điều này. Đừng chậm trễ. Con có trách nhiệm với nhiều linh hồn.

Mẹ không muốn ngay cả một linh hồn bị kết án. Trách nhiệm này không

chỉ rơi vào các vị linh mục. Trách nhiệm là rất lớn nhưng công việc sẽ

không là vô ích. Satan sẽ bị làm nhục và không thể thực hiện quyền lực

của hắn. Đừng kéo dài thời gian bắt đầu này." Một lần nữa, Mẹ bảo tôi

đưa những thông điệp đến vị giám mục.

Thư đến Cha X

Ngày hôm sau, Đức Trinh Nữ đã khăng khăng bảo tôi mang bức thư này

cho Cha X.

Thưa Cha,

Đừng buồn giận bởi lá thư này. Con chỉ là một công cụ nhỏ. Con làm

bất cứ điều gì Đức Mẹ nói với con. Con cũng sẽ vâng lời Cha và làm

tất cả những gì Cha nói với con. Con kiệt sức. Lời thúc giục của Đức

Trinh Nữ không bao giờ chấm dứt. Đức Mẹ bảo gửi kiến nghị cho vị

giám mục. Ông hoan nghênh Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ. Con chỉ có

thể viết những lời Mẹ dạy bảo.



Khi con nói chuyện với vị giám mục, ông nói, "Tìm một vị linh hướng

thường xuyên. Ông sẽ biết phải làm gì. Nếu ông đến với con, Ta sẽ

nói chuyện với ông." Cha, Cha phải nói chuyện với vị giám mục. Đức

Trinh Nữ yêu cầu Cha đáp ứng càng sớm càng tốt. Đây là những cầu

bầu liên tục của Đức Mẹ.

Đừng bị động

Ngày 2 tháng 12, Đức Mẹ đã rất rõ ràng, "Đừng thụ động về Sứ Mệnh

thiêng liêng của Mẹ. Qua một vài người, một sự tuôn đổ ân sủng lớn sẽ

thay đổi thế giới. Không ai phải biện hộ cho bản thân hoặc từ chối lời

mời của Mẹ. Tất cả là những công cụ của Mẹ." (Tôi cũng viết bài này cho

Cha X.)

Một tuần sau đó, Đức Mẹ đã gửi tôi tới Cha E nên ông ấy sẽ đi đến Cha

X. Tôi không thể viết những gì Đức Trinh Nữ cho biết trong suốt quá 

trình xuất thần. Người lấp đầy tôi với một tình yêu đặc biệt.

Làm sạch phía sau bàn thờ

Ngày 15 tháng 12, Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi, "Ta muốn người đi theo sẽ

bắt chước những hy sinh của Ta. Là một người đàn ông, Ta đã trải qua tất

cả các loại đau khổ. Sự cam kết yêu thương của riêng con vẫn chạm vào

Ta. Khi Ta gặp một người thánh thiện, Ta tha thứ nhiều người. Làm việc

đền tội, vì vậy sự hy vọng của Ta trong con sẽ tạo sự cứu rỗi. Ta có

không cấp gì cho con? Sự đau khổ của con đã mở rộng tâm hồn con và tất

cả các quà tặng của Ta giờ là phù hợp. Con sẽ mang đến thiên đường vô

số các linh hồn."

Sau đó, tôi bắt đầu làm sạch phía sau bàn thờ, nơi có một lớp bụi dày.

Chúa nói, "Nhiều linh hồn giống như bàn thờ này, cho phép bụi bám vào

trong nhiều năm qua. Những linh hồn đó đều màu xám và đầy bụi bặm.



Bằng tấm gương xấu của họ, nhiều, thât nhiều linh hồn đang bị vấy bẩn.

Họ không nhận ra điều này và họ tránh những gì là khó khăn.

"Những linh hồn này biết nhiều nhưng họ không cảm giác được Ta. Họ

chỉ đưa cho Ta những mảnh vụn, những gì họ không cần. Tuy nhiên, họ

nghĩ rằng họ xứng đáng được hưởng một phần thưởng. Những linh hồn

này được hưởng lòng tốt của Ta, nhưng không bao giờ nghĩ về những gì

họ nên làm để đáp lại. Đây là nỗi đau trong tâm hồn Ta.

"Ta phàn nàn với con vì một nỗi buồn được chia sẻ là một nỗi buồn chỉ

còn một nửa. Bất cứ ai được bao phủ bởi bụi đều không có ánh sáng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những linh hồn đầy bụi bặm." Chúa đã tiết

lộ một linh hồn linh mục, người mà tôi phải hy sinh cho. Ông tránh trách

nhiệm đã được lựa chọn của mình. Tôi đã bị sốc bởi sự mặc khải này.



Chương 4

1964

Trạng thái hờ hững

Vào ngày Chúa Nhật đầu tiên, tôi đã đi đến bệnh viện để thăm con tôi.

Sau đó, trời rất lạnh và tôi hầu như không thể đi được. Tuy nhiên, tôi

muốn có mặt vào giờ chầu cộng đồng lúc 5:00 PM giờ. Vượt qua những

cảm giác tê dại ở bàn chân, tôi vội vã đến nhà thờ. Chúa Giêsu đã nói,

"Con cố gắng nhiều như vậy để làm hài lòng Ta. Điều này sẽ đạt được

một dòng chảy ân sủng."

Trong buổi chầu, Ngài yêu cầu tôi cầu nguyện cho những người đã không

ăn năn tội lỗi của họ. Suy nghĩ về tội lỗi của mình, tôi bắt đầu khóc. Chúa

nói, "Thế giới đang ở trong bóng tối bởi vì linh hồn thánh hiến đang hờ

hững. Họ không hiểu trạng thái hững hờ nguy hiểm thế nào. Nói với Cha

X là ông và tất cả các linh hướng phải nhìn thấy tầm quan trọng của

nguồn cảm hứng. Nếu không có chúng, không ai có thể sống một cuộc

sống tâm linh. Các linh hồn họ hướng dẫn sẽ tàn lụi."

Lời cảnh cáo của Chúa

Vào ngày 13 tháng 1, Chúa cảnh báo tôi, "Hãy cẩn thận, Elizabeth. Linh

hồn của con sẽ là một chiến trường. Satan sẽ tấn công sự khiêm tốn của

con. Hắn sẽ làm cho con không chắc chắn. Hắn muốn lừa dối con để con

từ bỏ nhiệm vụ khiêm tốn của mình." Một vài giờ sau đó, những rắc rối

bắt đầu. Tôi không thể đuổi những ý nghĩ ghê tởm đi. Tôi sẽ không ổn

định nếu Chúa không cảnh báo trước cho tôi.

Vào ngày 15 tháng 1, Chúa nói: "Bất cứ ai cũng có thể đọc những lời của

Ta, nhưng chỉ có những người đến với Ta có thể hiểu được khao khát cứu



các linh hồn của Ta. Hãy tạo cho mình mục tiêu này. Tin lời này, "Nếu

mỗi Kitô hữu (Christian) cứu vớt chỉ một linh hồn, không ai có thể bị

mất.” Sau đó, Đức Mẹ đã nói, " Mẹ không muốn một linh hồn bị kết án.

Tất cả phải mong muốn điều tương tự. Đó là lý do tại sao Mẹ đặt chùm

ánh sáng này, Ngọn lửa tình yêu, trong tay con."

Ngày hôm sau, Chúa nói: "Ta là người hiến máu cho thế giới. Máu Châu

Báu của Ta ấm áp và mang lại cử động cho những linh hồn bị đông lạnh,

bị tê liệt. Bằng Máu Thánh của Ta, tất cả có thể trở thành thần thánh. Tại

sao các linh hồn muốn được bình thường? Bàn của Ta luôn luôn đặt sẵn.

Ta, là chủ, đã hy sinh tất cả mọi thứ. Hãy để hành động tình nguyện hy

sinh tất cả dẫn đến bàn của Ta. Khi nào họ cuối cùng cũng đến với Ta?"

Những trải nghiệm thần bí giữ linh hồn tôi trong trạng thái tinh thần tuyệt

diêu và Kẻ Ác không thể làm gì được.

Vài lời đến những người Mẹ

Ngày hôm sau, Chúa đã nói về ngôi nhà mà Ngài ở Nazareth. "Trong nhà

này, Ta đã chuẩn bị cho sự hy sinh. Con là một đứa trẻ mồ côi. Vì vậy, đó

là nhà hôn nhân của con đã chuẩn bị cho con. Con cần sự thiết lập gia

đình để trưởng thành. Trong bất hạnh, môt

an ủi.

số người trở về nhà để được

"Các con là người mẹ, phải mở rộng sự ấm áp của ngôi nhà ngay cả đến

những đứa trẻ hiện nay đang lớn lên. Con phải bắt chước Mẹ Ta, Mẹ đã

luôn luôn cho Ta tình yêu của người. Sự cầu bầu mạnh mẽ của Mẹ lấy

được hồng ân lớn lao này cho tất cả các con. Mẹ không muốn thực hiện

một phép lạ nào. (Điều này xảy ra tại những ngôi đền tuyệt diêu của Mẹ.)

Thay vào đó, Mẹ muốn mỗi gia đình là một nơi tôn nghiêm để Mẹ làm

phép lạ trong trái tim. Mẹ đặt trong tay con Ngọn lửa của Tình yêu để sẽ

làm mù Satan, vì hắn muốn cai trị các gia đình."



Sau đó, Đức Trinh Nữ nói. "Nỗi thống khổ của Mẹ đến từ các mối nguy

hiểm đang đe dọa cả thế giới vì gia đình không còn là nơi cầu nguyện.

Mẹ muốn cứu thế giới và Mẹ muốn con là người đầu tiên trải nghiệm sức

mạnh to lớn này làm mù Satan. Con sẽ nhận được hồng ân lớn lao mà

chúng ta sẽ cứu các linh hồn khỏi bị lên án đời đời.”

Tình trạng mê loạn

Bà sơ đã được nghe một buổi hòa nhạc tuyệt đẹp. Sau đó, bà ấy đã cho tôi

thiết bị trợ thính. Tôi ngay lập tức được hấp thụ trong âm nhạc. Chúa nói

trong lời nói mềm mại, "Ta có không phải ghen tị với con trong suốt

những phút này?" Lời nói của Ngài chìm giữa vẻ đẹp của âm nhạc, "Hãy

từ bỏ sự giải trí của con. Không cho phép bất kỳ tình trạng mê loạn nào.

Đối với con, chỉ có một điều cần thiết để chia sẻ công trình cứu độ của

Ta. Đừng nói rằng Ta rất nghiêm ngặt. Con phải từ bỏ chính mình trong

từng khoảnh khắc. Con không thể dừng lại dù chỉ một thời gian ngắn. Tất

cả sẽ trôi qua. Chỉ có công việc của con cho những linh hồn vẫn còn."

Trải nghiệm trong tuyết

Sự lạnh giá ở bàn chân tôi bắt đầu làm phiền tôi. Vì vậy, tôi đã dành buổi

chiều bên trong nhà, cho đến khi tôi nghe một số tiếng bước chân trên

tuyết. Tôi đã đi ra ngoài để xem và đã đi chỉ trong vài bước khi Chúa cho

phép tôi trải nghiệm sự hiện diện của Ngài ở bên cạnh tôi. Toàn thân tôi

rung lên. Sức mạnh của tôi rời khỏi tôi. Ân sủng này đã vượt ra ngoài tất

cả những điều khác. Tôi không biết làm thế nào tôi có thể trải nghiệm

cảm giác chạm vào quần áo của Ngài. Khi tôi trở về bên trong, tôi nhận ra

tôi đã đi bao lâu. Chúa phán, "Vì con không thể đến nhà thờ, Ta đến với

con. Ôi, sự thấp hèn và cái lạnh luôn luôn bao bọc lấy Ta. Đó là lý do tại

sao Ta ở gần con. Ta sẽ ở lại trong một thời gian dài. Ta sẽ làm gì khác



với bản thân Ta? Không có người nào khác đến thờ lạy Ta. Ta đã cho con

những run rẩy thiêng liêng như phần thưởng của con."

Ngày hôm sau, Chúa Giêsu đã hứa, "bất kỳ ai đọc về những gì Ta đã cho

con ngày hôm qua sẽ chia sẻ, không có trường hợp ngoại lệ, trong sự tuôn

đổ ơn lành của Ta. Bằng cách này, Ta đền trả con trước cho tất cả những

đau khổ của con."

Giải thích sự xuất thần

Một vài ngày sau, Chúa Giêsu giải thích trải nghiệm này, "Đừng cố gắng

hiểu những gì đã xảy ra. Con đã đi con đường này trong một thời gian

ngắn. Ngay cả các thánh cũng trong sự ngưỡng mộ. Với tình yêu của Ta,

Ta đã nâng con lên và con bay như một mũi tên về phía Ta.

"Nếu Ta nâng con đến bản thân Ta, thậm chí không nên suy nghĩ về nó.

Đừng cố gắng hiểu. Trí tuệ của con không thể hiểu được là Ta nâng con

lên từ khỏi trái đất này trong những lần xuất thần. Ta đã không cho con

một vị linh hướng lúc đầu bởi vì Ta muốn đào tạo con cho số phận của

con. Chấp nhận sự hướng dẫn của người linh hướng của con. Tất cả lời

ông nói xuất phát từ cảm hứng của Ta."

Thứ Sáu đầu tháng (của tháng Hai)

Bệnh cúm vẫn còn hành hạ tôi với cơn đau trong mắt và khuôn mặt của

tôi. Cơn sốt làm tôi yếu đi. Trong buổi sáng, Chúa nói: "Chào mừng con,

con gái của Ta." Ngài cho phép tôi nghe nhịp đập của trái tim mình, mà

tôi biết rõ. Ngài nói: "Thứ Năm và thứ Sáu đầu tháng này sẽ là các ngày

tốt. Mọi người sẽ đền bù và ân sủng sẽ rơi trên những linh hồn khô héo và

bối rối. Yêu cầu Ta cho những linh hồn này. Kết quả không quan trọng.

Sự ham muốn liên tục để làm theo ý muốn của Ta là những gì trở nên một

vị thánh. Yêu Ta lần nữa và lần nữa là quan trọng. Nỗ lực này xua Tan



nỗi đau của Ta. Những gì con cho Ta mỗi ngày không phải là quan trọng.

Nó chỉ quan trọng khi mà con không bao giờ dừng việc cho đi."

Tờ chi phiếu trống

“Hãy để Máu Châu Báu của Ta rơi trên con. Những giọt Máu của Ta là

một tờ chi phiếu trống. Tờ chi phiếu sẽ hợp lệ cho đến khi thế giới kết

thúc. Các linh hồn trong ân sủng của Thiên Chúa có thể rút tiền bất cứ lúc

nào trước khi chết. Mỗi linh hồn phải sử dụng chi phiếu này thường

xuyên thì càng tốt.  Đây là khoản tiền chuộc trả bằng Máu Châu Báu

Thiên Chúa. Nếu hoãn lại cho đến cuối cùng, thời gian sẽ không đủ để

đạt được giá trị chứa đầy của nó. Tận dụng lợi thế trong khi con vẫn còn

có sức sống đầy đủ.”

Vào ngày 08 tháng 2, Chúa chỉ cho tôi một hình ảnh đang quay. Trên mỗi

mặt là vô số linh hồn. Chúng đang đau khổ trong tâm hồn và trong thân

thể. Chúa nói, "Điều này cho con thấy thu hoạch lớn thế nào và những

người làm công khan hiếm thế nào. Tiếp tục làm việc cho các linh hồn.

Đặt tất cả nỗ lực của mình vào công việc này."

Viết tất cả mọi thứ

Một vài ngày sau đó, tôi quyết tâm viết ra tất cả những gì đã xảy ra trong

năm nay. Trước đây, tôi nghĩ rằng một số trải nghiệm chỉ dành cho tôi

nhưng Chúa nhấn mạnh là tôi viết tất cả mọi thứ. Ngài ban ân sủng qua

tôi và ngay cả với những câu chuyện cá nhân mà tôi giúp đỡ người khác.

Do thiếu học, tôi không phải dễ dàng viết hoăc đánh vần. Vì vậy, tôi giữ

nhiều điều trong bộ nhớ. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cố gắng viết tất cả mọi 

thứ.

Sắt ở trong lửa



Thứ Năm tuần trước, ngày nhịn ăn, tôi bị đau ở tai và cổ họng của tôi.

Nhìn thấy những nỗ lực đau đớn của tôi khi ăn chay, Chúa nói: "Vì hai

chúng ta đều đã kiệt sức, chúng ta hãy ăn một cái gì đó nóng." Sau khi ăn

món súp nóng, tôi cảm thấy tốt hơn. Chúa phán: "Chúng ta đều tăng sức

mạnh. Con sẽ làm gì nếu Ta bỏ con một mình? Ta sẽ không bao giờ làm

điều đó."

Ngày hôm sau, Chúa nói: "Bởi Ngọn lửa Tình yêu thần thánh Ta sẽ mở

rộng tâm hồn của con để nhận những ân sủng dồi dào hơn. Độ nóng kéo

dãn sắt và cho phép nó hình thành. Vì vậy, khi con đến gần Ngọn lửa

đang cháy trong sự nhân từ của Ta, Ta sẽ hình thành linh hồn của con

theo kế hoạch của Ta."

Sáng hôm sau, khi tôi trở về nhà từ lễ tế, Chúa Giêsu tiếp tục, "Ta đổ

trong con Ngọn lửa tình yêu đang cháy của Ta và con phải chịu đựng cả

chặng đường cho đến khi chết vì đạo. Chấp nhận lời nói của Ta như là

một bằng chứng dứt khoát của tình yêu thiêng liêng của Ta".

Vào ngày 17 tháng 2, Chúa nói, "Con đang thực sự rất yếu. Thế giới phải

thấy thánh ý Chúa được thể hiện thông qua kẻ yếu. Trải nghiệm điểm yếu

của con là không có trở ngại. Sứ Mệnh chỉ cần sự khiêm tốn của con để

thành công."

Một vị linh mục đặc biệt

Những gì tôi viết là đặc biệt. Đức Trinh Nữ đã hướng dẫn tôi trao Ngọn

lửa tình yêu cho một vị linh mục mà tôi không biết. Trong phòng thánh,

tôi biết được tên và địa chỉ của ông, nhưng tôi cảm thấy rất bất an, như

thể thông tin này không chính xác. Đức Mẹ nói: "Hãy đi và tìm hiểu ngay

lập tức tên và địa chỉ đúng của vị linh mục." Tôi quay trở lại với dòng

xếp hàng chờ xưng tôi nhưng vị linh mục không có ở đó. Đáng ngạc

nhiên, ông trở về và tôi biết Đức Mẹ đã truyền cảm hứng cho tôi.



Tôi bước vào phòng xưng tội của mình và nói với ông rằng tôi đã viết ra

những diễn biến bất thường cho ông đọc. Ông nhớ lại, "Đây là việc làm

mù Satan." Ông ấy nói sẽ cầu nguyện cho Sứ Mệnh. Điều làm tôi ngạc

nhiên là vị linh mục này hiểu được cái trọng yếu của thông điệp, "làm mù

Satan", mục đích duy nhất của Ngọn lửa Tình yêu. Khi vị linh mục nói

với tôi tên và địa chỉ của mình, tôi biết Đức Mẹ đã truyền cảm hứng cho

tôi bởi vì nó khác với cái được đưa ra trong phòng thánh.

Một tiếng vang ca ngợi

Ngày 25 tháng 2, tại buổi chầu vào ban đêm, tôi nói: "Chúa ơi, con sống

và con chết cho Ngài." Chúa nói cùng một điều. Ngài đã nói lại tất cả

những lời cầu nguyện của tôi như một tiếng vang. Tôi cầu nguyện: "Con

ngưỡng mộ Ngài.  Con chúc phúc lành cho Ngài.  Con tán tụng Ngài."

Chúa nói, "Đối với lời khen ngợi tuyệt vời này, Ta chúc phúc lành cho

con." Có lẽ tôi hiểu lầm và đã gần như xóa những từ này. Chúa phán:

"Đừng làm điều đó. Ta ban tất cả mọi thứ cho một linh hồn đáp lại tình

yêu của Ta. Ta cho phép trái tim mình được thúc đẩy bởi sự điên rồ."

Ngày 29 tháng 2, tôi đã cầu nguyện, "Lạy Chúa Giêsu kính yêu, chấp

nhận con như chính con." Ngài nói, "Con cũng phải chấp nhận Ta với cơ

thể bị đánh đập và sự đâm thấu qua của bàn tay, bàn chân và trái tim Ta.

Ta đã hy sinh bản thân mình. Con không bao giờ có thể làm quá nhiều

cho Ta."

Ngày 24 tháng 5, 1963 tôi đã ghi chép lại giáo huấn của Chúa Giêsu rằng

tất cả có thể chia sẻ trong công việc cứu chuộc này, ngay cả các bệnh

nhân. Hôm nay, Ngài nói, "Bởi vì giảng dạy điều đó là rất quan trọng, Ta

sẽ lặp lại nó. Ta nói chuyện với tất cả các bà mẹ. Công việc của con là rất

quan trọng. Con được kêu gọi lan rông Vương quốc của Ta và để lấp đầy

vị trí nơi các thiên thần sa ngã. Tất cả tiến trình trong Giáo Hội của Ta bắt



đầu trong bụng của con. Con có công việc lớn nhất và đòi hỏi trách nhiệm

lớn nhất."

Cầu nguyện khác nhau

Tôi đang cầu nguyện, "Đáng ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, Thiên

Chúa thật và là người thật." Chúa ngắt lời tôi. "Ta vừa là Thiên Chúa thật

và là người thật. Như Đức Chúa Trời, Ta thâm nhập vào trái tim của con.

Khi là người, Ta nói chuyện với con. Trái tim chúng ta đập cùng nhịp và

con chia sẻ thiên tính của Ta. Tất cả những ai cùng với Ta nhận được chia

sẻ này, đó là một chuyển động tuần hoàn vĩnh cửu giữa trời và đất. Hy

sinh của con dâng lên đến Ta và phước lành của Ta đổ ra trên con."

Một vài ngày sau đó, tôi đã cầu nguyện cho gia đình tôi.  Chúa phán:

"Elizabeth, con có thể tưởng tượng Ta không trao cho con một điều gì đó

vì lợi ích của linh hồn? Như thể Ta phản đối việc cứu chuộc của Ta. Chỉ

cần hy sinh cho những người mà con muốn dẫn đi dọc theo con đường

của Ta."

Sau đó, Chúa nói: "Tập trung vào ơn gọi của vị linh mục, những người

chưa chấp nhận cuộc gọi của họ và những người đã là linh mục."

Sự biếng nhác

Vào ban đêm, Chúa phán: "Cơn bão lớn đang đến và nó sẽ mang đi các

linh hồn hững hờ bị ăn mòn bởi sự lười biếng. Sự nguy hiểm lớn sẽ nổ ra

khi Ta lấy đi cánh tay che chở của Ta. Cảnh báo tất cả mọi người, đặc

biệt là các vị linh mục, để họ bị lung lay khỏi sự thờ ơ của họ."

Chúa đã dạy tôi về những khao khát. "Ước muốn thì phải đòi hỏi sự hy

sinh. Một đứa trẻ kiên trì trong việc học của nó để thành học sinh giỏi.

Các vận động viên muốn giành chiến thắng chấp nhận mọi hy sinh.



Người cha hy sinh rất nhiều để có gia đình của mình. Mong muốn và hy 

sinh là không thể tách rời."

Tước quyền năng của Satan

Ngày 17 tháng 3, tôi đã được thưởng thức sự cô đôc trong nơi ở của tôi,

khi cánh cửa mở ra và tôi cảm nhận được sự hiện diện của Kẻ Ác. "Ta

đến để xem con thế nào." Hắn không nói được nhiều vì hắn đã bị tước

quyền hạn của mình và bị mù. Hắn bị buộc phải đến gần tôi. Tôi nói,

"Ngươi không có quyền lực để làm hại ta." Hắn trả lời: "Con sẽ làm gì

trong giờ phút yên tĩnh này?" "Ta sẽ tôn thờ Thiên Chúa cho tất cả những

người mà ngươi đã hất qua môt bên." Hắn bị đau đớn nhưng buộc phải

lắng nghe tôi. "Thiên Chúa ân xá mọi kẻ phạm tội biết ăn năn. Nếu ngươi

muốn thoát khỏi sự kiêu căng của mình và ăn năn, Chúa sẽ tha thứ cho

ngươi. Nhưng ngươi giữ sự kiêu ngạo và ngươi phải chịu đau khổ. Ngay

sau đó, ngươi sẽ bị mù và tước đoạt tất cả quyền lực. Điều này sẽ làm

ngươi đau đớn, nhưng nó là sự thật." Hắn không có câu trả lời. Quyền

hạn của hắn đã biến mất. Quỉ Satan biến mất không một dấu vết.

Vài lời của Thiên Chúa

Ngày hôm sau, Chúa nói: "Những người thật sự yêu chỉ cần một vài lời.

Đặt đầu của con trên trái tim Ta để đạt được sức mạnh cho những trận

chiến trong tương lai. Ta đang chờ đợi sự hy sinh từ nhiều người nhưng

chỉ có một vài người đáp lại."

Sau vài ngày ăn chay, tôi đã ăn, nhưng chỉ cho nuôi dưỡng. Chúa phán:

"Bữa ăn của con không hương vị là một sự hy sinh mà thơm ngon đối với

Ta. Chúng ta thu hoạch cùng nhau."

Tôi hỏi Chúa tôi có thể công bố những tin nhắn này trong cuộc đời tôi.

Ngài nhẹ nhàng trả lời, "Tại sao còn hỏi? Nó giống như hỏi con có thể



chia sẻ công việc cứu chuộc của Ta trong suốt cuộc đời của con không.

Những điều Ta không ngừng thúc giục con làm là gì? Ta nâng con lên

như một mũi tên, để con có thể lan truyền thông điệp của Ta càng sớm

càng tốt. Những lời yêu cầu của Ta nhấn mạnh tầm quan trọng cấp bách

về Sứ Mệnh." Ba lần, Chúa yêu cầu tôi gửi tin nhắn đến các linh hướng

của tôi.

Thứ Năm Tuần Thánh

Tôi muốn ở qua đêm trong nhà thờ nhưng điều này là không thể. Chúa

nói: "Ta sẽ chờ đợi khi con về nhà." Khi tôi bước vào nhà của tôi, Ngài

đã làm cho tôi cảm thấy sự hiện diện của mình. Sau đó, Ngài khiến tôi

tràn đầy đau khổ và nỗi buồn. Tôi đã phải cố chịu đựng để không sụp đổ.

Chúa nói, "Ta đã sống trong nỗi sợ hãi của đêm này trong vườn Cây Dầu.

Đó là một vinh dự khi chia sẻ nỗi buồn của Ta. Đây là một dấu hiệu cho

thấy con chia sẻ công việc của Ta."

Khi nửa đêm đến, tôi đã phải tập hợp sức mạnh của mình, vì tôi đã chưa

có nghỉ ngơi. Tôi chỉ có thể kiên trì mười lăm phút trong tư thế quỳ. Sự

đau khổ hoàn toàn làm tôi suy yếu. Tôi đi ngủ nhưng không thể ngủ

được. Hôm thứ Sáu, Chúa nói, "Đừng rút lui. Chịu đau khổ với Ta cả

ngày."

Bài giảng thứ Hai Phục Sinh

Hôm nay, Cha E giảng bài phúc âm hay nhất mà tôi đã từng nghe. Chúa

nói: "Ta đắm chìm vị linh mục trong ân sủng dồi dào. Nước mắt chảy và

các trái tim đã xúc động. Con thấy những thành quả trong công việc của

con. Con đã được làm đại diện giáo xứ của Ta. Đây là kết quả."

Cha E đã nói về hy vọng và kể câu chuyện của một người lính trẻ, người

đã bị thương và không có hy vọng sống. Sau lời thú tội của anh, anh yêu



cầu vị linh mục hát một bài thánh ca đến Thánh Thể với anh. Người lính

nói: "Tôi thật hạnh phúc thế nào khi biết Chúa." Khi Cha kể câu chuyện,

ân sủng của Thiên Chúa đổ ra và nước mắt chảy ra từ đôi mắt của mọi

người.

Đầu tháng Tư

Chúa phán: "Kiên nhẫn, kiên trì và trung thành sẽ giữ con ở gần Ta. Con

và những người khác sẽ nhìn thấy những gì mắt người không thể nhìn

thấy được và chưa ai từng nghe. Ở trên trời, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy

và cùng nghe như môt ̣ ."

Một vài ngày sau đó, Ngài nói, "Elizabeth, con là một cây chổi trong tay

Ta mà Ta quét ở khắp mọi nơi. Bằng cách chấp nhận hy sinh, con trở nên

xứng đáng được bàn tay Ta nâng lên. Khi nói đến việc phục vụ Ta, không

ai có thể làm quá nhiều."

Lời hứa đặc biệt

Vào ngày 14 tháng 4, khi tôi về đến nhà từ nhà thờ, Chúa đã chờ đợi,

"Theo yêu cầu của con, Ta ban phước gia đình của con và toàn bộ khu

phố. Sự cứu rỗi của những đứa con của con được đảm bảo. Ta sẽ ở trong

nhà của con bởi vì Ta thích sự im lặng ở căn phòng nhỏ của con. Ta thấy

khó khăn khi không có con. Con cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đang

chờ đợi thời điểm khi không có gì có thể chia rẽ chúng ta. Ở trên trời,

chúng ta sẽ hoàn toàn là một."

Ngày hôm sau, Đức Trinh Nữ đã đánh thức tôi vào lúc nửa đêm bằng một

cách đặc biệt. Tôi không thấy mệt mỏi, mặc dù tôi đã chỉ ngủ có một giờ.

Tôi vẫn còn bị choáng ngợp bởi lời hứa của Chúa rằng từ nay Ngài sẽ

luôn luôn chờ đợi tôi trong phòng của tôi.



"Lạy Chúa Giêsu kính yêu, vì lời nói không bao giờ đến đôi môi của con,

con không ngừng rơi nước mắt tạ ơn. Nước mắt là âm nhạc của trái tim

con và là món quà duy nhất của con. Con muốn đặt nỗi buồn của con

trong mỗi hạt bụi để gió có thể đưa chúng đến với Ngài. Đây là bài thánh

ca của con, bài thơ và bài hát của con." Chúa nói, "Nỗi buồn sâu sắc của

con sẽ dẫn nhiều người đến sự ăn năn và đến với Ta."

Giao gửi các tin nhắn

Vào ngày 18 tháng 4, Chúa nói: "Hãy bảo Cha giải tội của con gửi tài

liệu, để các thông điệp về Sứ Mệnh đến được Đức Thánh Cha của Lễ Đức

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 1965. Thông điệp của Mẹ Ta là cấp thiết.

Đừng đặt chúng sang một bên." Lời nói mạnh mẽ của Ngài khiến tôi run

rẩy. Tôi phải giao gửi những lời của Thiên Chúa một cách nhanh chóng.

Ai có thể chấp nhận nhiệm vụ này mà không run rẩy? Tôi không có nghi

ngờ, vì Chúa biến mất sự mất niềm tin.

Đức Mẹ nói: "Sử dụng sự hy sinh của con để khuấy động lên Ngọn lửa

Tình yêu. Không cho phép Ngọn lửa bập bùng. Sử dụng tốt thời gian đã

cho con."

Khổ sở và xuất thần

Tôi hạnh phúc tiếp tục ăn chay nghiêm ngặt vào thứ Hai vì nó giải phóng

một linh hồn linh mục từ luyện ngục. Chúa nói: "Bởi vì quyết tâm ăn

chay của con, Ta sẽ giải phóng một linh hồn linh mục mỗi giờ bắt đầu

vào lúc nửa đêm." Khi tôi nghe điều này, tôi bắt đầu để trải nghiệm sự

đau khổ mà những linh hồn chịu đựng trước khi bước vào sự hiện diện

của Thiên Chúa. Nó chỉ kéo dài một vài phút. Sau khi rước lễ, tôi đã trải

nghiệm niềm vui của vị linh mục khi bước vào thiên đàng. Tôi run rẩy từ

sự xuất thần của ân sủng này và cảm thấy mình thoát khỏi sức kéo của

trái đất.



Trải nghiệm Chúa Ba Ngôi

Ngày 28 tháng 5, trước khi đi ngủ, tôi lễ lạy trước các hình ảnh của

Khuôn Măt Rất Thánh của Ngài. Tôi cảm thấy một làn sóng bất thường

của sự Uy Ngi của Thiên Chúa. Trong khoảnh khắc đó, trái đất không

còn tồn tại đối với tôi. Tôi đã hoàn toàn ở trong sự hiện diện của Thiên

Chúa. Ngày hôm sau, Chúa giải thích rằng tôi đã trải nghiệm Thiên Chúa

Ba Ngôi. Chúa phán: "Đây chỉ là một khoảnh khắc bởi vì con không thể

chịu được trải nghiệm này trong khi vẫn còn trên trái đất."

Lan truyền Sứ Mệnh

Vào ngày 15 tháng 6, Chúa ra lệnh, "Sự lan rộng của Ngọn lửa của Tình

yêu phải là mục đích chính của cuộc sống của con. Hãy để nó chảy thông

suốt như một dòng nước, mà không gì có thể ngăn chặn. Ân sủng thanh

lọc này cứu giúp và mang lại sự sống. Nói điều này với Cha linh hướng

của con. Ta muốn ông ấy đưa nó vào hành động."

Hai ngày sau đó, sau một cuộc chiến nội tâm to lớn, tôi đã đến gặp người

hướng dẫn của tôi. Một lần nữa, ông sẽ không làm gì cho đến khi ông trải

qua một cái gì đó trong tâm hồn mình. Lời nói của ông gây ra đau khổ

mới. Hai tuần sau đó, Chúa nói: "Con phải khẩn cấp đến gặp người

hướng dẫn của con. Ta đang khiến ông ấy phải nói chuyện với Cha E."

Đức Mẹ nói thêm, "Con phải  đi.  Sự nhục nhã của con thực sự đã di

chuyển Sứ Mệnh về phía trước."

Sáng ngày 29 tháng 6, trước khi đi nhà tạm Thánh Thể tôi nghe Chúa nói,

"Elizabeth của Ta, Ta đã chờ đợi con thế nào. Ta biết con sẽ là người đầu

tiên đến. Ta hài lòng được ở cùng với các con cái của loài người. Thật

không may, Ta chỉ hoan nghênh bởi vài người. Ta muốn làm tăng thước

đo của tình yêu, vẫn còn xa lạ đến bây giờ. Chấp nhận ân sủng này đòi

hỏi sự hy sinh to lớn. Nếu không có cuộc chiến thì Sứ Mệnh này sẽ có giá



trị gì? Luôn luôn cố gắng đi đến chỗ cao hơn. Đừng nhìn bên phải hoặc

bên trái. Chỉ nhìn vào mắt Ta."

Khiển trách và lời hứa

Tôi đã ở trong nhà thuốc chờ lấy một số loại thuốc, khi tôi bắt đầu đọc

một vài dòng trong bài báo. Chúa đã đưa ra yêu cầu của Ngài. "Hãy nhận

ra rằng thời gian ngắn này là hữu ích. Đặt sang một bên những tờ báo và

giúp các linh hồn đau khổ đến thiên đàng. Viết điều này vào. Tất cả có

thể giúp đỡ trong kế hoạch vĩnh viễn của Ta."

Vào ngày 27 tháng 7, Chúa nói, "Căn phòng nhỏ của con là ngôi nhà tạm

của Chúa và Ta thích được cùng với con. Ta đưa cho con một chỗ trong

nhà thờ của Ta. Vì vậy, con cung cấp cho Ta một căn nhà. Hãy để Ta giải

thích khả năng tuyệt vời của con. Con làm say Thiên Chúa toàn năng. Tất

cả mọi người có thể làm cho Thiên Chúa hài lòng bởi sự ăn năn cho tội

lỗi của họ."

Ngày 3 tháng 8 Chúa nói, "Cũng giống như một nam châm thu hút và

không bao giờ buông bỏ, vì vậy Ta không bao giờ buông bất cứ ai. Chúng

ta hãy cầu nguyện cho lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những

người thoát ra khỏi sự thu hút thần thánh này."

Đi gặp người giải tội

Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi đã xưng tội và nói với cha tinh thần

của tôi rằng linh hồn của tôi đã bị dày vò bởi vì tôi đã kiêu ngạo, không

thành thật, và lừa dối ông. Tôi đã không có bình yên.

Ông khiến tôi bình tâm lại và nói rằng những cáo buộc đến từ ma quỷ và

không đúng sự thật. Tôi chỉ cần biết nghe lời và chân thành, tiết lộ cho

ông tất cả những khó khăn trong tương lai của tôi.



Hai ngày sau, Chúa Giêsu đã hứa: "Ta sẽ đưa ánh sáng đến người giải tội

của con, và trong tương lai, ông sẽ thấy rằng Sứ Mệnh là xác thực. Sau

một lúc nghỉ ngơi ngắn, Ta sẽ tăng cường sự đau khổ của con. Con có

chấp nhận không?" "Lạy Chúa Giêsu, Ngài tìm kiếm sự đầu hàng hoàn

toàn của con. Con chỉ sống cho Ngài. Con muốn yêu Ngài như là không

có kẻ phạm tội ăn năn nào đã từng yêu Ngài."

Chúa phán: "Elizabeth, lặp lại những từ đó. Chúng làm Ta vui lòng. Làm

sao Ta lại đau khổ vì bị những người đó từ chối. Nói cho Ta biết, có phải

rất khó khăn để yêu Ta không?" Khi tôi phản ứng bằng nỗi buồn của tôi

vì tội lỗi, Chúa nói, "Nỗi buồn của con giống như một con ong đó đi tìm

mật. Con cầu nguyện cho các linh hồn và họ ăn năn tội lỗi của họ. Con

ong phải làm việc. Nếu không, con ong và bông hoa đều là vô ích. Chẳng

có gì xảy ra. Cũng giống như phấn hoa được thu thập trở thành mật ong,

để nước mắt của con trở nên mật ong trong các linh hồn."

Vào ngày 18 tháng 8, Chúa nói: "Con luôn yêu mến Ta. Ta ước gì có

nhiều người như con. Ta khao khát lời nói của con bởi vì chúng làm dịu

cơn khát khao linh hồn của Ta. Trên thập tự giá, Ta kêu lên, ‘Ta khát.’ Ta

nói như vậy đến các linh hồn thánh hiến."

Vào ngày 22 tháng 8, Ngài nói, "Elizabeth, Ta yêu con và Ta thú nhận

điều này. Ta nghiêm túc muốn con đáp lại tình yêu của Ta. Tình yêu, tràn

đầy sự ăn năn, làm Ta say sưa. Hãy để tình yêu ăn năn của tất cả mọi

người làm Ta say sưa."

Tại sao Elizabeth được chọn

Vào ngày 27 tháng 8, Đức Mẹ đã giải thích, "Ta đã chọn một Người Mẹ

để truyền tải thông điệp của Ta bởi vì chỉ có một người mẹ có thể trải

nghiệm cảm giác của Ta. Nếu không có trải nghiệm làm mẹ, con không



thể hy sinh to lớn. Tình mẹ là một ơn gọi hòa lẫn với khổ đau. Là một

người mẹ, Ta đảm bảo phần thưởng trên trời của con."

Ba ngày sau đó, một tờ báo đã rơi vào tay của tôi. Sau khi tôi đọc một vài

từ, Chúa nói, "Ta giữ con hoàn toàn cho bản thân mình. Con thích đọc

sách mà nó làm sao lãng con? Ta không cho con tất cả những gì con cần?

Ta không đòi hỏi sự hy sinh nghiêm ngặt này từ những người khác,

nhưng con là người yêu dấu của Ta. Ngay cả một khoảnh khắc rời khỏi

Ta là quá nhiều. Tình yêu của Ta không nghỉ ngơi."

Không tự gợi ý

Vào cuối tháng Tám, Chúa nói nhiều nhưng thông điệp của Ngài Tan vào

cùng nhau và tôi không thể sắp chúng thành lời nói. Một cuộc đại khủng

hoảng đến với tôi. "Lạy Chúa Giêsu kính yêu, con không có sức để đi đến

nhà thờ tối nay." Ngài trả lời: "Tốt. Ta sẽ đến với con." Ngày hôm sau,

khi tôi nói điều này với sơ, bà nói rằng, "Đây có thể là tự gợi ý." Nỗi

buồn và bất an đầy tâm hồn tôi. Đêm đó trong nhà thờ, tôi hỏi, "Chúa

Giêsu của con, có phải nó chỉ là tưởng tượng của con khi Ngài đã ở cùng

con? Con không biết làm sao tự gợi ý mình."

Chúa trả lời: "Hãy yên lặng. Đây là một quá trình siêu nhiên. Ta đến gần

với con ban cho con sức mạnh để hy sinh. Không có gì xuất phát từ trí

tưởng tượng của con."

Nỗi cô đơn của Chúa Giêsu

Ngày 03 Tháng 9 Chúa nói, "Tất cả mọi người phải làm phần của họ

trong công cuộc cứu độ của Ta. Trong nhiều linh hồn, lời gọi này đang

ngủ. Họ phải thức dậy và không được lười biếng. Ta làm phiền con tại

thời điểm nghỉ ngơi của con, nhưng không có ai khác xung quanh và Ta

cần phải nói ra rắc rối của Ta. Nữ tu nhỏ bé của Ta, phục vụ Ta."



Trở lại vào ngày 13 tháng 6 năm 1964, Chúa đã thổi hơi thở vào tôi và

nói: "Chỉ có một tấm màn mỏng, giống như một hơi thở, ngăn cách chúng

ta với nhau. Tấm màn che này là cuộc sống trong cơ thể của con và giữ

chân con trên trái đất." Khi tôi viết rằng Chúa ở gần hay ở trước mặt tôi,

tôi không thấy Ngài. Tuy nhiên, Ngài cho phép tôi trải nghiệm sự hiện

diện của Ngài. Tôi giải thích điều này để tránh hiểu lầm.

Sau đó, vào ngày 14 tháng 9, Chúa nói: "Hãy đến, chỉ cần đến. Ta hầu

như không thể chờ đợi đến khi con đến. Sự hy sinh của con còn nhiều

hơn nữa. Con làm Ta vui. Tin Ta đi. Mọi người đều có quyền năng làm

cho Thiên Chúa hạnh phúc.”

Những nghi ngờ đáng sợ

Kẻ Ác làm tôi mất phương hướng và tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi đã đi đến bà sơ và thú nhận rằng tôi là một kẻ nói dối. Bà ấy trả lời:

"Tôi không tin rằng cô muốn đánh lừa tôi." Điều này không làm tôi bình

tĩnh.

Ngày hôm sau tôi phải thú nhận nghi ngờ của tôi. Lúc đầu, người hướng

dẫn của tôi không nhận ra giọng nói của tôi. Sau đó, ông đã không nắm

bắt những gì đang xảy ra. Tôi cho rằng sự đau khổ này không phải là điều

mới. Tôi thậm chí không đi rước lễ. Cha cố gắng làm tôi bình tĩnh, "Hãy

tới rước lễ. Cha chịu trách nhiệm. Con không có tội." Ông nói rằng Kẻ

Ác đang cố gắng đẩy tôi vào tuyệt vọng. Lời nói của ông khiến tôi bình

tâm, nhưng khi tôi rời tòa giải tội, các linh hồn ma quỷ vỡ thành trăm

mảnh lên tôi, nói rằng tôi lừa dối cha giải tội của mình và rằng những lời

nói dối của tôi thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tôi đến gần Đức Trinh

Nữ, "Mẹ của con, che chở tội lỗi của con để Con trai Mẹ không buồn vì

con."



Hai ngày sau, Chúa nói: "Hãy sắp xếp những thứ trần gian của con theo

thứ tự. Thời gian trôi qua rất nhanh và con bay đến Ta mà không cảm

nhận được tốc độ. Bây giờ, có một khoảng cách lớn giữa con và trái đất.

Ta đang chờ đón con."

Ngày hôm sau, Chúa giải thích: "Sau một thời gian giảm nhẹ, đau khổ

một lần nữa sẽ tràn ngập tâm hồn con. Nó sẽ thế này cho đến cái chết của

con. Cũng như đêm và ngày theo nhau, để ánh sáng và bóng tối sẽ thay

thế nhau trong tâm hồn của con. Ta không cho phép bóng đêm cai trị liên

tục và Ta không muốn con để tận hưởng ánh sáng liên tục. Đây là cách

nó phải thế."

Bỏ ăn chay

Tôi giữ việc ăn chay đúng vào thứ Hai để giải phóng linh hồn linh mục từ

luyện ngục. Tuy nhiên, tôi đã quá yếu từ nỗi buồn đến nỗi cái đói đến với

tôi.  Tôi không thể cưỡng lại và tôi đã ăn một số thực phẩm. Tôi trải

nghiệm sự đau đớn bởi vì tôi không thể giúp các linh hồn linh mục được

giải thoát từ luyện ngục. Khi lòng thương xót của tôi lớn lên, tôi hỏi Chúa

phải làm gì. Ngài không trả lời.

Cuối cùng, vào ngày thứ Ba, Đức Trinh Nữ đã trả lời, "Hãy cầu nguyện

kinh Mân Côi đầy đủ và tham dự thánh lễ cho vị linh mục. Bằng cách

này, con sẽ lấy lại những gì con đã mất cho vị linh mục này và linh hồn

của ông sẽ gặp sự hiện diện của Thiên Chúa." Bằng lòng tốt của Đức Mẹ,

sự bình an trở lại.

Mục tiêu của Thiên Chúa

Trên đường đến thánh lễ,  suy nghĩ  của tôi  bị  phân tâm. Chúa phán:

"Đừng để những suy nghĩ của con đi lang thang. Hãy nghĩ duy nhất đến



Ta. Nếu Ta sửa con, đừng âu sầu. Ta muốn con chú ý. Thậm chí một phút

là một thời gian dài, nếu con dành nó cho điều gì khác.

"Đừng để sinh vật nào xen giữa chúng ta. Hãy viết những từ của Ta để

người khác nhận ra rằng họ chỉ có thể sở hữu Thiên Chúa nếu họ đi xa

khỏi tất cả sự ồn ào trên trần thế. Con là một bằng chứng sống rằng điều

này là có thể. Ta đặt con trong một khung cảnh gia đình vì vậy tất cả có

thể thấy rằng họ có thể phục vụ gia đình và Thiên Chúa của họ cùng một

lúc."

Lãng phí thời gian

Vào ngày 9 tháng 10, Chúa nói: "Ta phàn nàn với con để con có thể nói

những lời phàn nàn của Ta cho người khác. Ta rất thất vọng. Điều đau

nhất là linh hồn thánh hiến đặt Ta sang một bên. Họ không có thời gian

dành cho Ta. Họ cho rằng thời gian của họ là dành cho những thứ khác.

Các con những người khờ dại. Mỗi phút trôi qua. Thời gian con dành cho

Ta không bao giờ bị mất. Nó được lưu lại cho cõi đời đời. Vì con sẽ được

hoàn lại một ghi chú về việc con dành thời gian của con như thế nào, tại

sao không làm tất cả mọi thứ cho Ta. Nó rất dễ dàng."

Giải thích sự bí ẩn thánh linh

Ngày 16 tháng 10 Chúa nói: "Ta tuôn chảy trên con ánh sáng của điều bí

ẩn thiêng liêng." Khi tôi cố gắng thể hiện những bí ẩn trong lời nói, Chúa

nói: "Đừng cố gắng nữa. Tất cả sẽ là vô ích. Ta đã đặt một số giọt bí ẩn

thiêng liêng trong tâm hồn của con, giống như nước thành rượu. Con

không thể tách những giọt nước này ra và con không thể giải thích điều bí

ẩn thiêng liêng."

Công Đồng Chung Vaticanô II



Ngày 25 tháng 10 Chúa đã hứa, "Một khi Satan bị mù, các nghị định của

Công Đồng Vaticanô II sẽ được đáp ứng một cách phi thường." (Hội

đồng đã bắt đầu hai tuần trước đó.)

Một cuộc sống sùng đạo không có sự hy sinh

Ngày 30 tháng 10 Chúa làm tôi ngạc nhiên, "Ta thật hạnh phúc khi con

tham dự các thánh lễ. Điều này tôn trọng Ta rất nhiều. Nói cho tất cả

thánh lễ là một biểu hiện của sự hiện diện của Ta và Ta ban ân sủng to

lớn thông qua các thánh lễ."

Trong nhiều ngày vào đầu tháng 11, Chúa than thở, "Ta có than phiền

nghiêm trọng chống lại linh hồn ngoan đạo mà không có sự hy sinh. Họ

làm tổn thương trái tim của Ta. Đời sống đạo đức của họ không đảm bảo

cho họ về những công đức cần thiết để đạt được sự cứu rỗi đời đời. Nhiều

người hành động như thể họ sợ đến gần Ta. Viết thư cho các linh hồn vô

tư, "Không có tiến triển nào mà không có hy sinh." Ta không muốn lòng

sùng kính khô khan nguôi lạnh, giống như một cái cây mà không có trái.

Ân sủng chỉ soi sáng trái tim đang cháy.

"Ta nói bằng một giọng nghiêm túc. Linh hồn sùng đạo phải đưa lời nói

của Ta đến trái tim của họ. Ôi những kẻ ngu ngốc, các con không biết sự

thành kính thờ ơ của các con gây cho Ta những nỗi buồn mênh mông. Ăn

năn! Ăn năn! Ăn năn! Tất cả các con, ăn năn. Chỉ có tiếng nói của sự ăn

năn giữ lại bàn tay trừng phạt của Cha Ta. Trên đường đến Núi Can-vê,

Ta yêu cầu những người phụ nữ ngoan đạo phải xin lỗi cho những tội lỗi

của họ, không phải cho Ta."

Vào ngày 13 tháng 11, Chúa đã hứa, "Ta đã đưa ra ánh sáng rất mạnh đến

người giải tội của con. Ông nhìn thấy rõ con đường mà ông phải đi để

đưa Sứ Mệnh của chúng ta thành hành động. Chúng ta đã đạt được một

trong Mười Hai." Tôi thấy rằng Satan đã bị mù và nhận ra tất cả những



ảnh hưởng tốt đến cho nhân loại. Khi tôi ngủ thiếp đi, Thiên thần Hộ

mệnh của tôi đánh thức tôi dậy. "Làm sao con có thể ngủ với một niềm

vui tuyệt vời mà nó sẽ làm rung chuyển thế giới?" Chúa giải thích, "Satan

là mù nghĩa là một chiến thắng trên toàn thế giới của Thánh Tâm của Ta,

sự tự do của các linh hồn và con đường cứu rỗi mở rộng."

Đức Mẹ nhắc nhở tôi rằng tôi quên hôn Áo Đức Bà của tôi trước khi đi

ngủ.

Không chạm môi của bà

Ngày 18 tháng 11, khi tôi đã rước Chúa, Chúa đã nói về bánh thánh, "Ta

khao khát được cùng với con quá nhiều đến nỗi Ta bay vào trái tim của

con mà không cần chạm vào đôi môi của con." Ngày hôm sau, những trải

nghiệm tương tự xảy ra. Bánh thánh đã không chạm vào đôi môi của tôi,

nhưng bay vào tâm hồn tôi.

Chúa hứa: "Sau cái chết của con, hàng xóm của con sẽ nhận được phần

dồi dào từ kho báu của con. Họ sẽ theo con đường sống đơn giản của con.

Ân sủng của Ta vẫn còn trong tâm hồn của con bởi vì con đã đào một

dòng kênh tuyệt vời bởi sự hy sinh của con. Nhiều linh hồn nhận được

hồng ân tràn đầy nhưng họ không được chuẩn bị cho những điều đó và

những ân sủng thoát ra ngoài. Ta sẽ ngừng than phiền và Ta sẽ chuẩn bị

cho con.”

Một trải nghiệm thiên đàng

Tôi không biết những gì xảy ra với tôi. Tôi nhớ những tiếng chuông buổi

trưa báo hiêu về Angelus và các thông báo ồn ào trên các đài phát thanh

nhưng tôi không nhớ bất cứ điều gì khác cả ngày. Tất cả tôi có thể viết là 

đó là một sự hy sinh rất lớn để trở về cuộc sống trần thế.

Các thử thách lớn



Trong tháng Mười Hai, các thử nghiệm tinh thần lớn quay lại. Chúa giải

thích, "Chấp nhận tất cả mọi thứ cho vinh quang của Ta. Sự đau khổ sẽ

chấm dứt trong vinh quang của Ta. Khi con rời khỏi trái đất, con sẽ tận

hưởng vinh quang này."

Những nỗi đau đớn tăng lên và đi kèm với những nghi ngờ của đức tin.

Đối với một vài khoảnh khắc, Chúa trấn an sự phiền muôn bằng cách nói

rằng, "Ta hy vọng rằng sự đau khổ hy sinh của con không bao giờ kết

thúc. Đến mức mà con trải nghiệm những nghi ngờ và nỗi đau đớn, để

thấy ánh sáng và sự cứu rỗi sẽ đến với người khác. Hãy chịu đau khổ với

chủ nghĩa anh hùng. Theo thời gian, Ta sẽ vén bức màn và cho con niềm

vui của Ta."

Quyền lực của Ngọn lửa Tình yêu

Vào ngày 06 tháng 12, Đức Mẹ làm tôi ngạc nhiên, "Với sự giúp đỡ của

con Ta sẽ thực hiện một phép lạ mà các nhà trí thức sẽ cố gắng để bắt

chước một cách vô ích. Nó sẽ không bao giờ nằm trong quyền lực của họ.

"Chúng ta sẽ tắt ngọn lửa với ngọn lửa. Hận thù của Satan ném ngọn lửa

của hắn rất cao nên hắn tin rằng chiến thắng được đảm bảo. Nhưng, Ngọn

lửa của Tình yêu sẽ làm mù Satan. Mẹ đã giao ngọn lửa này vào tay con.

Ngay sau đó, nó sẽ đi đến đích của nó và sẽ làm tắt ngọn lửa của địa

ngục. Ngọn lửa của Satan đốt cháy trong một số tâm trí và trái tim. Me

muốn ngọn lửa nhẹ nhàng của Mẹ cháy ở đó, thay thế. Khi số lượng

người đã hy sinh tăng lên, ngọn lửa sẽ phát triển lớn hơn. Sự sáng chói

của ngọn lửa tình yêu của Mẹ sẽ lấp đầy toàn bộ trái đất."

Những trải nghiệm mầu nhiệm

Ân sủng của Chúa là rất mãnh liệt nên tôi hầu như không thể đi được.

Đừng để ai ngạc nhiên bởi điều này. Khi trải nghiệm này xảy ra, ân sủng



của Chúa đốt cháy trong tâm hồn tôi. Ngay cả những người khác cũng

trải nghiệm những gì đang xảy ra bên trong tôi. Tuy nhiên, không phải ai

cũng trải qua những ân sủng như nhau. Các trải nghiệm khác nhau tùy

theo công lao của họ.

Ngày 12 tháng 12, trên đường đến lễ tế, Chúa nói, "Linh hồn của con

cũng giống như nước tinh khiết của một cái hồ và mắt thần của Ta có thể

thấy những gì ở bên trong con. Các viên sỏi ở phía dưới là những tội lỗi

của con, nhưng bây giờ chúng tỏa sáng với ánh sáng vì hối cải của con.

"Con không thể đi được vì ánh mắt của Ta, đã đạt đến một cấp độ mới.

Elizabeth của Ta, Ta mong đợi con có thể đến thiên đàng. Sự thống nhất

của chúng ta trên trái đất đã đạt đến một mức độ mà con mong muốn tử vì

đạo. Linh hồn Ta vui mừng vì sự sẵn sàng chịu đau khổ của con. Vì kịp

thời của con, Sứ Mệnh Thần Thánh sẽ có tiến bộ. Sự tử đạo của con

chuẩn bị cho sự thành công của các thông điệp và những ân sủng của Ta

sẽ nhanh chóng chiến thắng trong linh hồn."

Cả buổi sáng, khi tôi làm công việc nhà của mình, cứ như thể là tôi đã

không sống trên trái đất. Tôi đã được sở hữu bởi sự hiện diện của Chúa

và Đức Mẹ. Bằng sự giúp đỡ của Thiên Chúa, tôi đang đắm mình hoàn

toàn trong kiến thức về sự hư vô của mình. Đây là sự giúp đỡ lớn nhất

của Chúa.

Ba phần

Chúa nói rằng Ngài sẽ chia cuộc đời tôi ra làm ba phần, đau đớn và chịu

đựng, tăng cường những ân sủng và xuất thần, và sự khô kiệt tinh thần

mà tôi sẽ trải nghiệm khi tôi trở về cuộc sống trần gian.





Chương 5

1965

Như năm bắt đầu, Đức Mẹ nói, "Bằng Ngọn lửa Tình yêu, Mẹ sẽ đặt

vương miện của sự thành công trong Hội đồng Tòa Thánh" (Vatican II

hoàn thành vào tháng Mười Hai, 1965).

Bóng tối tâm linh lớn

Đến giữa tháng Một, tôi ở trong bóng tối tâm linh, tin tưởng rằng tất cả là

trí tưởng tượng và những lời dối trá thuần tuý của tôi. Bất chấp những nỗ

lực của tôi, tôi bị sức mạnh này chi phối. Nỗi đau đớn này đã được tăng

lên bởi những nghi ngờ chống lại đức tin. Những suy nghĩ lẫn lộn của tôi

đã thuyết phục tôi rằng tất cả đều là ma quỷ. Sự bất an này dẫn đến một

sự tuyệt vọng mạnh mẽ. Vì vậy, tôi quyết định rằng tôi phải kết thúc

những lời nói dối liên tục của mình. Nếu không, tôi sẽ bị kết án.

Tôi nghĩ, "Tôi không muốn phạm tội, vì vậy tôi sẽ tách mình ra khỏi

những điều dối trá. Tôi sẽ bỏ lại tất cả phía sau. Tôi sẽ không nói chuyện

với bất cứ ai quen biết tôi. Tôi sẽ không bao giờ đến gặp người giải tội

của tôi. Ông quá dễ dàng đối với tôi. Tôi sẽ không viết những lời của

Chúa nữa. Chúng là những điều tôi tự nghĩ ra. Tôi viết dưới sự thúc đẩy

của sự kiêu căng."

Khi tôi ngừng viết những lời này, một nỗi sợ hãi mới áp đảo tôi, rằng tôi

đã không thực hiện yêu cầu của Chúa. Tôi đã mắc kẹt trong đau khổ, và

tôi thậm chí từ bỏ cuộc đấu tranh cho một thời gian ngắn. Chúa nói

nhưng tôi nghĩ lời nói của Ngài chỉ là hiệu ứng của những lời nói dối của

tôi. Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Đức Trinh Nữ trong tâm hồn của

tôi, nhưng tôi đã cho điều này như trí tưởng tượng của riêng tôi.



Những nỗ lực để tự do

Tôi sống trong một thế giới tinh thần khủng khiếp, cố gắng để giải phóng

bản thân mình. Trong hư không, tôi hỏi vị giám mục, Cha X và Cha D để

giải thoát tôi khỏi linh hồn ma quỷ. Họ khiến tôi bình tâm lại, hy vọng

rằng Chúa sẽ làm rõ mọi việc. Vì vậy, tôi chỉ tiếp tục những lời nói dối

của mình. Tôi bảo cha giải tội của tôi là hãy nghiêm khắc với tôi bởi vì

tôi cảm thấy ông ấy quá tốt bụng. Lời thú tội của tôi không mang đến sự

nhẹ nhõm. Vị linh mục không thấy những lời nói dối của tôi. Do tình

trạng bất ổn của tôi, tôi đã không đi xưng tội.

Cảm xúc của tôi đã luôn luôn thay đổi. Cuộc chiến đã không thể chịu

đựng nổi. Trong nhiều năm qua, tôi đã chịu đựng này. Hỡi cái chết hạnh

phúc. Nếu Thiên Chúa tốt lành để tôi lại trong luyện ngục cho đến Ngày

Phán Xét, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận nó. Trong luyện ngục, tôi không thể

phạm tội.

Ngày chết

(Ở một điểm nào đó,  Chúa đã mặc khải  cho Elizabeth ngày chết  của

mình.) Khi tôi nghe được ngày đó và tôi sẽ chết và được công trong

những người phước lành, tôi tràn đầy sự cảm tạ. Tôi sẽ đi đến vị linh mục

giải tội mới và không nói gì về Sứ Mệnh. Lời thú tội trước đây của tôi

đầy sự giả dối. Tôi đang sống với đau đớn khủng khiếp.

Tôi đã đi xưng tội và thấy rất nhẹ nhõm trong hai hoặc ba ngày. Thực sự,

tôi đã bị quyến rũ bởi hạnh phúc và không thể ngăn chặn nó. Tôi đã ở tu

viện Cát Minh và muốn tất cả các nữ tu trải nghiệm sự xuất thần này. Tôi

hôn lên trán của nữ tu đồng hành. Bà trải qua hiệu quả của ân sủng này

trong tâm hồn tôi. Chúa phán: "Con mắt của Thiên Chúa dựa trên con."

Quả quyết của Chúa



Vào ngày 04 tháng 2, Chúa đã nói chuyện và bình an tiến vào tâm hồn

tôi. Điều này đã cho tôi một sức mạnh không thể nhầm lẫn. Chúa phán:

"Satan, bị tước đoạt ánh sáng, không có thể dẫn con vào tội lỗi. Một cơn

nóng giận lấn át hắn vì con sẽ mang về thánh ý của Ta. Hắn muốn vứt

nhiệm vụ này ra khỏi tâm trí của con. Nhiều người sẽ phản đối thông điệp

này và con sẽ phải chịu đựng vì Sứ Mệnh. Giải thích trạng thái của tâm

hồn của con cho người giải tội của mình."

Một câu chuyện đặc biệt

Vào ngày 14 tháng 2, trong khi ở nhà thờ, Chúa nhắc nhở tôi, "Rời đi

ngay. Con phải mua bánh mì cho gia đình mình." Tuy nhiên, các cửa

hàng đã hết bánh mì. Khi tôi rời khỏi, họ cho biết một người nào đó đã

gọi và đặt bánh mì mà không đến lấy. Chúa nói: "Ta đã đặt bánh mì cho

con. Thời gian dành cho Ta không bao giờ làm hại đến gia đình con."

Trải nghiệm xuất thần

Ngày 07 tháng 4, tôi đã nói với bà sơ là có vẻ như Chúa đã bỏ rơi tôi. Ở

nhà, Chúa nói: "Tại sao con nghĩ rằng Ta rất xa? Thực sự, Ta đứng bên

cạnh con." Sau đó, tôi cảm thấy tình yêu của Đức Mẹ và nghe Người nói,

"Bà ấy cũng là một người đặc biệt của Mẹ." Đức Mẹ đã quá đắm mình

trong Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi khó có thể phân biệt được Người. Tôi tự

hỏi làm sao Chúa Giêsu cho phép tôi trải nghiệm điều này. Ngài giải

thích: "Đây chỉ là một hình thức xuất thần mà ngay cả sức mạnh cơ thể

của con có thể trải nghiệm." Sau đó, Chúa bắt đầu đưa tôi vào trải nghiệm

ở trên trời mà tôi không thể viết về.

Ngày thứ Hai Tuần Thánh, Chúa nói: "Nhiều người không nhìn thấy bàn

tay Ta cầu xin sự giúp đỡ. Ta đến gần nhưng họ quay đi và tiếp tục bước

đi trên con đường của bóng tối. Ngọn lửa Tình yêu sẽ được đặt trên trái

đất để soi sáng cho những linh hồn.



"Mẹ Ta muốn dầu từ sự hy sinh của con rơi vào ngọn đèn của các linh

hồn. Ta hứa rằng bất cứ khi nào con cầu nguyện cho một người nào đó

con sẽ không bao giờ bị từ chối. Khi linh hồn hy sinh cho công cuộc cứu

độ của Ta, Ta nợ họ. Họ mua Ta với ân huệ của họ."

Báo cáo của bác sĩ

Trong tháng Năm, tôi quay lại gặp bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm

trong phòng thí nghiệm. Các kết quả cho thấy rằng tôi hơi thiếu máu,

hoàn toàn không đáng kể. Ông phát hiện không có bệnh tật và không kê

thuốc.

Giải thích duy nhất của ông là tôi chấp nhận sự đau khổ của người khác.

Hệ thống thần kinh của tôi rất nhạy cảm và điều này gây ra đau khổ. Ông

không có câu trả lời khác. Các con tôi biết rằng tôi luôn trong tình trạng

sức khỏe kém và rất ngạc nhiên với đánh giá của bác sĩ. Chúng thấy điều

này kỳ lạ. Tôi chỉ phải chịu đựng (như thường lệ).

Phép màu lặp lại của Chúa Thánh Thần

Vào ngày 15 tháng 5, Chúa nói, "Đừng tăng sự do dự trong tình trạng

tuyệt vọng này. Con phải trải qua những đau khổ giống như các môn đệ

của Ta sau khi Ta chết. Bằng cách này, Ta có thể gửi Chúa Thánh Thần.

Phép lạ vĩ đại là sự trở lại gần đến của Chúa Thánh Thần. Ánh sáng của

Ngài sẽ lan rộng hơn và thâm nhập vào toàn bộ trái đất." Sau khi Chúa

nói xong, bóng tối lại làm tâm hồn tôi tràn ngập đau khổ một lần nữa.

Năm ngày sau, Chúa làm tôi ngạc nhiên, "Hãy mạnh mẽ lên. Ta sẽ không

cho con thêm bất kỳ đau khổ nào nữa." Tôi buồn và than phiền, "Làm sao

con có thể đến trước mặt Ngài? Tình yêu của Ngài thống trị tâm hồn con.

Điều gì sẽ xảy ra với con? Tại sao Ngài đối xử với con thế này? Con

không xứng đáng chịu đau khổ ư?"



Ngài lại nói, "Con không hiểu. Ta không thể làm tăng sự đau khổ của con

vì con đã đạt đến giới hạn. Không thể tăng đau khổ lên nữa. Ta sẽ không

làm giảm đi sự đau khổ của con, cũng không phải Ta sẽ tha cho con. Con

sẽ phải chịu đựng cho đến hơi thở cuối cùng của mình."

Làm việc ở thiên đàng

Ngày 30 tháng 5, Đức Mẹ nói: "Sau cái chết của con, con sẽ được bên

cạnh Mẹ và dầu từ sự hy sinh của con sẽ rơi trên những ngọn đèn của trái

đất. Những điều này sẽ được thắp sáng một lần nữa bởi Ngọn lửa Tình

yêu. Chúng sẽ rơi vào những người không có đèn (người không tin). Họ

cũng sẽ đến với Con của Mẹ. Con sẽ phải làm việc thậm chí là ở trên

trời."

Thiên Chúa giải thích về đau khổ

Ngày 10 tháng 6, trước thánh lễ, Chúa nói: "Trải nghiệm ánh sáng của cái

nhìn thấu suốt của Ta. Với điều này Ta ban cho con một sức mạnh đặc

biệt. Ta sẽ không bao giờ giảm bớt khổ đau của con, nhưng Ta sẽ thay đổi

hình thức của chúng. Việc con vẫn đang sống trên trái đất là một hình

thức của khổ đau.

"Ta đặt con dưới sự thống trị đầy đủ của Hoàng Tử Bóng Đêm. Hắn có

thể đưa con bất kỳ thử nghiệm có thể làm con ngần ngại hoặc rút lui.

Bằng cách này, hắn biết rằng hắn đang đối mặt với một linh hồn được sở

hữu bởi Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là loại linh hồn biết làm thế nào để yêu

thương và đau khổ trong sự phù hợp tổng thể với Thánh Ý Thiên Chúa.

Con là một nạn nhân đang bùng cháy với tình yêu. Ta giữ con trên trái

đất, do đó con có thể trở thành nạn nhân đang cháy này. Ta nhìn con với

niềm yêu thích."

Linh hồn tôi được hưởng sự an bình, nhưng chỉ trong một vài ngày.



Trận chiến lớn

Ngay sau đó, một trận chiến phẫn nộ nổi lên bên trong. Điều này đã được

gây ra bởi những lời nói dối mà tôi mê hoặc bản thân mình. Không một

từ là sự thật. Tôi có rất nhiều tội lỗi mà tôi không được rước lễ. Tôi đi

đến kết luận tương tự. Tôi phải phá huỷ tất cả những lời nói dối của tôi.

Tôi sẽ không viết thêm một chữ.

Mặc dù tôi nghe thấy giọng nói của Chúa bên trong, tôi đã không viết và

cố gắng bỏ lại tất cả phía sau. Tôi chưa bao giờ trải qua một sự đau khổ

như thế này. Đây là một cuộc sống khủng khiếp. Tôi biết tôi đang xúc

phạm Thiên Chúa và Ngài không có mong muốn đến với tôi. Trong đau

khổ này, tôi chỉ muốn chết. Sau đó, tôi sẽ thoát khỏi những lời nói dối đã

làm nhầm lẫn, ngay cả cha giải tội của tôi. Tôi không có mục đích. Tôi

đang sống không có Chúa. Tôi chỉ đi đến thánh lễ vào ngày Chúa nhật.

Tôi nuôi dưỡng tâm hồn tôi bởi giao thiêp tâm linh. Tất cả là bóng tối.

Cuộc sống như xa lạ đối với tôi. Làm thế nào tôi có thể sống cho Thiên 

Chúa mà không có Thiên Chúa?

Chỉ có Đức Thánh Cha có thể khôi phục sự yên bình của tôi. Nếu Ngài

thấy rằng Sứ Mệnh là không đúng sự thật, Ngài có thể giải tôi cho tôi.

Với sức lực yếu ớt tôi đang có, tôi sẽ đi đến Đức Thánh Cha vì tôi không

thể chỉ đi và không làm gì cả. Tôi sẽ không tiếp tục sống theo cách này.

Hoặc là những gì đang xảy ra là đúng hay tôi là một kẻ ngốc và một kẻ

nói dối. Nếu đó là sự thật, tôi không thể chỉ đứng quanh đó trong khi

những linh hồn bị diêt

thiết.

Sự can thiệp của 
Chúa

vong. Tôi phải chịu bất kỳ hy sinh nào mà cần

Trong tháng Bảy, Chúa nói, "Cha giải tội của con bảo con gọi cho ông ấy 

nếu con có bất kỳ khó khăn." Vì vậy, tôi gọi ông ấy qua điện thoại và lời



nói của ông rất đáng khích lệ. Đêm đó, tôi như một đứa trẻ chờ đợi ngày

Giáng sinh, bởi vì tôi sẽ được rước lễ vào ngày mai. Trong hai tuần, tôi

đã không nhận được. Những sự hồi đáp thuận lợi đã làm dịu đau khổ tinh

thần của tôi.

Khi tôi đi xưng tội, Kẻ Ác hiện ra một lần nữa. Tôi cần sức mạnh để lắng

nghe vị linh mục. Vài lần, tôi đã nói, "Con muốn tin rằng sự tha tội được

thành sự." Vị linh mục đã hiểu. Ông chỉ cho tôi sự quấy rối đến từ Kẻ Ác.

Ông mạnh mẽ khuyên tôi, "Không bao giờ tránh xa rước lễ." Tôi nói,

"vâng" bảy lần để lặp lại mệnh lệnh của ông. Để làm điều này, tôi nhận

được một sức mạnh lớn hơn bất cứ điều gì trên trái đất.

Giải thích của Chúa

Một vài ngày sau đó, Chúa nói: "Liên quan đến lời khuyên của cha giải

tội của con, Ta nói một lần nữa, ‘Lời của ông ấy là lời của Ta’ bởi vì Ta

soi sáng cho ông ấy. Ông ấy biết con, hướng dẫn con, và sẽ không bao

giờ rời bỏ con. Ta đã không nói với con rằng Ta sẽ thả Satan vào con? Ta

vui mừng vì con đã ngay lập tức đi đến cha giải tội. Con có công cụ vâng

phục này và con siêng năng sử dụng quyền năng này."

Cho đến hôm nay, tôi đã không nghĩ về sự vĩ đại của sự vâng phục. Tôi

quyết định chấp nhận cả những lời của Chúa và của cha giải tội của tôi.

Đêm canh thức

Ngày 09 tháng 7, Đức Mẹ nói: "Hãy đưa cho cha giải tội của con các

hướng dẫn liên quan đến các buổi cầu nguyện ban đêm. Những buổi cầu

nguyện đêm sẽ cứu linh hồn của người hấp hối và phải được tổ chức

trong mỗi giáo xứ để sẽ có người luôn cầu nguyện trong những khoảnh

khắc. Đây là công cụ Ta đặt trong tay của con. Sử dụng nó để làm mù

Satan và cứu những linh hồn gần chết không bị kết án đời đời."



Ba ngày sau, Chúa đã hứa, "Ta thêm một bước nữa. Ta sẽ tôn vinh ngôi

nhà nhỏ của con với sự hiện diện liên tục của Ta. Đây sẽ là cung thánh

tiếp theo của Ta. Ta đã thuê căn nhà nhỏ của con. Ta thấy rằng con chống

lại niềm tin tưởng vào lời hứa của Ta. Từ đây, con có biết rằng những lời

này là từ Ta. Con sẽ là gì nếu không có tình yêu của Ta?"

Ngọn lửa bác ái - Một mũi tên đang cháy

Ngày 17 tháng 7 Chúa đã giải thích, "Con đã lấy lại sự bình an chỉ thông

qua sự vâng phục mệnh lệnh của cha giải tội. Nếu con từ chối lời của

ông, linh hồn con sẽ bể vỡ chìm tàu một lần và mãi mãi. Lời nói của Ta là

nghiêm túc. Những lời của cha giải tội là lời nói của Ta. Từ chối chúng là

nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Bây giờ, Ta sẽ thay đổi đau khổ của con.

Cho đến khi kết thúc cuộc sống của con, Ngọn lửa Bác Ái sẽ đốt cháy

trong con và tiêu thụ sức mạnh của cơ thể con."

Vì Chúa vẫn chưa cho tôi "Ngọn lửa Bác Ái" này, tôi không hiểu. Sau

một vài ngày, tôi cảm thấy như một mũi tên đang cháy đã bị đâm mạnh

vào tâm hồn tôi. Bằng đau khổ này, linh hồn sẽ được cứu khỏi Ngọn lửa

đời đời. Sau khi trải qua nó, tôi vẫn không thể mô tả được. Nếu thậm chí

sự đốt cháy tự nhiên không thể giải thích, làm thế nào tôi có thể mô tả

"Ngọn lửa Bác Ái?"

Một trải nghiệm huyền bí

Một sự rút lui trong im lặng thống trị tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy như tôi

không phải ở trên trái đất. Chúa nói điều này sẽ xảy ra cho đến khi kết

thúc cuộc sống của tôi. Tôi phải trung thành với việc ăn chay và các buổi

cầu nguyện ban đêm. Tôi muốn tăng gấp đôi điều này. Trước đây, Chúa

yêu cầu tôi hai giờ thánh. Sau khi Ngọn lửa Bác Ái đốt cháy trong tôi, tôi

đã không có ngày và đêm. Tôi cầu nguyện từ nửa đêm đến 5 giờ sáng.

Sau đó, tôi đi đến nhà thờ. Lúc 7 giờ sáng, tôi nhận Thánh Thể của Chúa.



Ở nhà, linh hồn tôi được kết hiệp với Chúa mà không bị gián đoạn. Đây

là những bí mật của trái tim tôi.

Ảnh hưởng của ngọn lửa bác ái

Sự yếu kém của cơ thể được chẩn đoán bởi bác sĩ đi kèm với cường độ

như vậy nên tôi phải nằm xuống trong 15 phút mỗi giờ. Trở về từ thánh

lễ, sự yếu đuối đến và tôi đã phải nằm xuống. Chúa đổ ngọn lửa bác ái

với cường độ lớn nhất, trong khi nói, "Thiên Chúa đã xuống đây với

con." Linh hồn tôi run rẩy mạnh mẽ trong một thời gian dài.

Đức Mẹ nói: "Thiên Chúa đã đi xuống trần với con và ngọn lửa bác ái

tiêu thụ con. Để sở hữu đặc quyền này, con cần thật khiêm nhường."

Tôi thường cảm thấy một sự ức chế lớn về việc viết lại. Điều này làm tê

liệt tôi trong nhiều ngày. Sau đó, Chúa đã cứng rắn hơn và yêu cầu tôi

viết những điều này. Ngài nói, "Tại sao Ta bắt con viết về những điều

này? Những sự kiện này phản ánh hồng ân của Ta. Ta bắt buộc con phải

viết, để tất cả mọi người sẽ thấy những gì Ta đã làm trong con từ khi con

còn trong thời thơ ấu."

Đảm bảo của Chúa

Chúa đã nói với tôi. "Ta không thể từ bỏ con." Hôm nay, Ngài giải thích,

"Tại sao con ngạc nhiên? Ta đổ tất cả máu của Ta để cứu mọi người. Với

tất cả sức mạnh của mình, con phải muốn điều tương tự, rằng tất cả mọi

người được cứu rỗi."

Bởi vì Ngọn lửa Bác Ái lúc này đốt cháy tôi, tôi trải nghiệm xuất thần

thường xuyên hơn và trong khoảnh khắc bất ngờ. Tôi đau đớn nhiều đến

mức tôi không thể cầu nguyện cho những người hấp hối. Chúa bảo đảm

với tôi rằng Ngài chấp nhận "mong muốn cầu nguyện" của tôi. Đó là

những lời Ngài dùng.



Sức sống truyền tải

Hai đứa cháu được sinh ra ngày 22 Tháng 8 (Trái Tim Vô Nhiễm của 

Đức Maria) và 08 tháng 9 (ngày sinh của Mẹ Maria). Các công việc chăm

sóc cho chúng thât quá nhiều và tôi hỏi xin sức mạnh. Ngày hôm sau tôi

đã có sức sống tuyệt vời và trong hai tuần, tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Tôi thậm chí nghĩ sẽ đi làm trở lại. Sau đó, Chúa nói, "Con giờ đã hiểu tại

sao Ta tước sức mạnh cơ thể của con. Trong sự yếu đuối của con, con đã

giúp đỡ Ta. Trong sức mạnh của con, con cho Ta ít thời gian và không ở

lại với Ta. Sức mạnh này sẽ chỉ ở lại một vài ngày. Ta đã đưa nó vì lợi

ích của gia đình con."

Do dự về một yêu cầu

Vào ngày 18 tháng 9, Chúa yêu cầu tôi ăn chay với bánh mì và nước cho

đến khi Sứ Mệnh đến Tay Đức Thánh Cha. Ngài trở lại một vài ngày sau

đó và lặp đi lặp lại yêu cầu này. Tuy nhiên, do sức yếu, tôi không nghĩ

rằng tôi có thể hoàn thành nó. Tuy nhiên, đó rõ ràng là ý muốn của Chúa.

Ngọn lửa Bác Ái đốt cháy bên trong và tôi chỉ muốn điều gì Chúa muốn.

Thông thường, tôi quyết định nhanh chóng, nhưng bây giờ tôi đã đi qua

đi lại. Chỉ đến ngày thứ Bảy, tôi chấp nhận ý muốn của Chúa.

Tuy nhiên, khi tôi đến cha giải tội của tôi, ông đã từ chối cho phép điều

đó. Tôi cảm thấy bình an trong một vài ngày cho đến khi Chúa nói, "Ta

không rút yêu cầu của Ta. Tới cha giải tội của mình và yêu cầu một lần

nữa." Tôi đã bối rối và nói với Chúa lời từ chối của ông. Tôi quay trở lại

một lần nữa và nói cho ông yêu cầu của Chúa. Ông một lần nữa từ chối

và chỉ cho tôi đó là cách vô lý. Ông bác bỏ nó bởi vì nó sẽ làm tổn thương

sức khỏe của tôi và đã vi phạm điều răn thứ Năm. Nếu Chúa nói với ông,

ông sẽ chấp nhận nó ngay lập tức.



Sau đó, tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi nghĩ về thức ăn, sự chóng mặt bao

chùm tôi. Điều này không còn khi tôi ăn bánh mì và nước. Chúa nói tôi

nên ăn các loại thực phẩm khác chỉ trong lúc ăn trưa. Tôi ăn chỉ để nuôi

cơ thể của mình, và không phải để thưởng thức hương vị. Hôm thứ Hai

và thứ Năm, tôi sống bằng bánh mì và nước. Tôi làm như vậy vào ngày

thứ Sáu, chỉ ăn sau 6 giờ chiều. Nếu tôi ăn thực phẩm khác vào những

ngày này, tôi sẽ phải đau khổ.

Chúa cứ khuyên tôi mang yêu cầu của Ngài đến cha giải tội. "Ta muốn

con hoàn thành yêu cầu của Ta cho đến khi các kiến nghị đến được với

Đức Thánh Cha. Nói cho cha giải tội của con là Ta thay đổi những đau

khổ của con và ông không nên sợ. Dù Ta gửi cho con có thường xuyên

hay không, con phải đi nhanh chóng.

"Tuy nhiên, không bao giờ bất tuân lệnh của cha giải tội của mình, thậm

chí không vì yêu cầu thiêng liêng của Ta. Nếu cha giải tội của con chấp

nhận yêu cầu của Ta, sự hy sinh của con sẽ đạt được kết quả mong muốn.

Ông sẽ nhận được sức mạnh cần thiết để đảm bảo rằng Sứ Mệnh đến

được với Đức Thánh Cha."

Trải nghiệm Sự Đổi Bản Thể

Trong tháng Mười, khi vị linh mục đọc lời truyền phép và nâng cao Mình

Thánh Chúa, Chúa cho phép tôi trải nghiệm những biến đổi bản thể về

Thân Xác của Ngài. Ngài nói, "Trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời này

trong tâm hồn của con là công việc của những ân sủng đặc biệt của tình

yêu Thiên Chúa." Linh hồn tôi run lên và tôi nghĩ rằng, "Khi các tông đồ

đầu tiên trải qua những phép lạ của sự biến đổi bản thể của Chúa, làm thế

nào họ có thể chịu đựng được?" Trong vài khoảnh khắc, tôi cảm thấy như

mình sắp chết. Ngay cả bây giờ, những hiệu ứng này rất khó để chấp

nhận.



Đau khổ và xuất thần

Chúa Giêsu làm tràn ngập tôi với những đau khổ phi thường. Tôi cúi

xuống khi tôi bước đi, và một nỗi sợ hãi của cái chết nắm lấy tôi. Chúa

phán, "Đừng cảm thấy mệt mỏi về những đau khổ." Dần dần, những đau

khổ giảm đi và Chúa nói, "Chịu đựng với một nụ cười. Đừng để ai biết và

đừng để ai nhìn thấy. Đây là bí mật của chúng ta." Vào lúc đó, tôi cảm

thấy như thể linh hồn tôi lìa khỏi cơ thể.

Nhiều lần, Chúa nói, "Nỗi buồn vì tội lỗi của con tạo ra lãi suất ngân

hàng ở đây trên trái đất." Một ánh sáng tràn ngập tâm hồn tôi trong niềm

hạnh phúc không thể diễn tả. Sự khát khao của Ngài đối với những linh

hồn bị đốt cháy bởi Ngọn lửa liên tục tăng trong tôi.

Ngày 17 tháng 12, sau khi rước lễ, Chúa lấp đầy ánh sáng trong tôi và

nói, "Ánh sáng của Ta thâm nhập vào con và tất cả xung quanh con. Con

phải đưa ánh sáng đến những phần tối của trái đất."



Chương 6

1966

Vào ngày 03 tháng 1, tôi đã trải qua một nỗi buồn sâu sắc với tội lỗi.

Những lời của Chúa để lại một dấu ấn sống động linh hồn của tôi, "Sự ăn

năn có sức mạnh to lớn. Đôi khi, bàn tay của Ta được nâng lên để trừng

phạt. Sau đó, những người đền tạ buộc Ta tha thứ."

Sự ăn năn và xuất thần

Vào ngày 13 tháng 1, sau khi rước lễ, Chúa nói, "Sự ăn năn của con chạm

vào trái tim Ta. Ta sẽ đóng một dấu ấn rực rỡ bằng vàng nguyên chất vào

tâm hồn của con là con xứng đáng vì sự ăn năn không đổi. Ngay cả sau

cái chết của con, nó sẽ tỏa sáng và sẽ toả ra món quà của sự ăn năn cho

người khác. Con là một linh hồn tốt và nhiều phước."

Trong khi những âm thanh từ lời của Chúa vẫn còn vang lên trong tai tôi,

tâm hồn tôi rời trái đất. Ngài nói thêm, "Ta chỉ nâng linh hồn tinh khiết

đến Bản Thân Ta."

Chiếu sáng thế giới

Ba ngày sau, tôi bật một que diêm để tạo ra lửa. Chúa làm tôi ngạc nhiên,

"Con giống như que diêm này và Ta đã thắp sáng con. Con sẽ sáng lên

toàn bộ thế giới. Con là một công cụ nhỏ, như một cái quẹt của que diêm,

Ta sẽ đốt lên Ngọn lửa Tình yêu trong hàng triệu linh hồn. Ngọn lửa của

Satan không thể dập tắt ngọn lửa này. Mẹ Ta sẽ thắp sáng một que diêm

và làm mù hắn."

Trải nghiệm thánh linh



Ngày 25 tháng 2, vào ban đêm, tôi đã ra khỏi xe buýt, nhưng khó có thể

đi bộ trên con đường đầy tuyết. Tôi cô đơn và sợ hãi. Chúa làm tôi ngạc

nhiên, "Tại sao con nghĩ là con một mình? Ta sẽ không bao giờ buông bỏ

con." Trải nghiệm tăng mạnh hơn khi Ngài nói, "Cách đây rất lâu, ngay

cả khi con không nghĩ về Ta, Ta đã cùng với con. Ta theo con trong mỗi

bước. Từ chối mọi ý nghĩ là con đang ở một mình. Nếu, ví dụ như, con

không nghĩ về Ta, đau khổ của Ta trở nên quá lớn. Con có muốn bất cứ

điều gì?"

Tôi trả lời, "Lạy Chúa, trước hết, con mong muốn các linh hồn cho Ngài."

Ngày hôm sau ở thánh lễ buổi sáng, Chúa đã đưa tôi vào cơn xuất thần.

Theo trải nghiệm này, tôi không nhìn thấy. Tôi chỉ nghe thấy những lời

của Chúa. Chiếm hữu hoàn toàn linh hồn của tôi, Ngài nói, "Chúng ta

mang đến cho con những món quà đẹp nhất của tâm hồn chúng ta." Trong

những giây phút xuất thần, Chúa Giêsu đã cho tôi trái tim và tâm hồn

Ngài. Tôi trải nghiệm Trái Tim Thiên Chúa đập trong tôi. Mọi thứ khác,

tôi không thể viết. Tôi tham gia vào sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa.

Vào ngày 04 tháng 3, cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài suốt cả buổi

sáng khi tôi đang làm công việc của mình. Tôi lắng nghe một cách cẩn

thận từng lời, "Trên hợp âm của tâm hồn con, Ta đang chơi một giai điệu

của sự ăn năn. Điều này xuất phát từ sự đau khổ của con. Giai điệu rơi

trên người tội lỗi, và thậm chí cả kẻ ăn năn cố chấp."

Xác định nhiệm vụ của bà

Một vài tuần sau đó Chúa xác định nhiệm vụ của tôi. "Con là người diễn

viên nhắc lời trong vở kịch thần thánh. Người nhắc lời không cần phải

biết tên các khán giả. Người đó làm cho chương trình diễn ra tốt đẹp.

Diễn viên nhắc lời đó không phải là ngôi sao và không xuất hiện trên sân

khấu. Người ấy không cảm thấy yên bình. Người luôn luôn phải di



chuyển. Đây là vị trí của con. Cho đi bản thân mình hoàn toàn. Hãy làm

những gì cần phải được thực hiện. Thế là đủ. Ta không bao giờ tìm kiếm

kết quả.

Phép lạ hàng ngày

Ngày hôm sau, sự hiện diện của Chúa đã đi khắp cơ thể và tâm hồn tôi.

Tôi đau đớn như vậy từ những người từ chối ân sủng và đối mặt với

những mối nguy hiểm khủng khiếp của sự kết án đời đời. Vào lúc hiêp lễ,

khi Chúa Giêsu đi vào tâm hồn tôi, một sự im lặng sâu sắc lấn át tôi và

lời nói của Ngài vang lên trong tai tôi. Tại thời điểm hợp nhất thần

thánh, mỗi sự cựa quậy của tôi là với Thiên Chúa. Phép lạ này xảy ra mỗi

ngày.

Lời hứa của thiên đàng

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 9 tháng 4), trong khi tôi thờ phụng thập

tự giá, Chúa nói, "Chỉ có Mẹ của Ta có thể hiểu được sự mầu nhiệm của

Ngôi Lời trở thành Máu Thịt. Những linh hồn khác hiểu điều này chỉ

thông qua những đau khổ. Ta nói với con những gì Ta cũng nói với Kẻ

Trộm Tốt, ‘Ngày chết của con, con sẽ được ở với Ta trên Thiên Đàng.’"

Khi tôi viết những lời này, nhịp đập của trái tim của Thiên Chúa buộc tôi

phải quỳ xuống.

Ngất trí sau Lễ Phục Sinh

Sau Phục Sinh, Chúa đã nói trong nhiều dịp. Ngày 14 tháng 4, tôi tự hỏi

làm thế nào tôi có thể đền đáp Thiên Chúa. Là một người can đảm, tôi

nói, "Lạy Chúa, con sẽ trả Ngài nỗi buồn vì tội lỗi của con." Chúa nói,

"Ta đã mua những tội lỗi của con nhưng Ta sẽ dùng sự ăn năn của con để

trả cho những người khác. Sự ăn năn của con sẽ thúc giục nỗi sầu bi hoàn

hảo trong vô số các linh hồn."



Trong một dịp khác, Chúa nói: "Con hiểu phép mầu nhiệm thần linh bởi

vì, trong quá xuất thần của con, Ta dạy cho con những phép màu để làm

con mạnh hơn để chịu đựng."

Một ngày nọ, tôi nói, "Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, Ngài là em bé của

đôi mắt con." Ngài trả lời, "Con hiếm khi nói điều này. Bởi vì bản chất

con người của Ta, Ta thích được nuông chiều."

Một buổi sáng, Chúa nói, "Mỗi giọt nước mắt đau khổ mà rơi ra từ đôi

mắt con sẽ mang lại những giọt nước mắt ăn năn trong những kẻ tội lỗi."

Ngày 03 Tháng 6, tôi nói với Đức Mẹ, "Cho đến khi Mẹ đưa cho cha giải

tội của con những yêu cầu của Mẹ, ông ấy sẽ không làm gì cả." Mẹ trả

lời, "Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ không có trường hợp ngoại lệ. Mẹ sẽ

đắm chìm ông với ánh sáng nhẹ nhàng, mà ông không thể cưỡng lại. Mẹ

sẽ làm tương tự với tất cả những ai được kêu gọi để lan truyền Ngọn lửa.

Các tâm hồn càng tinh khiết, Ngọn lửa tình yêu của Mẹ sẽ tỏa sáng hoàn

toàn hơn."

Một vài ngày sau đó, tại bàn thờ, Chúa tiết lộ sự nghèo khó về tâm hồn

của tôi và nói, "Ta bao phủ sự nghèo nàn này để những người khác sẽ chỉ

thấy sự phong phú tỏa ra từ tâm hồn của con. Ta đã cho con trở thành

người phân phát những ân sủng của Ta."



Chương 7

Những Năm Cuối Cùng

Từ năm 1967 đến cái chết của bà vào năm 1985, Elizabeth ghi lại tương

đối ít trong Nhật Ký Tâm Linh của mình.

Một lời hứa

Vào ngày 7 tháng 11 năm 1969, trong khi cùng tôn thờ Thiên Chúa Ba

Ngôi, tôi nghe tiếng Chúa nói, "Mai đây, Ta sẽ gửi cho con một vị linh

mục, người sẽ lấy linh hồn của con và Sứ Mệnh Thánh Thần của chúng ta

vào tay của mình."

Con phải nói

Ngày 26 tháng 7, 1971 Chúa nói: "Lời nói là một món quà của Thiên

Chúa và, một ngày đó, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiêm những

lời nói của họ. Chúng ta không thể bao bọc mình trong im lặng. Con phải

sử dụng món quà mà Chúa Cha đã cho con. Đừng ngại nói chuyện! Con

phải lay động mọi người và đánh thức họ dậy khỏi sự thờ ơ của họ. Con

không thể bỏ họ lại với hai bàn tay trắng và trái tim trống rỗng. Con phải

nói!"

Sau đó, Đức Mẹ đã dạy tôi, "Con phải giải thích Ngọn lửa Tình yêu của

Mẹ bằng cách nói về nó. Con không có quyền im lặng vì sự hèn nhát,

niềm kiêu ngạo, hoặc do sơ suất. Hãy để lời nói của con sống động và có

tác dụng. Yêu cầu một lời nói và Mẹ sẽ ban cho. Mỗi từ ngữ là một hạt

giống được trồng trong người nghe và sẽ mang lại một vụ thu hoạch."

Một lần nữa, Chúa nói, "Bắt những vị linh mục không hoạt động và sợ

hãi rời bỏ nhà của họ. Họ không được đứng nhàn rỗi và tước mất lòng từ



bi của Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ Ta. Họ phải lên tiếng để Ta có thể đổ

ra lệnh ân xá của Ta trên toàn thế giới.

"Đi vào trận chiến. Satan cố gắng để làm phá hủy sự tốt đẹp. Các Kitô

hữu không thể hài lòng với những nỗ lực nhỏ, ở đây hay ở đó. Hãy tin Mẹ

Ta. Thế giới tương lai đang được chuẩn bị. Nụ cười của mẹ Ta sẽ làm

sáng lên toàn bộ trái đất."

Bốn Lời Dạy

Ngày 11 tháng 7, 1975 Elizabeth thu âm bốn lời dạy bảo.

Lời dạy thứ Nhất

Đức Mẹ nói, "Nhiều người đang bị mù quáng bởi vật chất. Họ không thể

đến gần hơn với Thiên Chúa, vì của cải vật chất là một bức tường. Ngay

cả linh hồn có ý định tốt cũng chỉ hy sinh thỉnh thoảng theo thời gian. Bị

mù quáng theo vật chất và những ham muốn trần tục, họ không thể nhận

được ân sủng đặc biệt. Họ không làm theo cảm hứng của Thiên Chúa, và

không muốn tin rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt họ.

Lời dạy thứ Hai

Chúa Giêsu đã nói: "Mọi người đóng góp nhưng họ muốn tên của họ

được liệt kê. Sự ghi nhớ này là dành cho vinh quang của họ. Hãy cho đi

đóng góp của con ẩn danh và Cha trên trời sẽ thưởng cho con."

Lời dạy thứ Ba

Ngọn lửa Tình yêu chuẩn bị linh hồn của chúng ta cho những cảm hứng

của Chúa. Nếu chúng ta phụ thuộc vào Ngọn lửa Tình yêu, Chúa sẽ soi

sáng trí tuệ của chúng ta và cho chúng ta ý chí hoàn hảo nhất của Thiên

Chúa.

Lời dạy thứ Tư



Cha trên trời nói rằng trong mức đô ̣ mà chúng ta yêu mến Thiên

Chúa, thế giới sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi. Chúng ta chịu trách nhiệm

cho nhau, cho gia đình và đất nước chúng ta. Hãy chịu trách nhiệm về số

phận của tất cả nhân loại. Đức Mẹ nói: "Tất cả mọi người sẽ thấy

những kết quả lao động của họ trên danh nghĩa Ngọn lửa Tình yêu."

Phá hủy các bài viết

Sau đây không phải là một phần của Nhật Ký Tâm Linh. Đó là một bức

thư, được viết bởi Elizabeth tới một người bạn thân, bác sĩ N.

Do nghi ngờ, tôi biết rằng những gì tôi đã viết không đến từ Thiên Chúa.

Để được giải thoát, tôi quyết định tiêu huỷ các tài liệu (hiện tại có rất

nhiều cuốn sách) bằng cách đốt chúng trong bếp trong ngôi nhà nhỏ của

tôi. Khi tôi sắp ném các bài viết vào trong lửa, Chúa làm tê liệt tay tôi.

Các thông điệp rơi trên sàn nhà và tôi sụp đổ. Con gái tôi, Cecilia, tìm

thấy tôi. Con bé hiểu những gì tôi đã làm và lấy các bài viết về phòng nó

trong nhà. Tôi đuổi theo nó và lấy lại chúng.

Tôi lại quỳ trước lò bếp và một lần nữa tay tôi đã bị tê liệt. Tôi không thể

hành động và nhận ra tôi đã làm sai. Chúa muốn các thông điệp được

chuyển đến thế giới.

Vào mùa xuân 1971, tôi đang ở trong bóng tối hoàn toàn từ những nghi

ngờ lớn. Tôi hỏi xin Chúa phân tán sự bối rối của tôi. "Lạy Chúa, nếu Sứ

Mệnh này là xác thực, thì tại sao con phải sống trong bóng tối?" Tôi sụp

đổ và bắt đầu đập tay của mình trên bàn ghế. "Con tìm kiếm một dấu hiệu

để con có thể chịu đựng được những đau khổ." Với sự thiếu tôn trọng

hoàn toàn, tôi yêu cầu một dấu hiệu từ Thiên Chúa (điều này thậm chí

còn làm cho tôi cười). Tôi xin Chúa những gì Ngài chắc chắn không thể

cho tôi. Tôi yêu cầu Ngài một vị linh mục nhất định đến nơi ở của tôi vào



buổi trưa. Nếu vậy, tôi sẽ chấp nhận Sứ Mệnh là xác thực. Sau khi đưa ra

thách thức này, tôi cảm thấy rất tốt.

Khi tôi đến nhà thờ, tôi bị bao phủ với sự xấu hổ. Tôi đi xưng tội và nói

với vị linh mục sự tranh chấp thiếu tôn trọng của tôi với Thiên Chúa. Ông

quở trách tôi, nói với tôi rằng tôi là một "kẻ cứng đầu", và đối với sự sám

hối của tôi, tôi đã cầu nguyện cho sự chuyển đổi của riêng tôi. Vị linh

mục này là một người cứng rắn. Tôi đã nói lên, “Cha sẽ không thảo luận

những điều đó với Thiên Chúa nếu Cha phải chịu đựng đau khổ của con

chứ?"  Tôi  cầu  nguyện cho bản thân mình.  "Hỡi  Đức Chúa Trời,  hãy

chuyển đổi kẻ cứng đầu này."

Bóng tối dâng lên và, sau khi thánh lễ, tôi về nhà hoàn toàn quên đi

những gì đã xảy ra. Khi chuông reo vào buổi trưa, một tiếng gõ trước nhà

tôi. Đó là vị linh mục mà tôi đã tìm kiếm như một dấu hiệu. Tôi hỏi, "Ai

gửi Cha đến và tại sao Cha đến đây?" "Không ai gửi Cha. Cha chỉ cảm

thấy cần phải đến ngay lập tức." Tôi nói với ông ấy những gì đã xảy ra.

Ngoài ra, kẻ "cứng đầu" trở về với Thiên Chúa.

Nghi ngờ và khủng hoảng

Năm 1977, khi nghi ngờ lại đến với tôi, tôi quyết định rút lại tin nhắn. Tôi

đã đi đến gặp mười hai vị linh mục Hungary, "Đừng tin những gì con đã

nói với Cha. Chúng là những lời dối trá mà con bịa đặt ra." Tôi đã không

giấu gì và tiết lộ sự đau đớn khủng khiếp của tôi.

Thời điểm vô cùng của núi Can-vê đến khi tôi đến trước mặt cha giải tội

của tôi và tất cả các vị linh mục khác. Lời đáp lại tôi nhớ nhất đến từ một

vị linh mục, "Bởi vì Chúa Giêsu đã nói với con một lần nữa sau khi con

rút lại các tin nhắn, không có lý do gì để phải xấu hổ. Chúng ta đang đối

mặt với ý muốn của Đức Chúa Trời." (Kết thúc Lá thư)



Ăn chay vào thứ Hai

Ngày 15 tháng 8, 1980, Đức Trinh Nữ đã yêu cầu các vị linh mục, các

linh hồn được thánh hiến, và bất cứ ai khác đã có thể, ăn chay vào thứ

Hai hàng tuần với bánh mì và nước. Mẹ đã hứa, "Nếu các vị linh mục giữ

chay ngày thứ Hai này ở tất cả các Thánh Lễ mà họ cử hành trong tuần

đó, thì vào lúc Truyền Phép, họ sẽ giải phóng vô số linh hồn từ Luyện

Ngục." (Elizabeth hỏi bao nhiêu có nghĩa là vô số. Chúa trả lời, "Vì vậy,

số nhiều đó không thể được thể hiện bằng con số của con người.") "Linh

hồn tận hiến và tín hữu tiếp tục ăn chay vào thứ Hai cũng sẽ nhanh chóng

giải phóng vô số linh hồn mỗi khi họ rước lễ vào tuần đó."

Chúa phán: "Giáo Hội và toàn bộ thế giới  đang gặp nguy hiểm. Con

không thể thay đổi tình trạng này. Chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời

cầu bầu thống nhất của Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh và các linh hồn

trong luyện ngục, có thể giúp con."

Giải thích việc ăn chay

Đức Mẹ đã giải thích việc ăn chay. Chúng ta có thể ăn nhiều bánh mì, với

muối. Chúng tôi có thể dùng viTamin, thuốc, và những gì chúng ta cần

cho sức khỏe. Chúng ta có thể uống nhiều nước. Chúng ta không nên ăn

để thưởng thức. Ai giữ việc ăn chay nên làm như vậy cho đến khi ít nhất

là 6 giờ chiều. Trong trường hợp này, họ nên lần hạt 50 Kinh Mân Côi

cho các linh hồn thánh thiện.

Cộng đồng cầu nguyện

Ngày 01 tháng 1 năm 1981, Chúa chúng ta nói, "Vượt ra ngoài giới hạn

của con. Nhìn vào ba Người Khôn Ngoan, người đã nỗ lực siêu phàm.

Đặc biệt là các vị linh mục phải hành động theo cách này. Những người

khác nên làm như vậy. Chúng ta phải tăng cường cầu nguyện. Chúng ta



phải hy sinh cho hòa bình thế giới và để cứu rỗi các linh hồn. Chúng ta

phải đi đến giới hạn. Mỗi giáo xứ phải khẩn trương hình thành Cộng

Đồng cầu nguyện. Ban phước cho nhau với dấu thánh giá."

Đức Mẹ nói rằng các dấu thánh giá sẽ trục xuất Satan, cũng như lời cầu

nguyện giải phóng "Lan toả tác động của ân sủng của Ngọn lửa Tình yêu

của Mẹ trên tất cả nhân loại."

Cát Minh Dòng Thứ Ba

Vào mùa xuân (1981), Đức Mẹ yêu cầu tôi nói chuyện với các nhà chức

trách để tu bổ Dòng Cát Minh Thứ Ba trên toàn thế giới. Nhân loại cần

người thế tục với một tinh thần cầu nguyện. Trong khi Đức Mẹ nói về Cát

Minh, Chúa ngắt lời, "Mẹ Ta là Chiếc Tàu Nô-ê." Ngài thường nói điều

này. Đức Mẹ cũng nói, "Từ Hungary, Mẹ muốn Ngọn lửa này đi vào hoạt

động. Nhân loại phải thực hiện đầy đủ yêu cầu của Mẹ."

Vào ngày 12 tháng 4, Mẹ lặp lại lời nói của mình, "Tất cả những ai trì

hoãn việc tuôn đổ hồng ân này có một trách nhiệm nặng nề." Những lời

này đè nặng trên tôi. Chúa phán, "Đừng sợ. Chúng ta ở cùng con. Chỉ cần

đừng trì hoãn."

Sau đó, cả hai đã nói chuyện với nhau, "Thông qua con, chúng ta yêu cầu

một sự vận động lớn của toàn thế giới. Vô số người trong mỗi một phần

của thế giới nên cầu bầu Đức Thánh Cha (Đức Giáo Hoàng John Paul II)

cho một tuyên bố chính thức của sự bày tỏ Ngọn lửa Tình yêu từ Trái

Tim của chúng Ta cho cả thế giới. Chúng ta không yêu cầu Đức Thánh

Cha kiểm tra điều này. Điều đó sẽ kéo dài quá lâu. Mọi người chỉ cần trải

nghiệm điều này trong trái tim của chính mình. Thỉnh cầu của chúng ta là

cấp bách. Không có thời gian cho sự chậm trễ. Hãy để các vị linh mục và

người dân tụ hợp trong sự hiệp nhất tinh thần. Sự tuôn chảy dạt dào này

sẽ chạm đến thậm chí các linh hồn chưa được rửa tội."



Cuốn nhật ký kết thúc với thỉnh cầu của Đức Mẹ, "Các con của Mẹ, hãy

cầu nguyện cho nhau không ngừng. Hãy để sụ tuôn đổ ơn lành của Mẹ

tạo ra hiệu quả trong nhiều linh hồn."

Đóng góp cá nhân của người dịch

Sau nhiều tháng được đắm mình trong việc phiên dịch Nhật Ký Tâm

Linh, tôi muốn thực hiện một đóng góp cá nhân cho Sứ Mệnh, như Chúa

và Đức Mẹ thường gọi công việc này. Không cần phải làm rõ cuốn sách

này. Từ ngữ rất dễ hiểu. Tôi muốn chỉ ra những điều trung tâm trong

cuốn nhật ký này.

Elizabeth Kindelmann

Bà là một người phụ nữ đáng chú ý, trong mọi khía cạnh của cuộc sống

của bà. Bà không cho phép cảnh mồ côi của thời thơ ấu huỷ hoại mình. Ở

tuổi 33, bà đã trở thành một góa phụ có sáu người con trẻ trong một nước

Hungary đã bị điều khiển bởi chế độ Công Sản. Bà thường xuyên làm hai

công việc trong các nhà máy với mức lương thấp để nuôi sống gia đình

bà.

Bà đã trải qua những đêm tối huyền bí mà không có một hướng dẫn tinh

thần. Ở tuổi 49 (1962), khi Chúa Giêsu và Đức Mẹ giao phó Sứ Mệnh rất

lớn với bà, bà chỉ có một mình và cố gắng thuyết phục các vị linh mục

rằng những thông điệp đến từ trời. Chúa đã cố tình giữ bà tránh xa bất cứ

trường học chính quy để chứng minh rằng Nhật Ký này có nguồn gốc

Thiên Chúa.

Trong quá trình viết nhật ký của mình, bà mô tả tất cả những ân huệ thần

bí mà các thánh vĩ đại đã nhân được, mặc dù bà không biết tên của các ân

huệ. Bà trải nghiệm sự xuất thần, các chuyến bay thần linh, và hấp thụ 

thần thánh. Với tất cả những ân huệ, bà vẫn hoàn toàn khiêm tốn.



Sự trèo cao của bà đến Thiên Chúa luôn đi kèm với những đau khổ nhiều

hơn. Chúa Giêsu sẽ loại bỏ một dạng đau khổ, chỉ để thay thế bằng gánh

nặng lớn hơn. Những đau khổ đó ở trong cơ thể của bà, cảm xúc của bà,

tâm trí của bà, và linh hồn của bà. Không có gì được bỏ qua nhưng bà

được lấp đầy với niềm vui lớn lao. Một ngày, bà ấy chắc chắn sẽ được

phong thánh. Tôi hy vọng rằng sẽ không làm mất đi nhiều yếu tố con

người của bà.

Không giống như Thánh Margaret Mary và Thánh Faustina,  Elizabeth

chưa bao giờ có một tầm nhìn của Chúa chúng ta hay Đức Mẹ. Bà đã viết

rằng Chúa đang ngồi bên cạnh bà, nhưng sau đó cẩn thận lưu ý rằng bà

"không nhìn thấy Ngài nhưng cảm thấy sự hiện diện của Ngài." Bà rất

thích những gì Thánh Gioan Thánh Giá mô tả là "ngất trí", và phần lớn

các bản ghi lại nhật ký của mình, bà dùng những từ ngữ rất cẩn thận.

Sứ Mệnh

Trong những cuộc ngất trí, Chúa Giêsu và Mẹ Maria nói chuyện thường

xuyên và khẩn trương về "Sứ Mệnh", nhiệm vụ của Elizabeth để "đưa Sứ

Mệnh vào hoạt động," nói cách khác, "làm nó di chuyển." Một câu hỏi rất

quan trọng là, "Vậy Sứ Mệnh này là gì?" Tôi sẽ cố gắng trả lời từ sự

nghiên cứu riêng của tôi trong Nhật Ký.

Trái tim và trung tâm của Sứ Mệnh là "Ngọn lửa Tình yêu của trái tim

Đức Mẹ của chúng ta."

Ngọn lửa tình yêu này là ân sủng lớn nhất Chúa đã ban cho thế giới từ khi

"Ngôi Lời trở thành Máu Thịt."

Mục đích của Ngọn lửa này là "mù Satan" để hắn mất kiểm soát linh hồn.

Những linh hồn sẽ lấy lại được sự tự do của họ, vì vậy họ có thể chọn sự

sống đời đời.



Mục tiêu trung tâm là sự cứu rỗi của mỗi linh hồn trong thế giới.

Một hiệu quả quan trọng là giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục.

Mặc dù tất cả các ân sủng to lớn sẽ đến từ Ngọn lửa Tình yêu, con người

phải biết về Ngọn lửa này và chuẩn bị thế nào để đáp lại. Đây là Sứ

Mệnh.

Điều gì được kỳ vọng

Lời cầu nguyện này có cái đặc biệt: "Lan toả tác động của ân sủng của

Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ trên tất cả nhân loại."

Mọi người nên nói điều này như một lời nguyện cầu phóng thích. Tuy

nhiên, Đức Mẹ muốn lời cầu nguyện này được đưa vào kinh Kính Mừng

sau cụm từ "cầu cho chúng con là kẻ có tội."

Trung tâm của Ngọn lửa Tình yêu là chầu trước Bí Tích Thánh Thể.

Cuốn nhật ký nhấn mạnh một giờ vào ban đêm, khi bình thường không có

ai ở đó. Chúa chúng ta muốn có ai đó chầu trước Bí Tích Thánh Thể ở

mỗi giáo xứ vào mỗi giờ.

Nhóm cầu nguyện

Mọi người đều được khuyến khích để nhận Ngọn lửa và chuyền nó đi.

Các phương tiện quan trọng để thực hiện điều này là sự hình thành của

nhóm cầu nguyện tại giáo xứ hay tại nhà.

Quên mình vì Thiên Chúa

Kết hợp với những lời cầu nguyện và hy sinh, là tinh thần hoàn toàn

thuộc về Thiên Chúa. Tất cả những gì không phải là của Thiên Chúa và

hấp thụ trái tim con người phải được loại bỏ.



Bởi ân điển, Elizabeth đã có thể làm được điều này. Đồng thời, bà đã

tham gia rất nhiều trong việc nuôi dạy con cái và chăm sóc cháu của bà,

phần lớn những người chuyển trở lại vào nhà bà. Bà sống trong một căn

phòng nhỏ trong khu vườn của mình.

Xin đừng bị choáng ngợp. Đức Mẹ không mong đợi những người giáo

dân bình thường đột nhiên đạt được đến đỉnh cao tinh thần. Nhiều đau

khổ và ân huệ thiêng liêng là duy nhất cho Elizabeth. Nhật ký này không

có hệ thống. Nó mô tả nhiều cuộc đấu tranh của Elizabeth.

Khi bạn đọc Nhật ký, bạn sẽ thấy, như tôi đã, nhiều điều nhỏ mà bạn có

thể dễ dàng làm được bây giờ. Nhật ký sẽ thấm vào lòng bạn. Khi đó, bạn

sẽ khám phá ra rằng Đức Mẹ đã đặt Ngọn lửa Tình yêu của mình trong

trái tim bạn. Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ trải nghiệm tất cả các phước lành mà

Thiên Chúa muốn cho bạn.

Xin cho Ngọn Lửa Tình Yêu được thắp sáng trong trái tim của bạn!



Hỏi và Đáp

Hy vọng rằng, phần này sẽ làm rõ các khía cạnh chính của sự sùng kính

Ngọn lửa Tình yêu. Trung tâm quốc gia hy vọng sẽ cung cấp thêm các tập

tài liệu giải thích.

Tại sao chúng ta cần đến hình thức cầu nguyên mới này?

Đức Mẹ, bởi sự cầu bầu của Mẹ, đã nhận được từ Chúa Cha trên

trời những ân sủng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới từ khi Chúa

Cha đã sai Con Ngài, Chúa Giêsu Kitô, đến thế giới. Sự sùng kính

mới này cảnh báo thế giới về những ân sủng mới và dạy chúng ta

làm thế nào để nhận được chúng.

Ngọn lửa Tình yêu là gì?

Ngọn lửa là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài là món quà của Chúa

Cha. Thiên Chúa sử dụng Ánh lửa và Ngọn lửa để mô tả Tình Yêu

của Ngài trong Kinh Thánh và chúng ta có thể hình dung mình tiếp

nhận và truyền đi Ngọn lửa.

Lời cầu nguyện chính của lòng sùng kính này là gì?

Điều quan trọng nhất là cầu nguyên này, "Lan toả tác động của ân
sủng của Ngọn lửa Tình yêu của Mẹ trên tất cả nhân loại." Mẹ yêu
cầu thỉnh nguyện này được thêm vào Kinh Kính Mừng sau câu 
"cầu cho chúng con là kẻ có tội."



Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà. 
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm
phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có
tội, Lan toả tác động của ân sủng của Ngọn lửa Tình yêu
của Mẹ trên tất cả nhân loại,  khi này và trong giờ lâm tử,
Amen.

Ngoài ra, Chúa đã ban cho bà những lời cầu nguyện sau đây như là 
một vũ khí hiệu quả chống lại Satan:

Xin cho đôi chân của con và của Chúa cùng sánh bước.

Xin cho đôi tay của con và của Chúa cùng liên kiết.

Xin cho con tim của con và của Chúa cùng nhịp đâp.

Xin cho tâm hồn của con và của Chúa cùng được hòa nhâp. 

Xin cho tâm tưởng của con và của Chúa cùng được nên môṭ .

Xin cho đôi tai của con và của Chúa cùng lắng nghe.

Xin cho cái nhìn của con được thấm nhâp
Chúa.

vào cái nhìn của

Xin cho môi miêng của con được cùng Chúa khẩn nài lòng 
thương xót từ Chúa Cha Muôn Thuở.

Chúa nói với bà ấy rằng lời cầu nguyện này sẽ làm mù Satan và linh hồn 

sẽ không bị dẫn dắt vào tội lỗi.

Mục đích của lòng sùng kính này là gì?

Mục đích chính là mỗi linh hồn được cứu rỗi. Một mục đích rõ 

ràng khác là linh hồn trong luyện ngục được lên thiên đàng càng



sớm càng tốt. Hai mục tiêu được nhấn mạnh trong nhiều hứa hẹn.

Đức Mẹ cũng hứa hẹn sẽ làm mù Satan.

"Làm mù Satan" có nghĩa là gì?

Bất cứ khi nào hắn có cơ hội, Satan lan truyền ảnh hưởng của mình

vào mọi khía cạnh của cuộc sống của tất cả mọi người. Quyền năng

của hắn chặn những ân sủng của Thiên Chúa và không cho phép

con người để đến bên Thiên Chúa, ăn năn, hoặc được giải thoát.

Làm mù Satan có nghĩa là hắn đã mất quyền lực này. Sau đó,

những ân sủng của Thiên Chúa có thể có hiệu quả và con người có

thể đáp lại. Ví dụ, một người nghiện rượu bị cuốn vào cơn nghiện.

Rượu có sức mạnh hơn anh ta.  Bằng cách trở thành một người

nghiện rượu đã hồi phục, anh ta được tự do thực hiện đầy đủ nghĩa

vụ của mình. Rượu không còn có sức mạnh để chế phục anh ta. Vì

vậy, khi Satan bị mù mắt, linh hồn được tự do để hồi đáp ân sủng

của Thiên Chúa.

Có bất cứ ngày lễ nào cho Ngọn lửa Tình yêu?

Đức Mẹ không muốn ngày lễ đặc biệt nhưng Mẹ đã chọn ngày

Candlemas (Lễ Chúa Giêsu Dâng Mình trong Đền Thờ, ngày 2

tháng 2) là ngày lễ cho lòng sùng kính này. Rõ ràng, sự lựa chọn

của Mẹ là hoàn hảo.

Elizabeth có nhiều trải nghiệm không?

Bà ấy có những cơn đau đớn và xuất thần và bà ghi lại rất là rõ

ràng, hiển nhiên bà do dự mô tả những xuất thần.

Chúa và Đức Mẹ hứa với chúng ta điều gì qua lòng sùng kính này?



Những lời hứa là bất thường nằm rải rác khắp cuốn Nhât ̣

danh sách đầy đủ của những lời hứa được đưa ra dưới đây:

ký. Một

Tháng 4 năm 1962: Ăn chay ngày thứ Hai với bánh mì và nước sẽ

giải phóng một linh hồn linh mục từ Luyện Ngục.

Ngày 7 Tháng 9 năm 1962: Ở các buổi cầu nguyện ban đêm, Ngọn

lửa Tình yêu sẽ ban phước cho người hấp hối trên toàn thế giới khi

Satan sẽ bị mù.

Ngày 28 tháng 9 năm 1962: Nếu một người ăn chay cho một vị

linh mục, vị linh mục này sẽ được thả ra từ Luyện Ngục tám ngày

sau khi ông qua đời.

Tháng 11 năm 1965: Đức Mẹ nói, "Nếu bất cứ lúc nào, có người

cầu nguyện ba (3) kinh Kính Mừng trong danh dự của Mẹ, khi đề

cập đến Ngọn lửa Tình yêu, họ sẽ giải phóng một linh hồn từ luyện

ngục.

Trong tháng 11, một (1) kinh Kính Mừng sẽ giải phóng mười (10)

linh hồn."

Ngày 27 Tháng 3 năm 1963: Chúa của chúng ta nói, "Bộ mặt của

trái đất sẽ được đổi mới vì một điều như thế này đã chưa từng xảy

ra kể từ khi Ngôi Lời trở thành Máu Thịt. Trái đất sẽ đổi mới nhờ

lời cầu bầu của Đức Mẹ của chúng ta."

Ngày 24 tháng 9 năm 1964: Đức Mẹ đã hứa, "Nếu một gia đình

giữ một giờ thánh vào thứ Năm hoặc thứ Sáu, và nếu ai đó trong

gia đình chết, người đó sẽ được giải thoát khỏi Luyện Ngục sau

một ngày ăn chay của một thành viên trong gia đình."



Ngày 02 Tháng 12 năm 1963: Đức Mẹ đã  hứa,  "Qua một  vài

người, một sự tuôn đổ ân sủng lớn sẽ thay đổi thế giới. Không ai

được từ chối lời mời của Mẹ."

Ngày 20 tháng 1 năm 1964: Chúa hứa, "Ai đọc về những ân sủng

Ta đã cho con ngày hôm qua, sẽ được chia sẻ trong các ân sủng."

(Đây là ân sủng của sự run rẩy thần thánh, một trải nghiệm xuất

phát từ một sự truyền trao ân sủng.)

Ngày 6 tháng 12 năm 1964: Đức Mẹ nói, "Ngọn lửa Tình yêu sẽ

làm tắt ngọn lửa của hỏa ngục và sự rực rỡ của Ngọn lửa sẽ lấp đầy

toàn bộ trái đất."

Chúa và Đức Mẹ đòi hỏi chúng ta làm gì?

Về cá nhân, Ngài đỏi hỏi rằng:

Chúng ta dành giờ thánh để thờ phượng và đền tạ. Điều này có thể

làm trong nhà thờ hay ở nhà.

Hãy hy sinh một chút cho các linh hồn.

Tách ra khỏi phiền nhiễu thế gian.

Ăn chay với chỉ bánh mì và nước (thuốc và thực phẩm chức năng

là được phép, nhưng không có cà phê hoặc trà) cho đến 06 giờ

chiều các ngày thứ Hai. Như Elizabeth Kindelmann tiếp tục ăn

chay các ngày thứ Năm cho đến 06 giờ chiều và các ngày thứ Sáu

đến khi "Giờ mà Cơ Thể của Ngài được đưa xuống khỏi thập tự

giá," chúng tôi cũng đề nghị này cho tất cả các những người tìm

cách bắt chước tình yêu của bà cho Chúa chúng ta. Vào mỗi ngày

này khi dùng một bữa ăn tối bình thường, chúng ta phải cầu

nguyện Kinh Mân Côi cho các Linh Hồn Thánh trong Luyện Ngục.



Luôn nói về Ngọn lửa Tình yêu.

Là một giáo xứ, Ngài đòi hỏi rằng:

Cộng đồng cầu nguyện được hình thành trong mỗi giáo xứ và mọi

người tham gia trong 24 giờ chầu.

Các chức năng của Trung Tâm Quốc Gia là gì?

Hiện nay, chúng tôi công bố phiên bản đơn giản hóa của Nhật ký

Tâm linh (31.000 từ). Nhật ký đầy đủ có thể được mua từ Tông Đồ

Ngọn Lửa Tình Yêu Canada tại  www.theflameoflove.org. Có rất

nhiều nguồn để tìm hiểu về ân sủng của Ngọn lửa tình yêu và Cuộc

Sống Sùng Đạo của chúng ta được mời gọi để sống như người

Công giáo tại  www.flameoflove.us.  Đơn giản chỉ  cần click  vào

“Resources Tab” ở trên cùng của banner trên trang Internet. Vui

lòng nhập địa chỉ email của bạn tại trang web để theo dõi Phong

trào. Chúng tôi rất thích nghe nhận xét từ bạn bằng cách gửi email

cho chúng tôi tại info@flameoflove.us .



Elizabeth Kindelmann

(1913 - 1985)

Elizabeth là đứa con thứ 13, sinh ra sau sáu cặp song sinh, và là người

duy nhất tồn tại đến tuổi trưởng thành. Khi bà 5 tuổi, cả cha và mẹ của bà

đã qua đời. Năm 16 tuổi, bà kết hôn với Karoly Kindelmann và có sáu

người con. Ở tuổi 32, bà trở thành một góa phụ, với nhiệm vụ siêu nhân

nuôi sống gia đình. Ở tuổi 48 (1961) Chúa Giêsu và Đức Mẹ bắt đầu để

lộ lòng sùng kính này với Ngọn lửa Tình yêu từ Trái tim Vô Nhiễm của

Đức Mẹ Maria. Cuốn nhật ký dễ đọc của bà kể ra phần còn lại của câu

chuyện.

Ngọn lửa Tình yêu từ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria

Tìm hiểu làm thế nào để:

 Nhận Ngọn lửa tình yêu này

 Trải nghiệm những hiệu quả của Ngọn lửa

 Chuyền Ngọn lửa cho người khác

 Làm mù Satan để hắn không cai trị được bạn hoặc những người

thân yêu của bạn

 Cứu rỗi những người hấp hối trong giáo xứ của mình từ sự kết án

đời đời

 Phóng thích nhiều linh hồn từ luyện 

ngục Nhật ký tâm linh của Elizabeth 

Kindelmann Budapest, Hungary



Ân sủng từ Ngọn Lửa Tình Yêu của Trái Tim
Vô Nhiễm của Mẹ Ta sẽ đến với thế hệ của các
con như Chiếc Tàu của Nô-ê đối với thế hệ của

ông.
- Thiên Chúa của chúng con đã ngỏ với Elizabeth 
Kindelmann

Các Cuộc đối thoại Thiên Đàng do Chúa chúng ta và Đức

Mẹ ngỏ với Elizabeth Kindelmann giữa những năm 1961 và

1982 bao gồm trong Nhật Ký Tâm Linh của mình, viết

theo yêu cầu của Chúa Giêsu của chúng ta.

Tại Đại Hội Toàn Quốc của phong trào Ngọn Lửa Tình Yêu

từ  Trái Tim  Vô  Nhiễm  của  Đức  Mẹ  Maria  ở  Budapest,

Hungary,  ngày 06 tháng 6 năm 2009, Đức Hồng Y Péter

Erdö,  Đức  Tổng  Giám  Mục của Esztergom-Budapest,

Hungary và Chủ tịch, Hội Đồng Giám Mục của Châu Âu đã

kiểm tra phê chuẩn cho cuốn sách.

Khi  phong trào  của  Ngọn Lửa Tình Yêu từ  Trái  Tim Vô

Nhiễm của Đức Mẹ Maria  đã lan rộng khắp nơi  trên thế

giới, nó cũng đã nhận được Phê chuẩn xuất bản từ Mexico,

Costa Rica, Peru, và Pennsylvania.

Những cuộc đối thoại thiên đàng, được chấp nhận bởi Hội

Thánh Công Giáo, hoàn toàn ủng hộ và đặc biệt khuếch

đại sự khẩn cấp của thông điệp Fatima.


