REVELATIA INIMILOR
NOASTRE UNITE
Secretele Dezvaluite

Mesajele cuprinse in aceasta carte au fost primite de la Isus de catre vizionara
Maureen Sweeney-Kyle, MSHL a Slujitorilor Misionari ai Iubirii Sfinte.

Aceste revelatii ale celor cinci incaperi ale Inimii Sacre au inceput la 16 octombrie
1999 sarbatoarea Sfintei Margareta Maria Alacoque, careia Isus i-a dezvaluit Inima
sa Sacra in anii 1600).

Vedeti interiorul copertei din spate pentru informatii aditionale.

Incaperile Inimii Sacre a lui Isus

Usa fiecarei Incaperi este supunerea tot mai
profunda in fata Iubirii

INTRODUCERE
“Acum Incaperile Inimii Mele Sfinte au fost dezvaluite intregii omeniri.”
Isus 09/2000

“In momentul judecatii tale, o data cu ultima suflare, voi vedea in inima ta iubirea Sfinta
sau lipsa ei si astfel vei fi judecat.”
Isus 12/1999

“Cu ce dor adinc adresez aceasta chemare intregii lumi ,chemare care nu a mai fost auzita
pina acum si care doresc sa fie raspindita de la pol la pol! Cunoasterea Incaperilor Inimii
Mele doresc sa fie evanghelizata pe fiecare continent. Intreaga lume este acum terenul unei
misiuni noi. Fertilizati terenul cu Iubirea Sfinta si Divina.”
Isus 01/2000

PREFATA

A

paritiile au fost si mai sint inca un mijloc prin care Dumnezeu isi arata Dragostea, Mila si
grija pentru poporul Sau. Sint strigate din Cer, apeluri si citeodata avertizari. Scopul lor
este sa ne trezeasca la Credinta si sa ne conduca la Sfintenie. Aparitiile Mariane au avut
in mod special calitatea de a converti pe scara larga. Exista sute de Locuri Sfinte Mariane in
lume , care isi au originea intr-o aparitie a Mariei, la fel si multe Ordine religioase. La
majoritatea acestor Locuri Sfinte se gasesc marturiile multor convertirii, tamaduiri si haruri
primite. In zilele noastre 10 milioane de oameni viziteaza Guadalupe in fiecare an, 5 milioane
viziteaza Fatima si Lourdes. Medjugorje, desi nu are aprobarea Bisericii, atrage milioane de
oameni in fiecare an. Deoarece peste 300 de aparitii Mariane au fost raportate Parohiei Romano
Catolice pentru a fi evaluate, Cardinalul Ratzinger, capul Parohiei, a numit timpurile noastre
“Era Aparitiilor Mariane.”
In timp ce in prezent Sfinta Mama a incetat vizitele regulate la multe din aceste locuri, Ea
si Isus , continua sa viziteze zilnic pe Maureen Sweeney-Kyle. Aceste revelatii catre Maureen
sint in categoria revelatiilor private, diferite de revelatiile publice. Revelatiile private nu adauga
nimic esential la invatarea Credintei. Sintem insa liberi sa credem in revelatiile private ale
Credintei Divine, dar nu sintem obligati sa facem asta; totusi ar fi gresit sa ignoram revelatiile
private care au fost aprobate de Biserica.
De la abolirea Canoanelor 1399 si 2318, ale vechiului Cod Canonic,de catre Papa Paul
VI, publicatiile despre noile aparitii, revelatii, profetii, miracole etc,.. se permit a fi tiparite si
citite de catre credinciosi fara a fi nevoie de permisiunea Bisericii, cu conditia sa nu contina
nimic contrar invataturii credintei si eticii. Aceasta inseamna ca nu este nevoie de aprobare
pentru a distribui informatii despre o noua aparitie neverificata inca de Biserica. In cazul in care
Biserica nu intervine, credinciosilor li se permite sa mearga la locuri unde au fost semnalate
aparitii. Daca nu li s-ar permite nu s-ar putea scrie despre nimic.
Este de la sine inteles ca cei credinciosi nu numai ca au permisiunea, dar sint chiar
incurajati sa creada in aparitiile care sint sustinute de semne si minuni, cum sint convertirile,
tamaduirile spirituale, fizice si mentale, semnele solare,miracolele aparute in fotografii, lanturi
ale rozariilor care se transforma in culoarea aurie. La aceste manifestari miraculoase mii de
oameni se aduna in mod regulat ca sa se roage Rozariul Sfintei Fecioare. Regula Scripturii este
sa JUDECI POMUL dupa FRUCTELE sale. Ar fi trist ca oamenii sa fie privati de a putea
beneficia de harurile enorme si minunate legate de vizitarea acestor locuri. Convertiri
miraculoase, tamaduiri, semne si minuni au avut si continua sa aiba loc in legatura cu aparitiile
lui Isus si ale Sfintei Fecioare, vizionarei Maureen in Lorain County, Ohio.

Maureen primeste vizite zilnice din Cer incepind cu anul 1985. De la data de 16
octombrie 1999, Isus a inceput sa o viziteze zilnic pe Maureen si sa-i dea ceea ce El numeste
“Mesajul complet al Inimilor Noastre Unite” ( care include Revelatia celor cinci Incaperi ale
Inimii Sacre). Cartea de fata cuprinde aceste mesaje, care, Isus spune ca sint “drumul spre
SALVARE, SFINTENIE, PERFECTIUNE, CONFORMITATE, si UNITATE.”
Fiti siguri ca sinteti liberi sa cititi si sa acceptati aceste mesaje dictate de Insusi Isus.

Preotul Frank Kenney, S.M., S.T.D.
Indrumatorul spiritual al vizionarei Maureen Sweeney-Kyle.

REVELATIA INIMILOR
NOASTRE UNITE

Secretele Dezvaluite

“Sint Isus al vostru nascut Intrupat. La inceput Tatal Meu a facut cerul si pamintul. A
facut omul si din coasta lui a modelat prima femeie cu scopul ca ei sa-L iubeasca, sa -L onoreze
si sa-L asculte pe El. Din cauza pacatului lor, Eu am fost trimis ca Mintuitor.”
“Dar astazi, omul continua in pacatele lui. Multi esueaza in a descoperi drumul care duce
la salvare si cad prada inselaciunii Satanei. Din aceasta cauza, am trimis-O pe Mama Mea
inaintea Mea , cu mesajul Iubirii Sfinte. Am venit dupa Ea , dezvaluind mesajul Dragostei Divine
si mesajul complet al Inimilor Noastre Unite.”
Acesta este drumul spre salvare , sfintenie, perfectiune, conformitate si unitate.”
Isus 24/01/2001

PRIMA INCAPERE
“Sint Isus al vostru nascut Intrupat. Am venit ca sa dictez in continuare secretele
Inimilor Noastre Unite- salvare , sfintenie, perfectiune, conformitate si unitate.”
“Astazi in lume marea majoritate a populatiei ramine neconvertita; aceasta inseamna ca
nu-si urmareste salvarea. Convertirea vine prin harul Inimii Mamei Mele. Astfei Inima Imaculata
a Mariei este prima Incapere a Inimilor Noastre Unite. Este anticamera sfinteniei, perfectiunii,
conformitatii si unitatii.”
“Inima Mamei Mele este Iubirea Sfinta, adica cele doua porunci, iubeste pe Dumnezeu
mai presus de orice si pe aproapele tau ca pe tine insuti. Nimeni nu dobindeste mintuirea daca nu
respecta aceste doua porunci. Astfel , stiind sau nestiind aceasta, sufletul care doreste sa fie
salvat trebuie sa-si cistige intrarea in prima Incapere a Inimilor Noastre Unite, Iubirea SfintaInima Mamei Mele.”
“Odata ce sufletul isi cistiga admiterea in Inima Imaculata a Mariei, greselile cele mai
evidente ii sint aduse la lumina prin Flacara Iubirii Sfinte - Flacara Inimii Ei. Daca persevereaza
in har, aceste greseli vor fi arse si sufletului i se va permite sa treaca in a doua Incapere a
Inimilor Noastre Unite, Sfintenia personala. Acum sufletul intra in Iubirea Divina si in Inima
Mea Divina.”
Isus 25/01/2001

A DOUA INCAPERE
“Am venit la voi - Isus al vostru, nascut Intrupat. Va invit sa vedeti ca fiecare
Incapere a Inimii Mele este accesibila numai prin renuntare tot mai multa la vointa proprie.
Astfel, sufletul se apropie de a doua Incapere a Inimii Mele, isi incepe calvarul iubirii; aceasta
inseamna ca isi invinge voia sa ca sacrificiu al iubirii.”
“In a doua Incapere a Inimii Mele Marete, Flacara Inimii Mele, sufletul continua in
sfintenie. Flacara Iubirii Divine dezvaluie mici defecte de caracter care separa sufletul de Mine.

In aceasta Incapere a Inimii Mele sufletul isi da seama mai mult de momentul prezent. Intelege
ca trecutul trebuie sa fie incredintat Milei Mele, iar viitorul Grijii Mele. Se deschide harului
momentului prezent.”
“In a doua Incapere a Inimii Mele sufletele isi dau seama tot mai mult de Voia Parintelui
Vesnic pentru ele si mai ales accepta Voia Tatalui Meu. Apoi cu cit accepta mai mult Voia
Divina in momentul prezent, se pregatesc pentru a intra in a treia Incapere a Inimii Mele Sacre.”
Isus 26/01/2001

A TREIA INCAPERE
“Sint Isus al vostru, nascut Intrupat. Pe masura ce sufletul decide sa urmeze sfintenia,
devine tot mai constient de profunzimea sau de lipsa profunzimii virtutilor din inima sa. Fiecare
virtute porneste din iubire si umilinta. De aceea, profunzimea iubirii si a umilintei din inima
dicteaza profunzimea fiecarei virtuti.”
“Fiecare virtute isi are originea in puterea Sfintului Duh. O persoana poate sti cum sa fie
iubitoare si umila, dar totul este fals daca aceste virtuti nu sint vii si prospere in inima. Nici o
virtute nu isi are originea in minte. Ba mai mult, cel care doreste sa fie stiut de altii ca umil, sfint,
virtuos, practica virtuti false. Practica virtutii trebuie sa aiba loc intre suflet si creator.”
“Cind sufletul incearca sa-si perfectioneze virtutile in inima si le purifica in ochii lui
Dumnezeu, intra in a treia Incapere a Inimii Mele. In aceasta Incapere sufletul este pus la
incercare de nenumarate ori in toate virtutile, pentru ca incercarile sint cele care intaresc
sau slabesc virtutile in conformitate cu reactia sufletului.”
“Aceasta este Incaperea care acorda sfintenia prin incercarea virtutilor ca si aurul in
Flacara Iubirii Sfinte. Asa cum aurul este purificat, tot asa sufletul este pregatit pentru
urmatoarea Incapere a Inimii Mele.’
Isus 27/01/2001

A PATRA INCAPERE
“Sint Isus al vostru, nascut Intrupat. Am venit ca sa va descriu a patra Incapere a
Inimilor Noastre Unite. Aceasta este Incaperea sanctificarii. Sufletul care urmareste
conformitatea cu Voia lui Dumnezeu intra in aceasta a patra incapere dupa ce si-a abandonat in
totalitate voia proprie pentru o viata a Iubirii Sfinte in momentul prezent.”
“In aceasta, a patra Incapere a Iinimilor Noastre Unite, sint inca doua vointe distinctevoia omului si Voia Divina. Voia omului poate fi comparata cu gelatina intr-o forma. In aceasta
Incapere se fac eforturi pentru a invinge fiecare tendinta de a pacatui, chiar si obiceiuri mici, care
sint considerate pacate, pentru a transforma vointa umana dupa Voia Divina. Sufletul este
capabil sa accepte toate lucrurile ca venite din mina lui Dumnezeu.”
Isus 29/01/2001

A CINCEA INCAPERE
“Priveste! Sint Isus al vostru nascut Intrupat. Am venit ca sa va descriu a cincea si cea
mai intima Incapere a Inimii Mele Divine. In aceasta Incapere sufletul arde de dorinta de a Ma
iubi si a Ma multumi. In aceasta iubire sufletul face un pas urias dincolo de supunerea la Voia
Divina. In supunerea la Voia Divina sint inca doua vointe- Voia lui Dumnezeu si voia omului.
Sufletul face eforturi sa accepte toate lucrurile ca venite din Mina lui Dumnezeu.”
“Dar in aceasta Incapere inalta si intima, care este a cincea Incapere a Inimii Mele,
sufletul nu numai ca accepta, dar si iubeste Voia lui Dumnezeu pentru el. Aceasta iubire este cea
care perfectioneaza sufletul, la cel mai inalt nivel posibil, pentru a fi unit cu Voia Divina. Putini
ajung in aceasta a cincea Incapere a Inimii Mele.”
“Vezi deci, ca iubirea este cea care te invita in prima Incapere- Inima Imaculata a Mamei
Mele. Este iubirea cea care te invita in a doua Incapere ,cautind purificare mai mare si sfintenie.
Iubirea este cea care doreste perfectiunea in virtuti- in a treia Incapere. Iubirea este cea care
duce sufletul in a patra Incapere supunind voia omului Divinitatii. Iubirea este cea care duce
sufletul in armonie cu Dumnezeu in a cincea Incapere. Este gradul de supunere a sufletului in
iubire, cel care-i determina eternitatea.”
Isus 31/01/2001

“Sint Isus al vostru nascut Intrupat. Daca iubirea este intrarea in fiecare Incapere a
Inimii Mele, atunci va rog sa intelegeti ca numai prin supunere tot mai adinca in fata iubirii
sufletul poate fi dus dintr-o Incapere in alta.”
“In prima Incapere sufletul trebuie sa decida sa-L iubeasca pe Dumnezeu mai mult decit
pacatul. Aceasta este salvarea lui- Inima Mamei Mele. In a doua Incapere sufletul iubeste pe
Dumnezeu si pe aproapele sau chiar si mai mult si cauta sa ajunga la sfintenie. In a treia
Incapere printr-o iubire si mai curata, sufletul cauta perfectiunea in fiecare virtute. In a patra
Incapere , sufletul purificat, perfectionat in virtute, doreste sa-si uneasca voia lui cu Voia lui
Dumnezeu. Acele suflete pretioase care ajung in a cincea Incapere a Inimii Mele, traiesc in
unitate cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu traieste in ele si ele in El. Tatal Meu Isi intemeiaza
Imparatia in inimile celor care intra in a cincea Incapere a Inimilor Noastre unite.”

“Rugati-va aceasta rugaciune:
“Dragi Inimi Unite, a lui Isus si a Mariei, doresc sa ma supun Iubirii
Sfinte si Divine in toate lucrurile, in toate felurile si in fiecare moment prezent.
Trimiteti-mi harul sa pot face asta. Ajutati-ma cind incerc sa raspund acestui
har. Fiti aparatorii mei si aveti grija de mine. Umpleti inima mea cu Stapinirea
Voastra. Amin.”
Isus 01/02/2001

Mesajele cuprinse in aceasta brosura au fost primite de catre vizionara Maureen
Sweeney-Kyle, MSHL. Indrumatorul sau spiritual este preotul frank Kenney, S.M., S.T.D., a
carei diploma de doctorat, primita de la Universitatea Catolica din America, este in teologia
Mariana. Dumnealui poate fi contactat referitor la Misionarii Slujitori ai Iubirii Sfinte.
Pentru informatii suplimentare referitoare la Incaperile Inimii Sacre si la Iubirea Sfinta si
Divina, va rugam sa contactati internetul la adresa de mai jos.
Pentru a comanda copii suplimentare ale acestei carti, vedeti coperta de pe spate.

Missionary Servants of Holy Love
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, Ohio 44035
USA
440-327-8006
440-327-8017 fax
mamshl@holylove.org
http://www.holylove.org

Slujitorii Misionari ai Iubirii Sfinte sint o organizatie apostolica universala angajata in
afirmarea si propagarea mesajelor Dragostei Sfinte. Aceste mesaje sustin cele doua porunci
mari- sa-L iubesti pe Dumnezeu mai presus de orice si pe aproapele tau ca pe tine insuti- si sint
date, prin intermediul unor revelatii private, de catre Sfinta Fecioara, mesagerei sale.
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