ODHALENIE NAŠICH
ZJEDNOTENÝCH SŔDC
ODHALENÉ TAJOMSTVÁ

Posolstvá opísané v tejto knižke
boli obdržané od Ježiša
vizionárkou
Maureen Sweeney-Kyle, MSHL
ktora je členom Misionarskych Sluzobnikov Svatej lasky.

Tieto odhalenia piatich
Komôr Božského Srdca
sa začali 16. októbra 1999 (na sviatok
Svätej Margaréty Matie Alacoque,
ktorej Ježiš vyjavil Svoje Božské
Srdce okolo roku 1600).

Dodatočné informácie nájdete na vnútornej strane obalu.
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KOMORY BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

-SpásaSvätá láska
Nepoškvrnené
Srdce Panny
Márie

-Svätosť-

Prvá komora

Druhá komora

Tretia komora

Štvrtá komora

-Dokonalosť
v cnosti-

-PosväteniePrispôsobenie
sa Božej vôli
Piata
komora
Zjednotenie
s Božou
vôľou

Dverami do každej komory je hlbšie odovzdanie
sa láske
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ÚVOD

“Komory Môjho Najsvätejšieho Srdca sa teraz odhalili
celému ľudstvu.”
Ježiš Sept., 2000

“Vo chvíli vášho sudu, ktorý nastane, keď posledný krát
vydýchnete, uvidím vo
vašom srdci Svätú Lásku alebo jej nedostatok, a podľa toho
budete súdení.”
Ježiš Dec., 1999

“S akou hlbokou túžbou prinášam túto výzvu svetu! Výzvu,
ktorú nikdy pred tým nebolo počuť! Želám si, aby sa to
rozchýrilo od jedného pólu k druhému. Želám si, aby sa na
každom kontinente ohlasovalo učenie o Komorách Môjho
Srdca. Celý svet je teraz novým misijným poľom. Oplodnite
toto pole Svätou a Božou Láskou.
Ježiš Jan., 2001
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PREDSLOV

Z

javenia boli a sú stále hlavným faktorom, ktorým Boh preukazuje Svoju lásku,
milosrdenstvo a záujem o ľud. Sú to náreky z neba, prosby a niekedy aj
varovania. Majú nás prebudiť k viere a viesť nás k svätosti. Mariánske zjavenia
zaznamenali neuveriteľný rekord v obratení. Na svete je stovky Mariánskych svätyň a
náboženských rádov, ktorých pôvod sa viaže k zjaveniu Panny Márie. Vo väčšine týchto
svätýň sa nachádzajú svedectvá o mnohých obráteniach, uzdraveniach a o obdržaných
milostiach. V dnešnej dobe desať miliónov ľudí navstívi ročcne Guadelupe, päť
miliónov Fatimu a Lurdy. Medjugorje, i napriek tomu, že nie je oficiálne schválené
cirkvou, priťahuje každý rok milióny ľudí. Pretože viac než tristo zaznamenaných
Mariánskych zjavení bolo predložených na posúdenie Rímskou kongregáciou, kardinál
Ratzinger, ktorý je hlavou tejto kongregácie, pomenoval naše časy “Vekom
Mariánskych Zjavení”.
Hoci na mnohých miestach sa Panna Mária prestala zjavovať, Ona a Ježiš sa
zjavujú Maureen Sweeney-Kyle takmer každý deň. Zjavenia Matky Božej, ktoré dostáva
Maureen patria do kategórie súkromných zjavení, a tieto sú odlišné od verejných.
Súkromné zjavenia nepridávajú nič podstatné k učeniu viery. Máme slobodnú vôľu veriť
v súkromné zjavenia skrze Svätú vieru, ale nie sme k tomu nútení; akokoľvek, bolo by
nerozumné ignorovať súkromné zjavenia, ktoré boli cirkvou schválené a podporované.
Od zrušenia kánonov 1399 a 2318 predošlého Kanonického Kódu pápežom
Pavlom VI., publikácie opisujúce nové zjavenia, výjavy, predpovede, zázraky, atď.,
môžu byť vydané a čítané veriacimi bez výslovného povolenia cirkvi, za predpokladu,
že neobsahujú nič, čo je v rozpore s učením viery a morálky. To znamená, že nie je
nevyhnutné mať povolenie na to, aby sa informácie o nových zjaveniach, ktoré neboli
ešte posúdené Cirkvou mohli distribuovať. Veriaci môžu prichádzať na miesta týchto
zjavení, pokiaľ to nie je v protiklade s vyjadreniami Cirkvi. Ak by nemali povolenie
navštevovať tieto miesta, potom by nebolo o čom písať.
Stojí za to pripomenúť, že veriaci nie len môžu, ale sú podporovaní v tom, aby
verili v tieto zjavenia ktoré sú sprevádzané znameniami a zázrakmi, ako sú obrátenia,
duchovné, fyzické a psychické uzdravenia, slnečné znamenia, zázračné fotografie,
ružence meniace sa na zlatú farbu a kde sa tisícky ľudí spoločne stretávajú, aby sa
modlili Ruženec k Panne Márii. Sväté Písmo nám hovorí, že STROM máme SÚDIŤ
podľa OVOCIA. Bolo by poľutovaniahodné, keby sme ľudí pripravili o prospech a úžitok,
ktoré môžu získať z úžasných a nesmiernych milostí v súvislosti s návštevou týchto
miest. Zázračné obrátenia, uzdravenia, znamenia a zázraky neustále pokračujú v
súvislosti so zjaveniami Ježiša a Panny Márie v Lorain County, v štáte Ohio, ktorí sa
zjavujú pani Maureen.
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Maureen dostáva návštevy z neba takmer každý deň od roku 1985. Od 16.
októbra 1999, sa jej Ježiš zjavuje každý deň a dal jej ako to on pomenoval “ Kompletné
Posolstvo Našich Zjednotených Sŕdc” ( ktoré zahrňuje Odhalenie Piatich Komôr
Božského Srdca). Následovné stránky obsahujú tieto posolstvá a odkazy, v ktorých On
tvrdí, že sú “cestou Spásy, Svätosti, Dokonalosti, Prispôsobenia a Jednoty.
Ubezpečujem vás, že nasledujúce posolstvá a odkazy prijaté osobne od Ježiša,
môžete voľne čítať a slobodne prijať.

Knaz Frank Kenney, S.M., S.T.D.
Spovedník a duchovný vodca Maureen Sweeney-Kyle
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ODHALENIE NAŠICH ZJEDNOTENÝCH SŔDC

ODHALENÉ TAJOMSTVÁ
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“Ja som váš Ježiš, narodený Vtelením. Na počiatku sveta Môj Otec stvoril
nebo a zem. On stvoril muža a vyformoval z jeho rebra prvú ženu podľa príkazu, aby ho
milovali, uctievali, chválili a poslúchali. Pretože zhrešili, Ja som bol poslaný na zem ako
Vykúpiteľ.”
“Ale i v dnešnej dobe človek žije v hriechu. Mnohí zlyhajú v odhalení cesty spásy
a padnú za korisť podvodu satana. Preto som poslal Svoju Matku vopred s posolstvom
Svätej Lásky. Ja som prišiel po nej, aby som odhalil posolstvo Božej Lásky a úplné
posolstvo Našich Zjednotených Sŕdc. “
“Toto je cesta spásy, svätosti, dokonalosti, prispôsobenia a jednoty.
Ježiš 24.1.01
PRVÁ KOMORA
“Ja som váš Ježiš, narodený Vtelením. Prišiel som k vám, aby som vám
prezradil tajomstvá našich Zjednotených Sŕdc - spásu, svätosť, dokonalosť,
prispôsobenie a jednotu.”
“V dnešnom svete väčšia časť svetovej populácie zostáva neobratená; to
znamená, že ľudia nehľadajú svoju vlastnú spásu. Obrátenie prichádza skrze milostí
Srdca Mojej Matky. A takto Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je prvou Komorou Našich
Zjednotených Sŕdc. Táto komora je predsieňou ku svätosti, dokonalosti, prispôsobenia
a jednoty.”
“Srdce Mojej Matky je Svätá Láska, dve veľké prikázania, milovať Boha
nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. Nikto nedosiahne spásu bez toho, aby
sa nepridržiaval týchto prikázaní. A tak, s týmto poznaním alebo bez neho, duša, ktorá
hľadá svoju vlastnú spásu musí sa zaslúžiť o vstup do prvej Komory Našich
Zjednotených Sŕdc, Svätej Lásky - Srdca Mojej matky.”
“Akonáhle duša dosiahne prístup do Nepoškvrneného Srdca Mojej Matky, všetky
jej najprenikavejšie chyby budú prinesené na Plameň Svätej Lásky-Plameň Jej Srdca.
Ak vytrvá v milosti, tieto chyby zhoria a bude môcť vstúpiť do druhej Komory Našich
Sŕdc, ktorou je osobná svätosť. Je to Komora Božej Lásky a Môjho Božského Srdca.”
Ježiš 25.1.01
DRUHÁ KOMORA
“Pricházam k vám – váš Ježiš, narodený Vtelením. Volám vás, aby ste videli,
že každá Komora Môjho Svätého Srdca sa dá dosiahnuť iba skrze väčšieho
podriadenia slobodnej vôle. A takto, ako sa duša približuje k druhej Komore môjho
Srdca, začína sa jej mučeníctvo lásky, čiže táto duša odumiera svojej slobodnej vôli ako
obeta lásky.”
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“V druhej Komore Môjho Majestátneho Srdca, v Plameni Môjho Srdca, duša
hľadá svätosť. Plameň Božej Lásky odhalí malé nedostatky charakteru, ktoré ju
oddeľujú odo Mňa. V tejto Komore Môjho Srdca si je duša viacej vedomá prítomnej
chvíle. Rozumie, že minulosť musí byť zverená Môjmu Milosrdenstvu a budúcnosť
Mojej Prozreteľnosti. Takto sa otvorí do milosti prítomnej chvíle.”
“V druhej Komore Môjho Srdca si duše viacej uvedomujú Vôľu Večného Otca a
prijatie Vôle Môjho Otca. Čím sa viac a viac odovzdávajú do Božej Vôle v prítomnej
chvíli, tým viac sa pripravujú pre vstup do tretej Komory Môjho Svätého Srdca.”
Ježiš 26.1.01
TRETIA KOMORA
“Ja som váš Ježiš, narodený Vtelením. Keď sa duša rozhodne nasledovať
svätosť, je si viac vedomá hľbky alebo nedostatku hľbky cnosti vo svojom srdci. Každá
cnosť vzniká z lásky a pokory. Preto hĺbka lásky a pokory v srdci určuje hĺbku každej
cnosti.”
“Každá cnosť sa rodí z moci Ducha Svätého. Človek môže vedieť ako sa správať
milujúco a pokorne, ale to všetko je len pretvárka, až pokiaľ tieto milosti nežijú a
neprekvitajú v srdci. Žiadna cnosť nepochádza z intelektu. Ten, kto chce byť uznaný za
pokorného, svätého, cnostného, koná nepravú cnosť. Konanie cnosti musí byť medzi
dušou a jej Stvoriteľom.”
“Ako sa duša pokúša uhladiť cnosti vo svojom srdci a očistiť ich v očiach Božích,
môže vstúpiť do tretej Komory Môjho Srdca. V tejto Komore nachádza duša samu seba,
znovu a znovu skúšanú v každej cnosti, pretože to je skúšanie, ktoré posilní alebo
oslabí cnosti podľa odozvy duše.”
“Toto je Komora, ktorá dolaďuje svätosť skúšaním v cnostiach ako zlato v
Plameni Božej Lásky. Keď je zlato očistené, duša je pripravená pre ďalšiu Komoru
Môjho Srdca.”
Ježiš 27.01.01
ŠTVRTÁ KOMORA
“Ja som váš Ježiš, narodený Vtelením. Prišiel som k vám ,aby som vám opísal
štvrtú Komoru Našich Zjednotených Sŕdc. Toto je Komora Posvätenia. Duša, ktorá
hľadá prispôsobenie sa Božej Vôli, vstupuje do štvrtej Komory potom, ako úspešne
odovzdala svoju vôľu cnostnému životu Svätej Lásky v prítomnej chvíli.”
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“V tejto štvrtej Komore Našich Zjednotených Sŕdc, sú ešte stále pritomne dve
odlišné vôle - vôľa človeka a Božia Vôľa. Vôľu človeka môžeme prirovnať k želatine v
odlievacej forme. V tejto štvrtej Komore je vynaložené úsilie premôcť každú podobu
hriechu, ba aj malých hriešnych návykov v snahe pretvoriť vôľu ľudskú na podobu Božej
Vôle. Duša je schopná prijímať všetky veci ako z rúk Božích.”
Ježiš 29.01.01
PIATA KOMORA
“Hľa! Ja som váš Ježiš, narodený Vtelením. Prišiel som, aby som vám opísal
piatu a najdôvernejšiu Komoru Môjho Božského Srdca. V tejto Komore je duša
naplnená túžbou milovať Ma a tešiť Ma. V tejto láske robí duša obrovský krok od
prispôsobovania sa Božej Vôli smerom k plneniu Božej vôle. V prispôsobovaní sa k
Božej Vôli existujú ešte vždy dve vôle - Božia Vôľa a ľudská vôľa. Duša vynakladá úsilie
akceptovať všetky veci ako z rúk Božích.”
“Ale v tejto najelitnejšej a najdôvernejšej Komore Môjho Srdca duša nielen
prijíma, ale aj miluje Božiu Vôľu, pre ňu určenú. A je to v tej láske, takto zdokonalenej k
najvyššiemu možnému stupňu, kde duša dosahuje zjednotenie s Božou Vôľou. Len
málo je tých, ktorí dosiahnú túto piatu Komoru Môjho Srdca.”
“Vidíte teda, že je to láska, ktorá vás volá do prvej Komory - Nepoškvrneného
Srdca Mojej Matky. Je to láska, ktorá vás volá do druhej Komory hľadajúc väčšiu očistu
a svätosť. Je to láska, ktorá vyžaduje dokonalosť v cnostiach – tretia Komora. Je to
láska, ktorá zoberie dušu do štvrtej Komory prispôsobujúc ľludskú Vôľu do Božej. Je to
láska, ktorá prináša dušu do jednoty s Bohom v piatej Komore. Je to hĺbka
odovzdanosti sa duše láske, ktorá určuje jej večnosť.”
Ježiš 31.01.01
“Ja som váš Ježiš, narodený Vtelením. Ak láska je vchodom do každej
Komory Môjho Srdca, prosím pochopte, že je to len hlbším odovzdaním sa láske, akým
duša môže byť dopravená a prenesená z jednej Komory do druhej.”
“V prvej Komore sa duša musí rozhodnúť milovať Boha viacej ako hriech. To je
jej spása - Srdce Mojej Matky. V druhej Komore duša miluje Boha a blížneho ežte viac
a hľadá svätosť. V tretej Komore duša hľadá cez čistejšiu lásku dokonalosť v každej
cnosti. V štvrtej Komore očistená duša, teraz viac zdokonalená v cnosti, túži
prispôsobiť svoju Voľu, Vôli Božej. A tie vzácne duše, ktoré dosiahnu piatu Komoru
Môjho Srdca žijú v jednote s Božou Vôľou. Boh žije v nich a oni v Ňom. Môj otec založí
Svoje kráľovstvo v srdciach tých, ktorí vstúpia do piatej Komory Našich Zjednotených
Sŕdc.”
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“Modlite sa túto modlitbu:
“Drahé Zjednotené Srdcia Ježiša a Márie, túžim sa odovzdať
Svätej a Božej láske vo všetkých veciach, všetkými spôsobmi a v
každej chvíli. Zošlite mi milosť, aby som tak mohol urobiť. Pomáhajte
mi, keď sa snažím odpovedať na túto milosť. Buďte mojou ochranou
a prozreteľnosťou. Zavládnite v mojom srdci. Amen.”
Ježiš 01.02.01
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Posolstvá opísané v tejto knihe boli obdržané vizionárkou Maureen
Sweeney-Kyle, MSHL. Jej duchovným vodcom je kňaz Frank Kenney,
S.M., S.T.D., ktorý ma doktorát v Mariánskej teológii Americkej Katolíckej
Univerzity. Môžete sa s ním skontaktovať na nižšie uvedenej adrese.
Ďalšie informácie týkajúce sa Komôr Božského Srdca, a Svätej a Božej
Lásky, môžete nájsť na nižšie uvedenej internetovej adrese.
Na objednanie dodatočných kópii, pozrite si prosim zadnu stranu.
Missionary Servants of Holy Love
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44035
440-327-8006
440-327-8017 fax
mamshl@holylove.org
http://www.holylove.org
Misionárski Služobníci Svätej Lásky sú ekumenickým laickým
apoštolátom oddaným životu a propagovaniu posolstiev Svätej lásky. Tieto
posolstvá, ktoré podporujú dve najväčšie prikázania – milovať Boha
nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého – sú dané cestou
súkromného zjavenia posolkyni Panny Marie.
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