Одкровення об’єднаних сердець
Відкриті таємниці
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Повідомлення, що їх містить ця книга, були отримані
від Ісуса провидицею Морін Суіні-Кайл, МСПЛ з
Місіонерів Служебниць Пресвятої Любові.
Ці Одкровення п'яти Палат Святого Серця вперше
почалися 16/10/1999 (на празник Святої Маргарет Мері
Алакок — тієї, перед ким Ісус розкрив Своє Святе
Серце в XVI ст.).

За додатковою інформацією дивіться на внутрішньому
звороті обкладинки
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ВCТУП

"Тепер Палати Мого Найсвятішого Серця звільнено для
всього людства."
Ісус 09/2000
"У час Суду Божого — час, що настає з вашим
останнім подихом, — Я зазираю у ваше серце і бачу в
ньому Пресвяту Любов або її нестачу, і так Я судитиму
Вас."
Ісус 12/1999
"З якою глибокою тугою вистраждав Я це звернення до
світу! Звернення, яке досі ще ніколи не чули! Я бажаю,
щоб це відбилося від континенту до континенту. Я
бажаю, щоб на кожному континенті проповідували
знання про Палати Мого Серця. Тепер цілісінький світ
— це нове поле місіонерське. Засійте це поле Святою і
Божественною Любов'ю."
Ісус 01/2001
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ПЕРЕДМОВА

О

б’яви були й залишаються головним чинником того, як Бог
виявляє Свою Любов, Милосердя, Всепрощення і турботу
над усіма Своїми людьми. Вони — це голос з Небес,
звернення або іноді попередження. Їх призначення —
пробуджувати в нас Віру, провадити нас до святості. Об’яви Діви
Марії, зокрема, здобули дивовижний вислід у здійсненні
перетворень на широку скалю. У всьому світі існують сотні
святинь Діви Марії, що ведуть своє походження від об’яви Діви
Марії, а також і численні релігійні Чини. Більшість цих святинь
мають свідчення багатьох перетворень, зцілень і отриманих
благодатей. У наші дні щороку десять мільйонів людей відвідують
Гваделупу, п'ять мільйонів — Фатиму і Люрд. Меджугор’є, хоч і
не має ніякого офіційного схвалення Церкви, приваблює кожного
року мільйони людей. На підставі більш ніж трьохсот об’яв Діви
Марії, про які повідомляли і представили на розгляд Римській
Конгрегації, що оцінює їх достовірність, Кардинал Ратцінгер,
голова цієї Конгрегації, назвав наші часи "Віком об’яв Діви
Марії".

У той час як Благословенна Матір Божа тепер не відвідує
регулярно багато з тих місць, Вона та Ісус усе ще відвідують
Морін Суіні-Кайл мало не щодня. Ці одкровення перед Морін
можна віднести до категорії приватних одкровень, на відміну від
публічного одкровення. Приватні одкровення не додають нічого
істотного для навчання Вірі. Ми можемо вірити у приватні
одкровення в ім’я Віри Господньої, але ніхто не вимагає від нас
так чинити; однак було б нерозумно ігнорувати приватні
одкровення, схвалені та підтримувані Церквою.
Починаючи від скасування Папою Римським Павлом VI Канонів
1399 і 2318 з колишнього Канонічного Кодексу, публікації про
нові об’яви, одкровення, пророцтва, чуда тощо дозволяють
публікувати й читати вірним без спеціального на це дозволу
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Церкви за умови, що вони не містять нічого, що б суперечило
вивченню віри та етики. Це означає, що не потрібно жодних
санкцій для розповсюдження інформації про нові описані об’яви,
хоч їх ще не подано на розгляд Церкви. Якщо Церква не
втручається, вірним дозволено відвідувати місця описаних об’яв.
Якщо б їм не дозволяли йти, не було б про що й писати.
Варто наголосити, що вірним не лише дозволяють, але й
заохочують вірити в ті об’яви, які підкріплюються знаками і
чудами, на зразок перетворень, духовних, фізичних і розумових
зцілень, сонячних знаків, уподібнених до чуда фотографій,
вервиць, що набувають кольору золота, коли тисячі людей
регулярно збираються, щоб скласти молитву вервиці Матері
Божої. За правилом Святого письма слід СУДИТИ ДЕРЕВО ЗА
ПЛОДАМИ ЙОГО. Непоправно було б позбавляти людей користі
від чудесних і величних ласк, пов'язаних з відвідинами цих місць.
Відбувалися й продовжують відбуватися чудесні перетворення,
зцілення, знаки і чуда, пов'язані з об ’явами Ісуса та
Благословенної Матері Божої перед Морін з округу Лорейн, штат
Огайо.
Починаючи з 1985 р., до Морін приходять з Небес мало не щодня.
А з 16 жовтня 1999 р. Ісус почав відвідувати Морін щодня і давати
їй те, що Він назвав "Повним Посланням Наших Об'єднаних
Сердець" (воно включає й "Одкровення п'яти Палат Святого
Серця"). Дана книга містить ці послання, що, як твердить Ісус, є
"шляхом СПАСЕННЯ, СВЯТОСТІ, ДОСКОНАЛОСТІ В
ЧЕСНОТІ, ПОСВЯТИ і ЄДНАННЯ".
Будьте певні, що ви вільні читати і приймати ці послання,
продиктовані Самим Ісусом.
Всеч. Френк Кенней,
священик-маріаніст, доктор з богослов'я Діви Марії
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Одкровення
Наших Об'єднаних
Сердець
Розкриті Таємниці

7

"Я — ваш Ісус, народжений Втіленим. На початку Мій Отець сотворив
небо і землю. Він сотворив чоловіка і сформував першу жінку з його ребра,
щоб вони любили, шанували, обожнювали й корилися Йому. Через їхній гріх
Мене послали як Спасителя."
"Але сьогодні людина продовжує жити в гріху. Багатьом не до снаги
віднайти шлях порятунку — натомість вони стали жертвами обману Сатани.
Тому Я послав Мою Матір переді Мною з посланням Пресвятої Любові. Я
прибув після Неї, розкриваючи послання Любові Господньої та повне
послання Наших Об'єднаних Сердець "
" Це — шлях спасення, святості, досконалості у чеснотах, покори та
єдності."
Ісус 24/01/01

ПЕРША ПАЛАТА
"Я — ваш Ісус, народжений Втіленим. Я прибув, щоб далі диктувати вам
тайни Наших Об'єднаних Сердець — спасення, святості, досконалості у
чеснотах, покори та єдності."
"Сьогодні переважна більшість населення світу залишається ненаверненою;
тобто вони не переймаються своїм власним порятунком. Навернення
надходить через милість Серця Моєї Матері. Таким чином, Непорочне Серце
Марії — перша Палата Наших Об'єднаних Сердець. Це передпокій до
святості, досконалості у чеснотах, покори та єдності."
Серце Моєї Матері — Пресвята Любов, дві великих заповіді: любити Бога
понад усе; ближнього свого як самого себе. Той не досягне спасення, хто не
буде дотримуватись цих заповідей. І так, зі знанням цього або без нього,
душа, яка шукає свого власного порятунку, повинна здобутись входу до
першої Палати Наших Об'єднаних Сердець, Пресвятої Любові — Серця Моєї
Матері."
"Коли душа здобуває доступ до Непорочного Серця Моєї Матері, її найбільш
явні помилки зринають у світлі крізь Полум'я Пресвятої Любові — Полум'я Її
Серця. Якщо вона наполегливо домагатиметься благодаті, ці помилки згорять
дощенту, і душі дозволять пройти в другу Палату Наших Сердець, що є
особистою святістю. Тепер вона входить до Любові Господньої і до Мого
Божественного Серця."
Ісус 25/01/01
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ДРУГА ПАЛАТА
"Я прийшов до Вас — ваш Ісус, народжений Втіленим. Я запрошую вас
побачити, що кожна Палата Мого Священного Серця доступна тільки через
більшу покору з доброї волі. Таким чином, коли душа наближається до
другої Палати Мого Серця, вона розпочинає свої муки любові; тобто вона
помирає з її власної доброї волі як жертва любові."
"У другій Палаті Мого Величного Серця, у Полум'ї Мого Серця, душа
набирає святості. Полум'я Божественної Любові виявляє маленькі недоліки
характеру, що відокремлюють душу від Мене. У цій Палаті Мого Серця душа
більшу усвідомлює теперішнє. Вона розуміє, що минуле слід довірити
Моєму Милосердю, майбутнє — Моєму Провидінню. Вона відкриває себе
для благодаті теперішнього."
"Душі в другій Палаті Мого Серця стають більш свідомими у Споконвічній
Волі Отця для них, стають більш сприйнятливими до Волі Отця Мого. Тоді,
коли вони коритимуться в теперішньому все більше й більше Волі Господній,
вони підготують себе до входу в третю Палату Мого Пресвятого Серця. "
Ісус 26/01/01

ТРЕТЯ ПАЛАТА
"Я — ваш Ісус, народжений Втіленим. Коли душа вирішує набувати
святості, вона краще усвідомлює глибину чи нестачу глибини чеснот у
своєму серці. Кожна чеснота бере початок від любові і смиренності. Тому
глибина любові і смиренності в серці диктує глибину кожної чесноти."
"Кожна чеснота походить від сили Святого Духа. Людина може знати, як
поводитися приязно і смиренно, але це все буде вдаваним, якщо ці чесноти
не живуть і не процвітають у серці. Жодна з чеснот не бере початку від
розуму. Далі той, хто бажає бути знаним як смиренний, святий, доброчесний,
практикує оманливу чесноту. Практикування чесноти повинно бути між
душею і її Творцем."
"Коли душа намагається вдосконалювати чесноти в своєму серці й очистити
їх в очах Бога, вона входить до третьої Палати Мого Серця. У цій Палаті
душа зазнає перевірки знову й знову у кожній чесноті, для неї це
випробування, що посилює або послаблює чесноту відповідно до відгуку
душі."
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"Це — Палата, що тонко настроює святість, перевіряючи чесноти мов золото
в Полум'ї Божественної Любові. Коли таке золото очищене, душа
підготовлена до наступної Палати Мого Серця."
Ісус 27/01/01

ЧЕТВЕРТА ПАЛАТА
"Я — ваш Ісус, народжений Втіленим. Я прибув, щоб описати для вас
четверту Палату Наших Об'єднаних Сердець. Це — Палата посвяти. Душа,
що шукає покори Волі Божій, входить до цієї четвертої Палати після того, як
вона успішно скориться Його волі доброчесного життя в ім’я Пресвятої
Любові в теперішній час."
"У цій, четвертій Палаті Наших Об'єднаних Сердець, усе ще перебувають дві
різні волі — воля людини і Воля Господня. Людину можна уподібнити до
желатини у формочці. Слід докласти зусиль у цій четвертій Палаті, щоб
побороти кожну подобу гріха — навіть маленькі гріховні звички, — щоб
перетворити людську волю на подобу Божій Волі. Душа здатна сприйняти всі
речі так, ніби з рук Божих."
Ісус 29/01/01

П'ЯТА ПАЛАТА
"Споглядайте! Я — ваш Ісус, народжений Втіленим. Я прибув, щоб
описати Вам п'яту й найбільш потаємну Палату Мого Божественного Серця.
У цій Палаті душу поглинає бажання любити Мене, догоджати Мені. У цій
любові душа робить гігантський крок, долаючи покору Божій Волі. У покорі
Волі Господа все ще присутні дві волі — Божа Воля і воля людини. Душа
робить зусилля, щоб сприймати всі речі так, ніби з руки Божої."
"Але в цій найбільш елітній і потаємній п'ятій Палаті Мого Серця душа не
лише сприймає, але й любить Волю Бога для неї. Саме в цій любові, що була
удосконалена так, наскільки це було можливо, душа вступає в єднання з
Волею Божою. Лише одиниці досягають цієї п'ятої Палати Мого Серця."
"Побачите згодом, що це — любов, яка запрошує Вас у першу Палату —
Непорочне Серце Моєї Матері. Це — любов, що запрошує Вас у другу
Палату, якщо шукаєте ще більшого очищення і святості. Це — любов, що
прагне досконалості в чеснотах — у третій Палаті. Це — любов, що
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провадить душу до четвертої Палати, підкоряючи волю людини Божій Волі.
Це — любов, що веде душу до єдності з Богом в п'ятій Палаті. Це — глибина
покори духу любові, що визначає його вічність."
Ісус 31/01/01
"Я — ваш Ісус, народжений Втіленим. Якщо любов — вхід до кожної з
Палат Мого Серця, тоді зрозумійте, будь ласка, що лише через глибшу
покору перед любов’ю душа може переходити від однієї Палати до іншої."
"У першій Палаті душа повинна вирішити, чи любити їй Бога понад гріх. Ось
її спасення — Серце Моєї Матері. У другій Палаті душа любить Бога і
ближнього навіть більше, й шукає святості. У третій Палаті через більш
чисту любов душа шукає досконалості в кожній чесноті. У четвертій Палаті
очищена душа, тепер більш досконала у чеснотах, бажає підкорити свою
волю Волі Господа. І ті дорогоцінні душі, які досягають п'ятої Палати Мого
Серця, живуть в єдності з Волею Господа. Бог живе в них, а вони — у
Ньому. Мій Отець встановлює Царство Своє через серця тих, хто входять у
п'яту Палату Наших Об'єднаних Сердець."
"Проказуйте цю молитву:
"Дорогі Об'єднані Серця Ісуса і Марії, я бажаю підкоритися
Святій і Божественній Любові у всіх речах, усіма способами й
кожної миті. Пошліть мені благодать, щоб я міг зробити це.
Допоможіть мені, коли я намагатимусь відгукнутися на цю
благодать. Будьте моїм прихистком й провидінням.
Запануйте в моєму серці. Амінь. "
Ісус 01/02/01
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Повідомлення, що їх вміщено в цьому буклеті, отримано провидицею Морін
Суіні-Кайл, МСПЛ. Її духовний наставник — Всечесний Френк Кенней,
священик-маріаніст, доктор богослов’я, який захистив докторат з богослов'я
Діви Марії при Католицькому Університеті Америки. Якщо ви хочете, щоб
Всеч. Френк Кенней заопікувався вами, звертайтеся до Чину Служебниць
Пресвятої Любові за адресою, поданою нижче.
За подальшою інформацією, яка стосується Палат Святого Серця і Пресвятої
Божественної Любові, просимо відвідати наш веб-сайт за адресою, поданою
нижче. Щоб замовити додаткові екземпляри цієї книги, будь ласка,
звертайтеся за адресою, поданою на звороті обкладинки.
Missionary Servants of Holy Love
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44039
440-327-8006
440-327-8017 fax
mamshl@holylove.org
http://www.holylove.org
Чин Служебниць Пресвятої Любові — вселенський апостолят мирян,
присвячений існуванню та поширенню послань Пресвятої Любові. Ці
послання, які підтримують дві великих заповіді — возлюби Господа понад
усе і люби ближнього свого як самого себе — передаються нам через
приватні одкровення посланцеві Нашої Матері Божої.
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-СпасенняПресвята
Любов у
Непорочному
Серці Марії

-Святість-

1-а палата

2-а палата

3-я палата

4-а палата

-Досконалість у
Чесноті-

-ПосвятаПідпорядкованість
Волі Господній
5-а
палата
Єднання з
Волею
Господньо
ю

Видано друком:
©Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Rd.
Elyria, OH 44039
440-327-8006

Усі права застережено
Контактні телефони й адреси вміщено на
внутрішньому боці звороту обкладинки.
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