
 
 

Η Αποκάλυψη  
των  

Ηνωμένων Καρδιών Μας 
 
 

Αποκάλυψη των Μυστικών 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα μηνύματα που περιέχονται στο παρόν βιβλίο  
μεταδόθηκαν από τον Ιησού στην  

οραματίστρια  Maureen Sweeney-Kyle, MSHL 
των ιεραποστόλων της 

Θείας Αγάπης . 
 
 
 

Αυτές οι αποκαλύψεις των πέντε Θαλάμων της Ιερής Καρδιάς 
16/10/99 (Γιορτή της Αγίας Μαργαρίτας Μαρίας Alacoque  στην οποία 

ο Ιησούς απεκάλυψε την  Ιερά του Καρδιά το 17ο αιώνα). 
 
 
 

Βλ. Το εσωτερικό του πίσω  εξώφυλλου για περισσότερες πληροφορίες 
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ΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
 
 

1ος  θάλαμος: 

5ος  
θάλαμος

4ος  θάλαμος: 3ος  θάλαμος: 

2ος  θάλαμος: 

Ένωση με το Θείο/ 
τη Θεία Θέληση 

-Αγιοσύνη-
Συμμόρφωση με τη 

Θεία Θέληση 

-Τελειότητα 
μέσω της 
Αρετής- 

-Αγιότητα- 
-Σωτηρία-Αγία 
Αγάπη Ασπιλη 
Καρδιά της 
Παρθένου 
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Η Πόρτα Κάθε Θαλάμου είναι η Βαθύτερη 
Υφεση στην Αγςπη



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
«Τώρα οι Θάλαμοι της Πιο Ιερής Καρδιάς Μου απεκαλύφθησαν σε όλη την 
ανθρωπότητα». 

Ιησούς  09/2000 
 
 
«Τη στιγμή της Κρίσης σας, η οποία ταυτίζεται με την τελευταία  σας 
αναπνοή, βλέπω μέσα στην καρδιά σας την Αγία Αγάπη ή την έλλειψη αυτής 
και με τον τρόπο αυτό θα κριθείτε». 

Ιησούς 12/1999 
 
 
«Με πόση λαχτάρα φέρνω αυτό το μήνυμα στον κόσμο! Δεν έχει ακουστεί 
φωνή σαν και αυτή ποτέ ξανά! Θέλω να διαδοθεί από  άκρη σε άκρη. Θέλω 
κάθε ήπειρος να εθαγγελιστεί με τη γνώση των θαλάμων της Καρδιάς Μου. 
Το σύνολο του κόσμου είναι τώρα ένα μεγάλο χωράφι για ιεραποστολή. 
Σπείρετε το χωράφι αυτό με Υγια και Θεία Αγάπη». 

Ιησούς 12/2001 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Οι Εμφανίσεις υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ένα σημαντικό σημάδι  
της Αγάπης, του Ελέους και της Πρόνοιας του Θεού για το Λαό Του.  Είναι φωνές 
απο τον ουρανό, εκκλήσεις και πολλές φορές προειδοποιήσεις.  Στοχεύουν στην 
αφύπνιση της Πίστης μας και στο να μας οδηγήσουν στην αγιότητα. Οι εμφανίσεις 
της Παναγίας ειδικότερα  αποτελούν την πηγή πολλών μεταστροφών (σε μεγάλο 
βαθμό) ανά τον κόσμο. Υπάρχουν εκατοντάδες προσκυνήματα της  Παρθένου ανά 
τον κόσμο που  δημιουργήθηκαν από μια εμφάνιση της Παναγίας όπως επίσης 
υπάρχουν και πολλά θρησκευτικά τάγματα.  Στους περισσότερους τόπους αυτών 
των προσκυνημάτων υπάρχουν μαρτυρίες πολλών μεταστροφών, θεραπειών και 
ευχαριστιών για τη χάρη που δέχθηκαν οι πιστοί.  Στις μέρες μας γύρω στα 10 
εκατομμύρια άνθρωποι επιστκέπτονται τη Γουαδελουπη  κάθε χρόνο, ενώ 5 
εκατομμύρια επισσκέπτονται  την Φάτιμα και την Λούρδη. Η Μετζουγκόριε, αν 
και δεν έχει επίσημη έγκριση της Εκκλησίας δέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια 
ανθρώπους.  Επειδή περισσότερες από 300 εμφανίσεις της  Παρθένου έχουν 
αναφερθεί και έχουν υποβληθεί στην κρίση της  Ρωμαικής Σύνοδου, η οποία τις 
αξιολογεί, ο Καρδινάλιος  Ράτζινγκερ, επί κεφαλής της Ιεράς Συνόδου Για Θέματα 
Πιστεως, ονόμασε τις μέρες μας «Εποχή των Εμφανίσεων της Παρθένου». 
 
 Αν και η Αγία Μητέρα έχει σταματήσει τις τακτές επισκέψεις σε πολλά από 
αυτά τα μέρη, Εκείνη  και ο Ιησούς συνεχίζουν να επισκέπτονται την Maureen 
Sweeney-Kyle σχεδόν καθημερινά.  Αυτές οι αποκαλύψεις στη Maureen ανήκουν 
στην κατηγορία των προσωπικών αποκαλύψεων σε αντίθεση με τις δημόσιες 
αποκαλύψεις.  Οι προσωπικές αποκαλύψεις δεν προσθέτουν  τίποτα το σημαντικό 
στα διδάγματα της  Πίστης.  Είμαστε ελεύθεροι  να  πιστέψουμε στις προσωπικές  
αποκαλύψεις από τη Θεία Πίστη αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.  
Θα ήταν όμως ανόητο να αγνοήσουμε τις προσωπικές αποκαλύψεις που  έχουν 
εγκριθεί και γίνονται γνωστές απο την Εκκλησία. 
 
 Μετά την κατάργηση, από τον Πάπα Παλο Στ’, των Κανόνων 1399 και 
2318 του Παλαιού Κώδικα Κανονικού Δικαίου, οι δημοσιεύσεις σχετικά με νέες 
εμφανίσεις, αποκαλύψεις, προφητείες, θαύματα κτλ., μπορούν να τυπωθούν και να 
διαβαστούν από τους πιστούς χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εκκλησίας, 
δεδομένου ότι δεν περιέχουν στοιχεία αντίθετα στα διδάγματα της πίστης και την 
ηθική.  Αυτό σημαίνει  ότι δεν χρειάζεται άδεια εκτύπωσης για τη διανομή 
πληροφοριών σχετικά με νεοαναφερθείσες εμφανίσεις που δεν έχουν ακόμα κριθεί 
από την έκκλησία.  Οι πιστοί μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους των 
εμφανίσεων αυτών εκτός και αν το απαγορεύσει η Εκκλησία.  Αν δεν επιτρεπόταν 
να πάνε τότε δεν θα υπήρχε  τίποτα να γραφτεί.   
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 Είναι εύλογο ότι οι πιστοί όχι μόνο μπορούν  αλλά και ενθαρρύνονται να 
πιστεύουν σε αυτές τις εμφανίσεις που συνοδεύονται από σημάδια και θαύματα, 
όπως μεταστροφές, πνευματικές, σωματικές, και νοητικές θεραπείες, ηλιακά 
σημάδια, θαυματουργές φωτογραφίες, κομποσκίνια που παίρνουν χρυσο  χρώμα 
όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται τακτικά για να προσευχηθούν με το 
ροδαριο της Παρθένου.  Ο κανόνας των Γραφών είναι η ΚΡΙΣΗ του ΔΕΝΔΡΟΥ 
ανάλογα με τους ΚΑΡΠΟΥΣ του. Θα ήταν καταδικαστέο να στερηθούν από τους 
πιστούς οι θαυμαστές και τρομερές χάρες που συνδέονται  με την επίσκεψη των 
χώρων αυτων.  Θαυματουργικές μεταστροφές, θεραπείες, σημάδια και θαύματα 
έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις εμφανίσεις 
του  Ιησού και της Ευλογημένης Μητέρας στην Maureen στην επαρχία της Lorain,  
Στο Οχάιο. 
 
 Η Maureen δέχεται ουράνιες επισκέψεις σχεδόν ημερησίως από το 1985.  
Από τις 16 Οκτωβρίου του 1999 ο Ιησούς άρχισε να επισκέπτεται την Maureen  
καθημερινά και να της αποκαλύπτει αυτό που ονόμασε «Το Ολοκληρωμένο 
Μήνυμα των Ηνωμένων Καρδιών Μας» (που περιλαμβάνει την Αποκάλυψη των 
πέντε  Θαλάμων της [ερής Καρδιάς).  Το παρόν βιβλίο περιέχει αυτά τα μηνύματα 
τα οποία Εκείνος λέει ότι είναι «ο δρόμος προς τη ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΟΡΔΩΣΗ  και ΕΝΟΤΗΤΑ».  
 
 Είσαστε ελεύθεροι να διαβάσετε και να αποδεχτείτε αυτά τα μηνύματα από τον 
ίδιο τον Ιησού. 
 
 
 
Πατέρας Frank Kenney, S.M., S.T.D 
Πνευματικός της Maureen Sweeney-Kyle 
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H Αποκάλυψη 
Των 

Ηνωμένων Καρδιών Μας 
 
 
 
 
 

Η Αποκάλυψη των Μυστικών 
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 «Είμαι ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος.  Στην αρχή ο Πατέρας μου 
δημιούργησε τον παράδεισο και τη γη. Δημιούργησε τον άνδρα και σχημάτισε τη 
γυναίκα από το πλευρό αυτού ώστε να Τον αγαπούν, να Τον τιμούν και να Τον 
υπακούν.  Εξαιτίας της αμαρτίας τους στάλθηκα εγώ ως Λυτρωτής». 
 
 «Σήμερα όμως ο άνθρωπος συνεχίζει μέσα στην αμαρτία.  Πολλοί δεν 
κατορθώνουν να ανακαλύψουν το δρόμο για τη σωτηρία και πέφτουν θύματα της 
εξαπάτησης του Σατανά.  Έτσι, έστειλα τη Μητέρα μου πριν από εμένα με το 
μήνυμα της Αγίας Αγάπης.  Ψρθα μετά από Εκείνη, αποκαλύπτοντας το Μήνυμα 
της Θείας Αγάπης και το ολοκληρωμένο μήνυμα των Ηνωμένων Καρδιών Μας». 
 
 «Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας, αγιότητας, τελειότητας.  
συμμόρφωσης και ενότητας». 
 

Ιησούς, 24/01/01 
 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
 «Είμαι ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος, Ψρθα για να σας 
υπαγορεύσω πιο αναλυτικά τα μυστικά των Ηνωμενων Καρδιών μας - σωτηρία, 
αγιότητα,τελειότητα συμμόρφωση και ενότητα». 
 
 «Στο σημερινό κόσμο, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων παραμένει στην 
άγνοια, χωρίς μεταστροφή, δηλαδή δεν αποζητά την ίδια της την σωτηρία.  Η 
πίστη έσχεται από τη χάρη της  Καρδιάς της Μητέρας Μου.  Έτσι, η Υσπιλη 
Καρδιά της Μαρίας είναι ο πρώτος Θάλαμος των Ηνωμένων Καρδιών μας.  
Αποτελεί το προθάλαμο της αγιότητας, τελειότητας, συμμόρφωσης και ενότητας». 
 
 «Η Καρδιά της Μητέρας μου είναι η Αγία Αγάπη, οι δύο μεγάλες εντολές 
να αγαπάς το Θεό πάνω από κάθε τι και τον πλησίον σου ως εαυτό.  Κανένας δεν 
θα φτάσει στη σωτηρία αν δεν εφαρμόζει τις δύο αυτές εντολές. Έτσι, ξέροντας το 
ή όχι, η ψυχή που ψάχνει την σωτηρία της πρέπει να κερδίσει την είσοδο στον 
πρώτο Θάλαμο των Ηνωμένων Καρδιών Μας, την Αγία Αγάπη-την Καρδιά της 
Μητέρας Μου». 
 
 «Όταν η ψυχή γίνει δεκτή στην Υσπιλη Καρδιά της Μητέρας Μου, τα πιο 
σοβαρά  ελαττώματά της υπογραμμίζονται μέσω της Φλόγας της Αγίας Αγάπης – 
τη Φλόγα της Καρδιάς Της.  Αν συνεχίσει να ζει με αρετή τότε τα ελαττώματα 
αυτά θα σβηστούν και η ψυχή θα μπορέσει να περάσει στο δεύτερο Θάλαμο των 
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καρδιών Μας που είναι η προσωπική Αγιότητα.  Τώρα εισέρχεται στη Θεία Αγάπη 
και τη Θεία Καρδιά Μου». 
 

Ιησούς 25/01/01 
 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
 «Ψρθα σε εσάς– ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος.  Σας καλώ να δείτε 
ότι κάθε Θάλαμος της Ιερής Καρδιάς Μου μπορεί να γίνει δικός σας μέσω ενός 
μεγαλύτερου περιορισμού της ελεύθερης βούλησης.  Έτσι, καθώς η ψυχή 
προσεγγίζει το δεύτερο Θάλαμο της Καρδιάς Μου, αρχίζει το μαρτύριο της 
αγάπης, δηλαδή, πεθαίνει με τη βούλησή της ως θυσία της αγάπης». 
 
 «Στο δεύτερο Θάλαμο της Μεγαλειώδους Καρδιάς Μου, η Φλόγα της 
Καρδιάς Μου, η ψυχή επιδιώκει την αγιότητα.  Η Φλόγα της Θείας Αγάπης 
αποκαλύπτει τα μικρά ελαττώματα χαρακτήρα που διαχωρίζουν την ψυχή από 
Εμένα.  Στον παρόντα Θάλαμο της Καρδιάς  μου η ψυχή έχει συνείδηση της 
παρούσας στιγμής όσο ποτέ άλλοτέ.  Καταλαβαίνει ότι το παρελθόν θα δεσμευτεί 
από το Έλεος Μου και το μέλλον από την Πρόνοια Μου.  Ανοίγει τον εαυτό της 
στη χάρη της παρούσας στιγμής». 
 
 «Οι ψυχές στο δεύτερο Θάλαμο της Καρδιάς Μου καταλαβαίνουν όλο και 
περισσότερο τη Θέληση του Αιωνίου Πατρός για εκείνες, αποδέχονται πιο εύκολα 
τη Θέληση του Πατρός Μου.  Στη συνέχεια καθώς παραδίδονται όλο και 
περισσότερο στη Θεία Θέληση στην παρούσα στιγμή, προετοιμάζονται για την 
είσοδο στον τρίτο Θάλαμο της Αγίας Καρδιάς Μου». 
 

Ιησούς 26/01 /01 
 

ΤΡΙΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
 «Ειμαι ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος.  Καθώς η ψυχή αποφασίζει 
να αναζητήσει την αγιότητα, συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο το βάθος ή την 
έλλειψη βάθους των αρετών στην καρδιά της.  Κάθε αρετή προέρχεται από την 
αγάπη και την ταπεινότητα.  Επομένως το βάθος της αγάπης και ταπεινότητας 
στην καρδιά υπαγορεύει το βάθος κάθε αρετής». 
 
 «Κάθε αρετή προέρχεται από την ισχύ του Αγίου Πνεύματος.  Ένας 
άνθρωπος μπορεί να ξέρει πως να φέρεται με αγάπη και ταπεινότητα, αλλά 
πρόκειται για προσποίηση αν οι αρετές δεν είναι ζωντανές μέσα στη καρδιά.  
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Καμιά αρετή δεν προέρχεται από το μυαλό.  Επιπλέον, εκείνος που θέλει να είναι 
γνωστός  ως ταπεινός, άγιος και ενάρετος δεν έχει αρετή.  Η αρετή χρειάζεται να 
είναι μεταξύ της ψυχής και του Δημιουργού της». 
 
 «Όσο η ψυχή προσπαθεί να εξαγνίσει της αρετές της καρδιάς της και να τις 
αναβαθμίσει στα μάτια του Θεού, εισέρχεται στον τρίτο Θάλαμο της Καρδιάς  
Μου.  Σε αυτό το Θάλαμο η ψυχή αντιμετωπίζει αλλεπαλληλες δοκιμασίες γιατί 
είναι η δοκιμασία που ενισχύει ή αδυνατίζει την αρετή σύμφωνα με την 
αντίδραση της ψυχής». 
 
 «Αυτός είναι ο θάλαμος που εναρμονίζει την αγιότητα δοκιμάζοντας τις 
αρετές ως χρυσό στη Φλόγα της Θείας Αγάπης.  Όσο ο χρυσός εξευγενίζεται, η 
ψυχή προετοιμάζεται για τον επόμενο Θάλαμο της Καρδιάς Μου». 
 

Ιησούς, 27/01/01 
 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
 «Είμαι ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος.  Ψρθα για να σας περιγράψω 
τον Τέταρτο Θάλαμο των Ηνωμένων Καρδιών Μας.  Αυτός είναι ο Θάλαμος της  
Αγιοσύνης.  Η ψυχή που αναζητά συμμόρφωση με τη Θέληση του Θεού 
εισέρχεται στον τέταρτο Θάλαμο αφού έχει παραδώσει με επιτυχία τη θέλησή του 
σε μια ενάρετη ζωή Αγίας Αγάπης στην παρούσα στιγμή». 
 
 «Σε αυτόν τον τέταρτο Θάλαμο των Ηνωμένων Καρδιών Μας, υπάρχουν 
ακόμα δύο ξεχωριστές θελήσεις – η θέληση του ανθρώπου και η Θεία Θέληση.  Η 
θέληση του Ανθρώπου μπορεί να παρομοιαστεί με ζελέ μέσα σε φόρμα.  Γίνεται 
μια προσπάθεια σε αυτό το Θάλαμο να ξεπεραστεί οτιδήποτε μοιάζει με αμαρτία, 
ακόμα και μικρές αμαρτωλές συνήθειες, ώστε να μεταμορφωθεί η ανθρώπινη 
θέληση και να μοιάζει με τη Θεία Θέληση.  Η ψυχή μπορεί να δέχεται το κάθε τι 
σαν να προέρχεται από το χέρι το Θεού». 
 

Ιησούς, 29/01/01 
 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 
 
 «Ιδού! Είμαι ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος.  Ηρθα  για να σας 
περιγράψω τον πέμπτο και πιο απόκρυφο Θάλαμο της Θείας Καρδιάς Μου.  Στο 
Θάλαμο αυτό η ψυχή γεμίζει από την επιθυμία να Με αγαπήσει, να Με 
ευχαριστήσει.  Σε αυτή την αγάπη η ψυχή κάνει ένα μεγάλο βήμα πέρα από τη 
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συμμόρφωση στη Θεία Θέληση.  Με τη συμμόρφωση στη Θεία Θέληση υπάρχουν 
ακόμα δύο θελήσεις – η Θέληση του Θεού και η θέληση του ανθρώπου.  Η ψυχή 
κάνει προσπάθεια να δεχτεί το κάθε τι σαν να προέρχεται από το χέρι του θεού». 
 
 «Αλλά σε αυτόν το υψηλότερο και πιο απόκρυφο πέμπτο Θάλαμο της 
Καρδιάς Μου η ψυχή δεν δέχεται μονο το Θεό αλλά αγαπά τη Θέλησή Του για 
εκείνη.  Με αυτή την αγάπη που έχει τελειοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η ψυχή 
έσχεται να ενωθεί με τη Θεία Θέληση.  Λίγοι φτάνουν αυτόν τον Πέμπτο Θάλαμο 
της Καρδιάς Μου». 
 
 «Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η αγάπη που σας προσκαλεί στον πρώτο Θάλαμο 
– την Υσπιλη καρδία της Μητέρας.  Είναι η αγάπη που σας προσκαλεί στο 
δεύτερο Θάλαμο στην αναζήτηση εξαγνισμού και αγιοποίσης.  Είναι η αγάπη που 
επιθυμεί την τελειότητα των αρετών – στον τρίτο Θάλαμο.  Είναι η αγάπη  που 
φέρνει την ψυχή στον τέταρτο Θάλαμο συμμορφώνοντας την ανθρώπινη με τη 
Θεία Θέληση.  Τέλος είναι η αγάπη που ενώνει την ψυχή με το Θεό στον πέμπτο 
Θάλαμο.  Είναι το βάθος της άφεσης της ψυχής στην αγάπη που προσδιορίζει την 
αιωνιότητα». 
 

Ιησούς, 31/01/01 
 
 «Είμαι ο Ιησούς σας, Γεννημένος Υνθρωπος.  Αν η αγάπη είναι η είσοδος 
σε κάθε Θάλαμο της Καρδιάς Μου, καταλάβετε τότε, ότι είναι με την βαθιά 
παράδοση στην αγάπη που η ψυχή μεταφέρεται από τον ένα Θάλαμο στον άλλον». 
 
 «Στον πρώτο Θάλαμο η ψυχή θα πρέπει να αποφασίσει να αγαπήσει το Θεό 
περισσότερο από την αμαρτία.  Αυτή είναι η σωτηρία του – η Καρδιά της 
Μητέρας Μου.  Στο δεύτερο Θάλαμο η ψυχή αγαπά το Θεό και τον πλησίον 
ακόμα περισσότερο και αναζητά την αγιότητα.  Στον τρίτο Θάλαμο, μέσα από πιο 
μια αγνή αγάπη, η ψυχη αναζητά την τελειότητα κάθε αρετής.  Στον τέταρτο 
Θάλαμο η εξαγνισμένη ψυχή, τώρα τελειότερη στις αρετές, επιθυμεί να 
συμμορφώσει τη θέλησή του με τη θέληση του Θεού.  Και αυτές οι πολύτιμες 
ψυχές που φτάνουν τον πέμπτο Θάλαμο της Καρδιάς Μου, ζουν ενωμένες με τη 
Θέληση του Θεού.  Ο Θεός ζει μέσα τους και εκείνες ζουν μέσα του.  Ο Πατέρας 
Μου εγκαθιδρύει τη Βασιλεία Του μέσα στις καρδιές αυτών που εισέρχονται στον 
πέμπτο Θάλαμο των Ηνωμένων  Καρδιών Μας». 
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 «Προσευχητείτε αυτή την προσευχή: 
 

 «Αγαπημένες Ηνωμένες Καρδιές του Ιησού και της 
Παρθένου, θέλω να παραδοθώ στην Αγία και Θεία Αγάπη 
παντού, με όλους τους τρόπους και σε κάθε στιγμή του 
παρόντος, Στείλτε μου  τη χάρη ώστε να μπορέσω να τα 
καταφέρω.  Βοηθήστε με να αντεπεξέλθω σε αυτή τη χάρη.  
Προστατέψτε με και προνοείστε για μένα.  Βάλτε το Βασίλειό 
Σας στην Καρδιά μου.  Αμήν.» 

 
Ιησούς, 01/02/01 
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Τα μηνύματα που περιένονται σε αυτό το φυλλάδιο τα δέχτηκε η οραματίστρια  
Maureen Sweeney-Kyle.  Ο πνευματικός  της είναι ο Πάτερ Frank Kenney, S.M., 
S.T.D., που έχει διδακτορικό στη Θεολογία της Παρθένου από το Καθολικό 
Πανεπιστήμιο της Αμερικής.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζι του στους 
Υπηρέτες της Αγίας Αγάπης στη διεύθυνση που εμφανίζεται παρακάτω. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Θαλάμους της Ιερής Καρδιάς και 
την Αγία και Θεία Αγάπη μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας στην 
παρακάτω διεύθυνση. 
 
Για να παραγγείλετε επιπλέον αντίγραφα του βιβλίου αυτού δείτε το πίσω 
εξώφυλλο. 
 

Ιεραπόστολοι της Αγίας Αγάπης 
37137 Butternut Ridge Road 

Elyria, OH 44035 
440-327-8006 

440-327-8017 fax 
mamshl@ holylove.org 
http://www.holylove.org

 
Οι Ιεραπόστολοι της Αγίας Αγάπης είναι μια οικουμενική αποστολική 
οργάνωση που έχει αφοσιωθεί στο να ζήσει και να προωθήσει τα μηνύματα της 
Αγίας Αγάπης.  Αυτά τα μηνυματα, που υποστηρίζουν τις δύο μεγάλες εντολές - 
Αγάπα το Θεό σου πάνω από κάθε τι και τον πλησίον σου ως εαυτό - δίνονται ως 
προσωπικές αποκαλύψεις στον αγγελιοφόρο της Δέσποινάς Μας. 
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-Αγιοσύνη-Συμμόρφωση με τη Θεία  Θέληση 

5ος  
θάλαμος 

4ος  θάλαμος: 3ος  θάλαμος: 

2ος  θάλαμος: 1ος  θάλαμος: 

-Αγιοσύνη-
Συμμόρφωση 
με τη Θεία 
Θέληση 

Ένωση με το 
Θείο/ τη Θεία 

Θέληση 

-Τελειότητα 
μέσω της 
Αρετής- 

-Αγιότητα- 

-Σωτηρία-Αγία 
Αγάπη Ασπιλη 
Καρδιά της 
Παρθένου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Έκδοση: 
Archangel Gabriel Enterprises, Inc.© 

37137 Butternut Ridge Rd. 
Elyria, OH 44035 

440-327-8006 
 

Επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε μέσα οπισθόφυλλο. 
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