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Дороговказ для наших часів бажає виcловити свій 
цілковитий послух та підпорядкування розуму і 
серця для кінцевого і найвищого суду Магістеріюм 
Католицької церкви і місцевого Ординарія у спра-
вах, що стосуються надприродного послання, які 
отримала Анна, світський апостол.

У цьому дусі, послання Анни, світського апостола, 
були представлені на дослідження її єпископу, 
Преосвященному Лео О’Реілі, єпископу Кілмора, 
Ірландія, і Конгрегації Ватикану у справах доктри-
ни віри для формального дослідження. На цей час 
єпископ О’Реілі дав дозвіл на дану публікацію. 
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21 грудня, 2006
Ісус 

Мої любі діти затаїли численні страхи. Це 
є зрозуміло. Страхи від одного можуть пе-
редаватися до іншого і це не є похвально. В 
цей час, через засоби комунікації, страх по-
ширюється по світі дуже швиденько, майже 
миттєво. Можливо, прокидаючись кожного 
дня, ти роздивляєшся і бачиш, що світить 
сонце. Це є прекрасна мить для тебе. Я є з 
тобою, ти ситий, і Моє сонце світить. Але це 
не досить. Ти спостерігаєш, щоб бачити, що 
стається в інших частинах світу. стається в інших частинах світу. стається в інших частинах світу Через засоби 
сполучення, що часто є зайвими для тебе, ти 
дізнаєшся, що десь є війна, нещастя і голод. 
Ти роздивляєшся знову, Ти роздивляєшся знову, Ти роздивляєшся знову але радість, отрима-
на від прекрасного сонця, зникла. Як можеш 
радіти, коли в іншому місці є війна, лихо чи 
голод? Ти раптом страхаєшся, що ці нещастя 
раптом прийдуть до тебе.

Я бажаю, щоб ти знав про потреби інших, 
і якщо хрест прийде до тебе, ніс його гідно. 
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Але Я хочу, Але Я хочу, Але Я хочу щоб ти залишався в своїм житті, 
звертаючи увагу на свої завдання. Мої при-
ятелі, небагато служить в тому місці, де Я 
визначив їм. Вони ізолювали себе, слухаючи 
про події з усіх частин світу. про події з усіх частин світу. про події з усіх частин світу Тим часом, в їхній 
власній місцевості події проходять неуважно і 
недбало. Це є правда, Я вживатиму всі засоби 
комунікації для продовження Мого відновлен-
ня. Я використовуватиму все, що зможу, що зможу, що зможу щоб 
спасати душі. Але Я бажаю, щоб менше часу 
приділяти для розглядання хрестів і випро-
бувань інших, а більше часу приділяти для 
розглядання власних хрестів і випробувань. 
Мій ворог вживає ці зв’язки, щоб роздувати 
страхи Моїх дітей. Страх не є від Мене. Якщо 
є лихо в одній місцевості, то це не означає, що 
воно запевнене твоїй місцевості. Діти, слухайте 
Мене. Це є добре співчувати з іншими через 
постійну молитву і конкретну допомогу. постійну молитву і конкретну допомогу. постійну молитву і конкретну допомогу Не є 
добре бути зануреним в уявлення про лихо. 
Це не від Мене. У будь-яких заворушеннях є 
святі чоловіки і жінки, які діють як апостоли 
і допомагають Мені. Через ті обставини вони 
стають святими. Мої ангели є присутні, як 
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також і Мої святі. Я є присутній. Я допомагаю 
багатьом і пожинаю плоди для неба з кожної 
події, яка трапляється в світі. Коли кожна 
душа закінчить своє життя на землі і прийде 
до Мене, тоді починається справедливість. Ви 
не побачите цього по телебаченні. Ви не прочи-
таєте про це в газетах. Я ледве представлений 
в засобах масової інформації, тому не шукайте 
там за правдою. Звернися до Мене в молитві і 
там знайдеш правду. там знайдеш правду. там знайдеш правду Я натякаю тепер на страх, 
який затаєний в багатьох, що вони будуть 
терпіти нестерпно в чистилищі. Мої друзі, 
бачачи несправедливі і, очевидно, нестерпні 
страждання на землі – ви страхаєтесь. Коли 
маєте страх на землі через несправедливість,- 
отож боїтеся і несправедливості в небесному
Царстві, тоді ви передаєте цей страх Мені. Це 
просто неправда. Не буде несправедливості 
тут і ти не будеш терпіти фізичного болю в 
чистилищі.

Можливо, це тобі не вигідно. Можливо, ти 
розумієш, як грішно поводився, і боїшся спра-
ведливого покарання. Якщо почуваєшся так, 
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то ти не проводив достатньо часу в спілкуванні 
зі Мною. Ти не знаєш Мене. Ти не зрозумів неба 
чи його царства. Я не дорікаю тобі, тільки з цієї 
причини даю тобі ці слова. Не бійся процесу 
очищення, яке очікує дехто з вас після смерті і 
перед входом у небо. Нема чого страхатися. Ти 
довідаєшся, що Я є повний співчуття і милосер-
дя. Я не прагну тебе осуджувати, але спасти. Я 
є твоїм приятелем і люблю тебе. Навіть, якщо 
ти не є Моїм приятелем тепер, в цей час, Я 
маю надію, що ти зміниш свою думку і станеш 
Моїм приятелем пізніше, в годині твоєї смерті. 
Він не готовить болів для улюбленого, який 
приходить з довгої мандрівки. Приятель при-
готовляє час видужання, якщо це є необхідно. 
Це і є те, що Я приготував для тебе. Думай 
про час в чистилищі, яко час видужання. Ти 
видужаєш і зростеш в чистилищі, коли разом 
ти і Я виявимо, що тобі це потрібно. Я буду 
дбати про тебе завжди. 
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Св. Андрій

Божі приятелі в світі мають часткове довір’я до 
Нього. Це правда, це не є повне довір’я до Нього, 
оскільки неможливо для душ на землі вповні 
зрозуміти Бога і все, що випливає від Нього. 
Але часткове довір’я до Бога, що душі мають 
на землі, є доброю обставиною і надзвичайно 
корисне для кожної людини. Справді, життя 
прожите одним шляхом було б прожите зовсім 
протилежним способом, якщо б люди дозволили 
небові вкласти більшу довіру в їхні душі. Я гово-
рю тобі це сьогодні, оскільки, бачачи тебе, хочу, 
щоб ти змінив спосіб життя. Якщо довіришся 
Богові, твоє життя може змінитися. Якщо будеш 
довіряти Богові, приведеш багато душ до Отця. 
Так, це все стосовно довіри. Багато говорять, що 
довіряють Богові, але бояться чистилища. Я не 
намагаюся зловити тебе на чомусь. Я намагаюся 
виявити тобі можливу розбіжність в тому, що 
говориш і що відчуваєш. Це є добре розпізнати 
цю розбіжність, якщо вона існує, для того, щоб ви-
правити її. Якщо слідуєш за Богом, ти це зробиш, 
бо це правильно так поступати. Ти є розумний. 
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Я кажу тобі сьогодні, що це є правильний вибір, 
бо Бог є добрий. Бог є повний любові і любов 
природньо породжує милосердя. Це неможливо 
применшити. Любляче серце – ніжне серце. 
Любляче серце є також розсудливе серце і в його 
розсудливості воно розуміє, що є найкраще для 
одержування досконалої любові. В цій великій 
любові і мудрості Бог дозволив на покаяння. Він 
не був змушений це робити. Він навіть не мав 
обов’язку нас створити, і коли ти дістанешся до 
неба, ти зрозумієш, який добрий є наш Бог і яка 
є безмежна Його Любов. Але Бог в Його Любові 
сотворив нас і дозволив на життя кожному з нас. 
Бог розуміє наші слабкості і втішається в про-
цесі нашої досконалості, якщо починаємо бути 
Йому відданими. Господні очікування є дійсні і 
співчутливі. Бог сподівається, що ми переживати-
мемо наші слабкості, і Бог розуміє, що часами ми 
можемо подорожувати стежечкою вниз, що веде 
від Нього. Бог міг сказати: «Ти не можеш бути 
допущений до неба, якщо не будеш досконалим 
на землі». Він міг це сказати, мої друзі. Він є Бог. 
Але Він не сказав. Замість того Він сказав: «Я 
дозволю на помилки моїм любим сотворінням. 
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Я допоможу їм, дозволяючи, якщо потрібно, 
закінчити цей процес очищення у безпеці Мого 
Царства». Чистилище є іншим продовженням 
Божої щедрості. Ти будеш там у безпечному 
місці. Розглядаючи це як можливість, ти пови-
нен радіти. Страх про чистилище є непотрібним 
і недоречним. 
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Чи ти знаєш людей, які вірять, що Бог існує, 
але які уперто продовжують жити для себе за 
їхніми фізичними бажаннями? Звичайно, ти 
знаєш. Є багато таких. Ці люди вірять в Бога і 
вірять, що Бог є добрий. Ці люди не є поганими. 
Вони не радіють зі зла. Я звертаюся тут до осо-
би, яка є на стороні доброти, але не турбується 
дбайливо працювати для цього. Вона залишає 
працю на інших, можливо, навіть, захоплюється 
і схвалює їхнї зусилля. В найгірших випадках 
вона фактично висміює і перешкоджає тим, хто 
служить Богові. 

Що заслужила ця особа? Обміркуймо.

Оскільки, тут є трошки самовідречення, тут є 
трошки зросту. Врешті-решт, це життя закінчиться 
і ця особа зустріне Ісуса. Ця особа має більше 
невдач в любові, ніж успіхів. Є багато моментів 
невдач в цьому житті, тому що, коли Господь 
потребував особу сказати “ні” для себе і “так” 
для Бога, вона відмовилася і вирішила для свого 
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особливого задоволення. Час змарнований і любов 
змарнована. Як на твою думку буде почуватися ця 
людина в час зустрічі з Ісусом, піддаючись Божій 
чистоті, повній і самовідданій любові. Зупинися 
на хвилину і подумай про це.

Тепер, мій друже, я описав чистилище для тебе. 

Чи це справедиво і милосердно, щоб ця особа була 
допущена бачити її життя, її невдачі, як також її 
успіхи? Чи це допомагає особі з точки зору зці-
лення? Чи кожна особа скористає від правди? Мої 
друзі, щоби особа могла радіти небом і бути там 
задоволеною, мусить принаймні розуміти небо. 
Доки особа не перевірить себе справедливо і не 
покається, не може бути у стані зростання. Час 
у чистилищі дає нагоду для такого розуміння і 
такого зросту. Ця особа буде роздумувати про 
свої упадки так, що зможе зрозуміти, якою була 
б небесна відповідь. Пізніше ця особа прийде до 
згоди з фактом, що вона відкинула Божу волю, 
прийме себе і простить собі. Після цього вона 
буде з іншими, хто був очищений тим самим 
шляхом, і буде відчувати братерство, навчаючись 
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терпеливості і прийняття болю інших. Зразу після 
цього, ця особа буде в цілковитому мирі з собою 
і з життям, яке вона прожила і піде до неба, від-
чуваючи єдність з Ісусом і громадою святих. 

Не бійся чистилища. Це саме те, що боятися 
медицини, яка може негайно полегшити біль. 
Ти б не боявся такої медицини. Ти б приймав 
її з найбільшим запалом і дякував Богові за це. 
Думай так само про чистилище.
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Оскільки Ісус потребує поширювати радість, 
Він дає надзвичайну радість тим, хто приймає 
Його. Ісус хоче дати тобі цю радість. Страх по-
мерти і, що прийде після смерті, забирає від тебе 
ту радість, що Христос хоче дати тобі. Проси 
Ісуса, щоб забрав всякий страх про чистилище, 
що ти переживаєш. Поглянь на свою смерть і 
життя після смерті з упевненістю і радістю. 
Якщо цього не відчуваєш, проси про це. Я по-
молюся за тебе і допоможу тобі. Разом ти і я 
попросимо Бога забрати твої страхи і поміняти 
їх з найбільшим довір’ям на Боже милосердя. 
Коли ти це приймеш і повіриш, тоді будеш ве-
селитися і будеш починати поширювати Боже 
милосердя, тому що буде неможливо містити 
такі добрі новини у своєму власному серці. Це 
було б немов чудова несподіванка, яка приходить 
до твоєї родини. Як важко було б тримати цю 
чудову несподіванку для себе самого, особливо 
як ти бачив інших впалих духом і стурбованих. 
Ти поширюватимеш Боже милосердя, якщо до-
зволиш Божому милосердю проникати всередину 
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свого серця. Визнай свої гріхи і покайся з них. 
І не бійся Бога чи будь-чого, що походить від 
Бога, Я допоможу тобі.
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Мої бідні малі діти заохочені бути стри-
воженими і сповненими страху. Це не 
від неба, мої любі, це від ворогів неба. 
Не бійся. Принеси свої страхи до Мене 
і Я допоможу тобі відступити від них. 
Я люблю тебе так дуже і бачу так ви-
разно, як ворог шукає, щоб наповнити 
тебе страхом. Якщо ти пізнаєш Ісуса, 
твої страхи будуть відступати і знову 
будуть відступати, і скоро ти забудеш 
про все те, що створювало такий страх 
і неспокій в тобі. Ісус є відповіддю і 
лікарством на всякий страх. Стосовно 
страху чистилища я мушу сказати, що 
ти не будеш залишений в чистилищі. У 
твоєму каятті будеш чутися добре, бо це 
все буде знайдено в правді. Правда чис-
тилища наповнить тебе полегшенням. 
Цей світ рекламує неправду. Іншими 
словами, цей світ рекламує обман і від-
волікання. Знаючи правду, в чистилищі 
будеш відчувати найбільше полегшення, 
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і знаючи, що ти ніколи знову не будеш 
обманений чи невпевнений. Мої малі 
діти, оскільки ви не розумієте глибини 
обману в цьому в світі, ви не можете 
зрозуміти глибини полегшення, котре 
будете розуміти в іншому світі. Довіряй 
своїй Матері, яка ніколи не введе своїх 
дітей у блуд. Якщо ти потребуєш часу в 
чистилищі, ти будеш вдячний бути там, 
і будеш відчувати найглибшу вдячність 
Богові за те, що бачить твої потреби 
в такий милосердний спосіб. Мир, мої 
діти. Я з вами.
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Ця книга є однією з випусків неприбуткової місії.
Наш Господь просив 

поширювати ці слова міжнародно.

Допоможи нам, будь ласка.

Якщо ти бажаєш взяти участь, 
будь ласка зв’яжися з нами:

Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

United States of America

Phone: 708-496-9300
Email: contactus@directionforourtimes.com

Web: www.directionforourtimes.org

Direction for Our Times
Lisnalea

Virginia Road
Bailieborough

Co. Cavan
Republic of Ireland

Phone: 353-(0)42-969-4947 or 353-(0)42-969-4734
Email: contactus@dfot.ie

Ісус дає Анні послання для світу
першого дня кожного місяця.

Щоб отримувати ці послання щомісячно
ви можете відвідати наш веб-сайт:

www.directionforourtimes.org
або зателефонувати за номером 708-496-9300
щоб записатися для отримання цих послань.
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Інші книжки із серії Небо говорить
Дороговказ для наших часів,

даний Анні,Анні,Анні світському апостолові

Ці книжки належать до серії Дороговказ для наших часів, Дороговказ для наших часів, Дороговказ для наших часів
даний Анні,Анні,Анні світському апостолові. Книжки є у наяв-
ності в організації Дороговказ для наших часів. Нижче 
подано їх назви:

Небо говорить про аборти
Небо говорить про пристрасті
Небо говорить до потерпілих від церковнослужителів
Небо говорить до богопосвячених душ
Небо говорить про депресію
Небо говорить про розлучення
Небо говорить до в’язнів
Небо говорить до солдатів
Небо говорить про стреси
Небо говорить до молоді
____________________________________________________

Небо говорить про самогубство
Небо говорить до віддалених від Церкви
Небо говорить до тих, хто помирає
Небо говорить до тих, хто не знає Ісуса
Небо говорить до тих, хто переживає трагедію
Небо говорить до тих, хто боїться чистилища
Небо говорить до тих, хто відкинув Бога
Небо говорить до тих, хто намагається простити
Небо говорить до тих, хто страждаєвід фінансових потреб
Небо говорить до батьків про спасіння їхніх дітей 
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Томи

Дороговказ для наших часів,
даний Анні,Анні,Анні світському апостолові

Том перший: Думки про духовність
Том другий: Розмови з Євхаристійним Серцем 

Ісуса
Том третій: Бог Отець говорить до Своїх дітей. 

Богородиця говорить до її єпископів, 
священиків та віруючих

Том четвертий: Ісус, Цар Небесний. 
Небо говорить до священиків.
Ісус говорить до грішників

Том шостий: Небо говорить до родин
Том сьомий: Вітання з неба
Том дев’ятий: Aнгели
Том десятий: Ісус говорить до Своїх апостолів

Томи п’ятий та восьмий будуть надруковані пізніше. 

Томи і Небо говорить можна
завантажувати в PDF форматі з веб-сайту: 

www.directionforourtimes.orgg.
Ми заохочуємо кожного роздруковувати 

і розповсюджувати ці книжки.

Ці Томи і Небо говорить є також 
в релігійних магазинах.
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Ісусова обіцянка Його світським апостолам:

12 травня, 2005
Ваші послання душам залишаються сталими. Вітайте кожну 
душу до рятівної місії. Ви можете запевнити кожного світського 
апостола, якщо вони займаються Моїми справами, Я займатимуся 
їхніми. Вони будуть мати місце у Моєму Найсвятішому Серці 
і Я оборонятиму та захищатиму їх. Я також буду довершувати 
навернення кожного з їхніх улюблених. Отож, ти бачиш, що 
душі, які служать у цій рятівній місії, як Мої улюблені світські 
апостоли, зазнають миру. зазнають миру. зазнають миру Світ не може зробити цю обіцянку, Світ не може зробити цю обіцянку, Світ не може зробити цю обіцянку
лише небо може обдарувати душі миром. Це є правдива небесна 
місія, і Я закликаю кожного із небесних дітей допомогти Мені. 
Ви, Мої любі, отримаєте за це добру винагороду. отримаєте за це добру винагороду. отримаєте за це добру винагороду

Молитва відданості
Дорогий Небесний Отче! Я обіцяю Тобі свою відда ність. Я 
жертвую Тобі своє життя, свою працю і своє серце. Прошу 
Тебе, зішли мені ласку підчинення Твоєму дороговказу всіма 
найбільшими можливостями.

Ранішня пожертва
О Ісусе, через Непорочне Серце Марії, я жертвую Тобі молит-
ви, праці, радості і терпіння в цей день, в наміренні Твойого 
Найсвятішого Серця, в єдності з Святою Жертвою Літургії по 
цілому світі, за перепросьбу моїх гріхів і в наміренні Святішого 
Отця. Амінь.

П’ять Світлих Таємниць:
1. Хрещення Ісуса в Йордані
2. Чудо Ісуса на весіллі в Кані
3. Проповідування Ісуса про Царство Боже
4. Переображення Ісуса
5. Установлення Пресвятої Євхаристії Установлення Пресвятої Євхаристії У
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Світські апостоли Ісуса Христа, Царя Повертаючого

Ми шукаємо єдності з Ісусом у нашій щоденній праці і через 
наше покликання, щоб здобути ласки для навернення гріш-
ників. Ми обіцяємо нашу вірність Богові Отцеві. Через нашу 
співпрацю зі Святим Духом ми дозволимо Ісусові проникнути 
крізь нас у світ, крізь нас у світ, крізь нас у світ несучи Його світло. Ми робимо це в єдності 
з Марією, нашою Богородицею, в єдності зі святими, зі всіма 
святими Божими Ангелами, з нашими спільними світськими 
апостолами у світі.

Як світські апостоли Ісуса Христа, Царя Повер таючого, ми 
погоджуємося приймати наступні духовні практики, по мож-
ливості, якнайкраще.
1. Ранішні пожертви разом з молитвами відданості і молитва 

до Святішого Отця. 
2. Кожного тижня одну годину Євхаристійної Адорації.
3. Щомісячна участь у молитовній групі світ ських апостолів, 

які включають Світлі Таємниці Святої Вервиці і читання 
щомісячних послань.

4. Щомісячна сповідь.
5. Надальше ми будемо йти за прикладом Ісуса Христа, як 

сказано в Святому Писанні, ставлячись до інших з Його 
терпеливістю і люб’язністю. 

Прізвище: ____________________ Ім’я: __________________
Адреса:______________________________________________
Місто: _______________________ Область: _______________
Країна: ______________________ Індекс: _________________
Email: _______________________ Телефон: _______________

Прошу посилати заповнену форму за адресою:
Direction for Our Times

9000 West 81st Street
Justice, Illinois, U.S.A. 60458
















