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III

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

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

Відмова від перекладеного. Ці записи є перекладені з 
оригінального англомовного тексту, оригінального англомовного тексту, оригінального англомовного тексту який був дозволений 
для видання Преосвященним Лео О’Рейлі, єпископом 
єпархії Кілмора, Ірландія. Дороговказ для наших часів
старався в якнайкращий спосіб впевнитися, що цей 
переклад є по можливості якнайточніший до оригінального 
тексту. тексту. тексту Однак, процес перекладу до деякої міри буде 
включати тлумачення, і не може брати до уваги всі діалекти 
мови, на яку записи є перекладені. Якби читач розпізнав 
у перекладеному тексті будь-які ясні помилки у мові чи 
тлумаченні, які вели б до несумісності з оригінальною 
англійською версією чи вченням Католицької Церкви, 
ми просимо вас звернути це до нашої уваги. Щоб 
допомогти на майбутнє з будь-яким коректуванням, 
просимо подавати конкретні можливі помилки, які ви 
спостерегли у перекладі.
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12 серпня, 2005
Ісус

Я сьогодні звертаюся до всіх душ, котрі мають 
покликання у Церкві. Дорогі душі, посвячені 
Мені, Я покладаюсь на вас більше, ніж ви 
усвідомлюєте. В цей час Я маю намір сильно 
послуговуватись тобою для свідчення небесної 
присутності на землі. Відрізок часу, Відрізок часу, Відрізок часу котрий 
закінчується, тобто епоха непослуху, тобто епоха непослуху, тобто епоха непослуху забрала 
багато посвячених душ від Мене, і вони про-
живають життя поза своїм покликанням. 
Звичайно, їм є прощено, вони є люблені, і 
багато з них чудово служать Мені іншими 
способами. Як ви всі знаєте, Я не марную при-
сутності бажаючих душ. Якщо душа любить 
Мене, Я знайду діяльність для неї і почну при-
готовляти для душі винагороду. готовляти для душі винагороду. готовляти для душі винагороду Я поважаю 
кожного з вас як небесний скарб. Протягом цих 
років ти зустрівся з багатьма випробуваннями
і тримався стійко, це і є досягнення. Тепер Я 
запрошую тебе наблизитися навіть ближче до 
Мого серця. Я бажаю, щоб кожен твій подих 
був для Мене, для Моїх бажань і Моїх потреб. 
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Якщо ти це виконаєш, з’єднаєшся повністю 
зі Мною, Я використаю кожний момент за-
лишеного тобі земного часу. лишеного тобі земного часу. лишеного тобі земного часу Я зсилатиму тобі 
ласки від твого пробудження аж до сну, ласки від твого пробудження аж до сну, ласки від твого пробудження аж до сну навіть, 
протягом відпочинку. протягом відпочинку. протягом відпочинку Пожертвуй Мені все. 
Залишену свобідну волю обміняй на Мою святу 
волю. Говори Мені часто, що Я володію твоїм 
покликанням. Це утішає і задовольняє Мене. 
Ти бачиш, що Я терплю. Я терплю від душ на 
землі, котрі блукають у темряві. Я терплю від 
бунту, бунту, бунту що спричиняє безлад у родинах, і на-
віть у Моїй Церкві. Але ти допоможеш Мені 
і це Мене утішає. Все, що робиш, прошу, прошу, прошу роби 
для Мене. Моя обіцянка для тебе залишиться 
без змін.
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Живучи в теперішньому часі, мої брати і сестри є 
справді благословенні. Вірність Христові і твоїй 
присязі є нагодою для найбільшого благород-
ства, що Бог може дозволити на землі. Послух. 
Це слово немов небесна музика. Підчиняйся в 
усьому. Обіцяй собі постановити найпостійніший 
приклад послуху у своєму житті. Якщо ти це 
зробиш, то станеш іншим, зовсім протилежним 
нинішньому пейзажу. Божі послідовники завжди 
були протилежними, тому це буде доброю озна-
кою для тебе. У небі ти не будеш протилежний. 
У небесному пейзажі будеш у гармонії, це є 
дійсно добре, найкраще для тебе. Я допомагав 
Церкві протягом тяжких часів і ти є покликаний 
робити те саме. Звичайно, Бог для тебе є все. Будь 
певний, що такий стан існує, і, якщо не приймеш 
його, тоді міняй своє життя, доки не знаходишся 
у такому стані. Ви захочете звернути мені увагу, 
дорогі брати і сестри, бо коли не будете служити, 
будете переживати глибокий смуток, який буде 
причиною ваших бід. Не шукай світову похвалу. 
Залиши її для тих, хто не наслідує Ісуса Христа. 
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Шукай тільки Його похвали і роби так завжди 
у дусі послуху. Ти можеш сказати, що це є про-
ста наука і можеш дивуватися, чому я підняв це 
так сильно. В епосі непослуху, коли більшість 
не слухає і протидіє, справа Божих вибраних 
є – бути пильними у показі іншого шляху. Душі 
повинні брати до уваги своє покликання, радіти 
в покликанні і обмірковувати, що спокій прихо-
дить зі служіння Богові. Якщо ти непослушний 
Церкві, то будеш відповідати. Це є також сильне 
твердження. Я розумію і говорю обмірковано. 
Слідкуй обережно за своїм язиком в цих часах, і 
не дозволь, щоби вплив інших відтягнув тебе від 
вірності своїй Церкві. Ти зобов’язаний впливати 
на інших, щоби вони були вірними. Вони не по-
винні впливати на тебе бути невірним, навіть у 
твоїм серці.
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Коли ти зробиш крок у напрямі до чистоти, Бог 
щедро обдарує тебе ласками. Ти повинен до-
зволити Ісусові очистити свою душу, щоби Він 
заволодів нею. Слуги Христа, сповідайтеся зі 
своїх гріхів. Завжди говоріть і думайте так, як 
Ісус. Наш добрий і лагідний Ісус розуміє, що ти 
борешся, і Він не бачить цю боротьбу як пробле-
му. Вона є частиною твого поступу до єдності. 
Не бійся боротьби. Але ти повинен боротися. 
Усунь все з свого життя, що заохочує до нечистої 
думки або наміру. Ти не можеш жити у світі так, 
як живуть інші. На сьогодні проблема багатьох 
богопосвячених осіб є в тому, що вони пробують 
жити двома шляхами і переживають конфлікт. 
Тоді вони неправильно вирішують, говорячи, 
що їхнє покликання спричиняє конфлікт. Якщо б 
покликання було прожите в чистоті, там не було 
би конфлікту. Чи розумієш це? Не відступай від 
покликання, шукаючи власного спокою і задо-
волення. Відступай від світу і прямуй дальше 
за своїм покликанням і ти знайдеш спокій, що є 
справедливо твоїм. Сьогодні це є загальною по-
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милкою для багатьох богопосвячених, і ти знаєш, 
що я говорю правду. Це є причиною, чому багато 
залишили своє покликання. Вони не можуть ула-
годити одне – світ, з другим – їхнє покликання. 
Тому вони зробили неправильний вибір. Шукаючи 
спокою, вони вибрали світ. Більшість із них не 
знаходять спокою у світі. Якщо вони шукатимуть 
Ісуса, отримають нагороду і все буде благополуч-
но. Все-таки, найбільші рішення – служити Ісусові 
в релігійному покликанні, – є здорові рішення. 
Звичайно, тут потрібна жертва. Для декого така 
жертва є невигідною, а іншим не підходить таке 
життя. Отож, вони служать Ісусові в інший спосіб, 
і це також є прийняте небом. Бажання служити 
небові є добре і святе і приходить з неба. Полюби 
своє покликання.
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Ісус має бути центром твого дня. Ти повинен 
починати кожний ранок, жертвуючи Ісусові свій 
день. І тоді весь твій день належатиме Йому і 
буде Ним благословенний. Кожного ранку маєш 
поновляти посвяту свого життя. Це робить дві 
речі: дає Ісусові радість і прояснює твій розум 
так, що ти працюєш для Нього і тільки для Нього. 
Свобідна воля, яка просочується сьогодні у світі, 
забруднила багато покликань. Ми не бажаємо 
робити або шукати щось нестерпне, тому про-
сто це не робимо. Це ніколи не була дорога до 
неба і не є дорогою до неба тепер. Часто бачи-
тимеш, що Божа воля суперечлива тобі, і часто 
ти матимеш з собою боротьбу бути задоволеним 
у праці, до якої тебе кличе Христос. Мої друзі 
у Христі, ви знаєте, що це є дорога до неба, 
тому потрібно перемогти себе. Очікуйте цього. 
Якщо ти працюєш у дусі послуху Божій волі, 
а не з своєї власної волі, то стає легше і легше 
перемогти себе і приближатися все ближче і 
ближче до серця твого Спасителя. Чим ближче 
прийдеш до Нього, тим менше будеш боротися з 
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свобідною волею. Чим ближче прийдеш до Нього, 
тим менше зважатимеш на те, як світ сприймає 
тебе. Чим ближче прийдеш до Ісуса, тим більше 
прагнутимеш за Ним і шукатимеш тільки Його. 
Перебування на землі є добрим місцем, бо тоді 
Ісус через тебе вливається у світ без перешкод. 
Відомо, що боротьба, яку переживаєш, є небес-
ною волею, тому не думай, що ти не покликаний 
до великої святості, оскільки маєш боротьбу. У 
своєму духовному житті задовольняйся бути 
малим, а Ісус буде великий. Покора приходить 
з пізнання власних недоліків і вона є потрібна 
у твоєму покликанні. Бог є великий, а ти бажай 
бути малим. Ось саме так ти повинен діяти. 
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Ти є люблений. Кожний святий у небі є тобі 
вдячний. Наша чудова Богородиця дбайливо 
охороняє тебе. Не думай, що зможеш обійтися 
без її помочі. Вона має найбільш милосердний 
погляд, якого ти ще ніколи не зустрічав. Марія 
бажає допомогти тобі очистити покликання. Вона 
допоможе тобі розпізнати, коли ти шукаєш свою 
волю, а коли Христову. Я люблю її безмірною 
любов’ю. Коли ти впізнаєш її, тоді любитимеш 
так само. Сьогодні я прошу тебе довіряти мені у 
цьому. Якщо ти любиш її, то не пожалієш. 

Наша небесна мати має тільки найкращі дари і 
ласки для тебе. Її вже дуже злословили на землі, 
і це страшенно засмучує нашого Ісуса. Будь од-
ним з тих, хто охороняє цю безплямну, небесну 
матір. “Марія”. Згадуй її ім’я протягом дня, і вона 
кормитиме тебе так, як мати кормить дитину. 
Тепер я говорю як твій брат, який бажає тільки 
те, що є найкраще для тебе. Якщо ти не маєш на-
божності до цієї жінки, то я благаю тебе шукати 
цього. Святість і мир приходять тільки від зв’язку 
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з Марією. Благословення і чистота приходять 
тільки від неї. Радість і спокій виливаються від 
неї до всіх, з ким вона стикається. Родини і по-
кликання оновляються. 

Якщо ти сьогодні у будь-якій боротьбі, шукай 
помочі у Марії. Ти не будеш розчарований. Якщо 
не знаходишся у боротьбі – будь вдячний Марії, 
оскільки вона вже допомогла тобі. Ісус благо-
словить тільки тих, хто любить Його матір. Не 
думай, що ти є надто побожний до матері Ісуса. 
Не чуйся вищим від тих, хто любить її. Мій при-
ятелю, у цьому випадку був би тільки один обман. 
Марія є твоя Мати. Вона допоможе тобі у всьому. 
Починай молитися на вервиці і будь певний, що 
ти молишся як мала дитина. Молися з довір’ям і 
побожністю, з певністю і любов’ю. Перебувай і 
молися у присутності Євхаристійного Ісуса. І тоді 
спостерігай зміни у собі. Якщо ти вже молишся 
на вервиці, то розумієш, про що йде мова. Так чи 
інакше, я є з тобою і заступаюся зараз за тебе. 

У небі є безліч святих і безліч ангелів, вони на 
землі і в небі, вони бажають захищати і охороняти 
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твоє покликання. Не думай, що ти є одинокий у 
боротьбі, яку можеш виграти або програти. Ти 
є частиною небесної команди, яка вже виграла. 
Наслідок бою є вирішений. Але ти мусиш ще 
деякий час продовжувати відстоювати свій бій.
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Мої найдорожчі улюблені друзі. Один із способів 
поширення темряви є заохочення до оздоровчої 
сили, що не походить від Христа. Ці сили, зви-
чайно обмежені, походять від ворога Христа. Ісус 
зсилає безмежні ласки для духовного оздоровлен-
ня і навернення. Він зсилає великий мир тим, хто 
приходить до Нього і тим, за кого ти на даний час 
заступаєшся. Я прошу тебе, говори голосно проти 
сил, котрі не є з неба. Ворог бажав би, щоб світ 
думав, що ми живемо в новий час, але, як я ска-
зав, ми не живемо в новий час, а у час непослуху. 
Душі не шукають Ісуса, бо, якби шукали Його, 
мусіли би слухати. Якщо ти уникаєш служіння, 
ти не шукаєш Того, хто потребує твого служін-
ня. Чи розумієш? Візьмемо за приклад ворожку. 
Чому душа вишукує ворожку, щоб почути щось 
наперед? Дорога святості веде до довіри Ісусові 
у майбутньому і покладання на Його провидіння. 
Вправляння у такій терпеливості і довірі будує 
святість і єдість з небом. Проте, в цей час ворог 
спокушає душі до непослуху кажучи, що такі речі, 
як ворожбитство, є просто забавні і нешкідливі. Я 
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Небо говорить до богопосвячених душ

запевняю тебе, що ми в небі вражені і засмучені 
не тільки з таких поширено-прийнятих грішних 
практик, але і з того, що брак багатьох Божих слуг 
говорити рішуче проти них. Якщо ідеш з Ісусом 
дорогою, якою ти покликаний ходити з Ним, ти 
не втратиш нагоди направляти такі блуди. Завжди 
розпізнавай джерело позірних сил. Якщо це не 
є Ісус, то не походить з неба і є неприйнятним 
для Божих дітей. 
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Богородиця

Як небо захоплюється душами, які на 
землі присвячують своє життя Божій 
меті. Ти є нашим скарбом, нашим зо-
лотом. Тобі на цей час поручено важ-
ливу справу і ти робитимеш її. Ісусові 
залежить на твоєму “так”, і я знаю, що 
ти Його не розчаруєш. Я знаю, що ти 
послужиш небові, і хочу тобі допомогти. 
Радість, що походить з неба, незамінна 
нічим, що походить від світу. Тільки по-
слідовники неба мають таку радість. В 
цей час ми хочемо поширювати небесну 
радість по всьому світі, і ти знаєш, що 
хочемо робити це через тебе. Ми дамо 
тобі радість, як дар, щоб ти міг поділяти 
її з іншими. Проси нас і ми вкладемо 
радість у твоє серце. Приходь до мене 
часто за будь-якою допомогою, якої по-
требуєш. Якщо тобі важко на серці, спо-
чинь у моєму Непорочному Серці і я по-
ділятиму твої тягарі. У такий спосіб тобі 
буде легше і небо вливатиметься через 
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Небо говорить до богопосвячених душ

тебе у світ більш успішно. Ти отримаєш 
тільки винагороди. Прошу, дотримуйся у 
своїм покликанні чистоти, і ти приведеш 
за собою багато душ, та будеш з цього 
втішатися. Кожна душа в особливий 
спосіб підносить Боже Царство, отож є 
дорогоцінною і важливою. Практикуй 
кожен день, як день, наповнений мож-
ливостями приводити душі до Ісуса, на-
віть, якщо не бачитимеш іншої людини 
протягом дня. Жертвуючи Ісусові свій 
день – приводиш душі до Нього. Якою 
милою є послуга небові, коли твій по-
гляд зрівняється з Його поглядом. Я є 
з тобою і ніколи не залишу тебе. Дні 
пролетять, моя найдорожча дитино, 
і ти незабаром будеш вдома, з нами. 
Тепер будь у спокої і дозволь Ісусові 
послуговуватись тобою повністю.
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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 тих, хто відійшов 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 страждає від 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
















