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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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20 грудня, 2006
Ісус

Мої любі, ви хвилюєтеся про своїх дітей, я вас 
розумію. Ваше хвилювання є знаком того, що 
з вами все в порядку, з вами все в порядку, з вами все в порядку бо батько, який любить 
своїх дітей, відчуває турботу про них.

Переважно діти прямують дорогою, вказаною 
їхніми батьками. Добре, якщо батько йде до-
рогою, яка веде до Мене. На даний час у нас 
проблема з цим. І ось чому. І ось чому. І ось чому Багато батьків 
покинули дорогу, покинули дорогу, покинули дорогу яка веде до Мене, і їхні діти 
не мають зразкового прикладу для насліду-
вання. Можливо, це говорить про все. Якщо 
так, то важливо, щоб ви знайшли дорогу до 
Мене і почали наближатися до Мене. Ваші 
діти помітять це, і тоді ви зможете показати 
зразковий приклад.

Якщо ваші діти віддаляються від вас і ви рід-
ко їх бачите, ви повинні встановити контакт 
з ними і пояснити їм, що жалієте за будь-які 
помилки, які зробили, і що тепер ви прямуєте 



2

Небо говорить до батьків про спасіння їхніх дітей

Моєю дорогою. Скажіть їм, що ви надієтеся і 
молитеся про те, щоб вони також ішли Моєю 
дорогою. Моя милість буде присутня у цьому, Моя милість буде присутня у цьому, Моя милість буде присутня у цьому
як вона є присутня будь-де, куди Мене запро-
шують. Я допоможу.Я допоможу.Я допоможу

Можливо, ви завжди йшли за Мною, але ваші
діти зійшли з цієї дороги і марнують свій час 
у світі, осторонь від Мене. Це спричинює вам 
смуток, Я знаю. Моліться за своїх дітей, але 
не турбуйтеся занадто про них. Якщо ви по-
єднаєтеся зі Мною, Я буду з вашими дітьми. 
Я чекатиму на той момент, Я чекатиму на той момент, Я чекатиму на той момент коли їхні серця 
відкриються до Мене і Я наповню їх ласками, 
зцілю їхні рани і пом’якшу їхні серця. Я роблю 
це постійно заради святих батьків і зроблю 
це для вас. Не хвилюйтеся, що Бог покине 
ваших дітей. Молитва батьків є могутньою 
і ця молитва надихає Мене. Зрозумійте, що 
співпрацюєте з небом і зі Мною, щоб змінити 
цих дітей. Для того, щоб утішитися, подивіть-
ся на любов, яка є у ваших дітях. Шукайте 
будь-який доказ доброти. Пам’ятайте: ваші 
діти виявили вам доброту, доброту, доброту бувши малими. 
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Надійтеся на цю ж доброту, Надійтеся на цю ж доброту, Надійтеся на цю ж доброту яка буде спря-
мована до вас і яка збільшиться, коли ваша 
дитина зміниться. Перебувайте у мирі, любі 
батьки. Бог любить ваших дітей теж. Небо не 
покине їх. Я бачу їхні рани і розумію, що саме 
віддаляє їх від Мене. Я навіть більше за вас 
переживаю їхній біль. Я навіть більше за вас 
знаю, як зцілити їхні рани і як привести їх до 
емоційного і духовного оздоровлення. Мені 
відомі всякі перешкоди до святості, з якими 
вони стикаються, і також знаю про всякі пере-
шкоди до святості, з якими стикаєтеся ви. Я 
хочу, хочу, хочу щоб ви були святими. Найкращий шлях 
допомогти вашим дітям полягає у тому, допомогти вашим дітям полягає у тому, допомогти вашим дітям полягає у тому щоб ви 
стали святими. Я прошу вас сьогодні зосеред-
итися на своїй святості. Якщо ви зробите це, 
Я надихну вас приймати правильні рішення, 
щоб допомогти вашій дитині. Як ви знаєте, Я 
дотримуюсь Своїх обіцянок. Прагніть бути 
святими і Я допоможу вашим дітям.
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Св. Моніка

Який тягар є на серці батька, коли його дитина 
відкинула моральність. Це спричиняє біль, який 
не проходить, поки дитина не повертається на 
Божу дорогу. Я розумію цей тягар, бо я несла його 
сама. Ісус прагне допомогти таким батькам, бо 
Він також розуміє їхній тягар. Першочерговим 
завданням батьків має бути особисте зростання 
у святості, просячи небесної помочі. Тому Бог 
використовує кожний досвід, який ми маємо на 
землі, щоб зробити нас святішими і привести 
ближче до Себе. Якщо ми близько до Бога, Бог 
може сильно послуговуватись нами і це допо-
магає Божій родині. В цей час небо потребує 
внести світло у світ, що перебуває у темряві. 
Це – темрява світу, що відвернула Божих дітей. 
Можливо, ваша дитина є серед них. Ісус каже вам, 
що найкращим шляхом допомогти вашим дітям 
є стати святими для того, щоб Його світло могло 
проникати у світ через вас. Коли душа у своїй 
особистій святості співпрацює з Богом для цього 
оновлення, Бог відчуває величезну вдячність 
до неї. Бог нічого не забороняє душі і душа має 
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велику заступницьку силу. Якщо ви оновлюєтеся 
через прагнення стати святими, Бог нагородить 
вас. Частина Божого способу нагородити вас по-
лягає у виправленні і оздоровленні ваших дітей. 
Вірте у це, мої любі батьки. Це – правда. Ісус 
обіцяє всім світським апостолам, що Він спри-
чинить повне навернення їхніх улюблених. Ісус 
не робить цю обіцянку необдумано. Ісус прагне 
дотриматися Своєї обіцянки. Якщо ви працюєте 
для Ісуса, ви робите те, що вам треба робити для 
ваших дітей.

У практикуванні довір’я полягає чудова можли-
вість осягнути святість. Коли ви довіряєте Богу, 
повинні радіти, служачи Йому. Якщо ви дивитеся 
на своїх дітей і відчуваєте, що вони у біді, але 
потім повернетеся до Бога і довірите Йому цих 
дітей, ви пізнаєте радість. Добре є говорити до 
Бога, що ви довіряєте Йому. Добре для Бога 
чути це, бо це утішає Його. Добре для вас також 
чути себе, коли ви говорите Богу, що довіряєте 
Йому, як ви самі почнете вірити. Я даватиму вам 
таку пораду, а потім молитимусь за те, щоб ви її 
прийняли. Кожного разу, коли хвилюєтеся про 



7

Небо говорить до батьків про спасіння їхніх дітей

когось із своїх дітей, кажіть: “Ісусе, я довіряю 
Тобі. Візьми в опіку цю дитину”. Якщо хвилю-
єтеся про одну із своїх дітей сто разів на день, 
промовляйте цю молитву сто разів у цей день. 
Повірте мені, що будете вислухані. Я допомага-
тиму вам у цьому, і молитимуся за ласки для вас. 
Це є новий спосіб діяти, оскільки ви насправді 
боретеся зі спробою ворога віддалити вас від 
Господа через хвилювання. Я буду працювати з 
вами і з небом для виправлення вашої дитини, 
тому ви не самотні у цьому. Покажіть Господу, 
через довіру до Нього, що ви розумієте Його 
велику силу.
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Св. Моніка

Існують прекрасні способи спонукати ваших дітей 
до навернення. Найкращим способом спонукати 
ваших дітей до навернення є любити їх, навіть 
коли вони помиляються. Коли ви є разом зі свої-
ми дітьми, покажіть їм Божу любов, люблячи їх. 
Не зосереджуйтеся лише на їх помилках чи на 
темах, у яких ви не погоджуєтеся з ними, чи де 
ви вважаєте, що Бог теж не погоджується з ними. 
Замість того, найяскравіше освітлюйте теми, з 
якими ви погоджуєтеся, і відчуваєте, що вони не 
суперечні Богові, і де ви бачите надію на велику 
доброту. Що Господа утішає, коли дивиться на 
вашу дитину? Знайдіть це в ній і поговоріть про 
це. Якщо ваші діти побачать Божу любов у вас, 
вони побачать Бога у вас. Ставтеся до ваших 
любих у блуді так, як Ісус ставився до тих, які 
були у блуді. Ісус був лагідним і люблячим. Ісус 
любив кожну особу на землі зокрема і повністю. 
Ви повинні дивитися на кожного з ваших дітей 
очима Ісуса і любити його зокрема і повністю. 
Це може бути важко, особливо коли поведінка 
дитини не є такою, що дається любити. Насправді 
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зрозуміло, що ви не почуватимете такої любові у 
вашому серці, якщо ваша дитина поводить себе 
агресивно чи образливо. Це не є проблемою, 
якщо ви працюєте з небом, бо Ісус зішле Свою 
любов у ваше серце. В цей спосіб у вашій родині 
почнеться оновлення. Божа любов є надзвичайно 
доступна. Боже прощення є також надзвичайно 
доступним. Просіть Господа зіслати вам таке 
прощення, щоб, коли ваші діти глянуть вам в 
очі, змогли б побачити лише любов.
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Серед вас є ті, які хочуть знати, як погоджувати 
свої почуття з вірою відносно гріховності вашої 
дитини. Іншими словами, може ви вважаєте, що 
душа вашої дитини у небезпеці через її практи-
куючу поведінку. Ймовірно, вас хвилює її лють 
чи неслухняність. Я скажу вам, що кожна ро-
дина на землі є моделлю великої Божої родини. 
Бог говорить вам через цей апостолят, що кож-
ний апостол приносить світло у світ через свій 
обов’язок і служіння. Так само це повинно бути 
і у вашій родині. Якщо ваша дитина є у темряві 
і оманена думкою, що гріховна поведінка є до-
пустимою, ви маєте більшу підставу дозволити 
Божому світлу вливатися через вас. Через це 
влите світло ваші діти почнуть розуміти, що таке 
темрява. Вам слід говорити дітям з найбільшою 
любов’ю, що ви хвилюєтеся. Поясніть їм, чому 
саме хвилюєтеся. Допоможіть їм, даючи щось. 
Мої друзі, не допускайтеся стати заляканими і 
будьте тверді у своїх переконаннях, але ніколи 
не залишайте Божої любові. В найособливіший 
спосіб ви повинні любити ваших дітей в той час, 
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коли пояснюєте свої почуття щодо поведінки, яку 
вважаєте тривожною. Насправді, це є саме той 
час, коли ви повинні дозволити найбільшій любові 
влитися через вас. Не вам, звісно, осуджувати. 
Тільки Бог може судити. Тільки Бог знає справ-
жню причину ран у вашої дитини, і якщо ваша 
дитина відчуває осуд з вашого боку, вона може 
надалі відвернутися від Христа. Пам’ятайте, що 
Ісус прийшов не судити, а спасати. Ваші стосунки 
з грішною улюбленою дитиною повинні бути 
спрямовані на спасіння, а не на осудження. О, 
мої любі батьки, я відчуваю ваше хвилювання. 
Я відчуваю біль вашого серця. Любити один 
одного Божою любов’ю – значить створити лік 
для такого типу рани. Батьки добре знають, що 
таке біль відкинення. Я закликаю вас любити, бо 
небо хоче порятувати вашу дитину саме зараз, і 
небо робить це успішно через любов. Моліться 
і перебувайте у мирі. Ви маєте більшу допомогу, 
аніж можете собі уявити.
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Мої любі батьки, моє серце уболіває за 
вас. Я розумію біль хвилювання за ди-
тину. І знаю, що ви хвилюєтеся, оскіль-
ки хочете охоронити вашу дитину від 
додаткового болю, незважаючи на її 
вік. Ви бачите на якій дорозі дитина і 
переживаєте через нещастя, які можуть 
її спіткати. Я також це бачу і допоможу 
вам повернути вашу дитину на Божу 
дорогу. Ми робимо це у великій любові і 
ніжності. Це є найкращий спосіб. Я дам 
вам свою ніжність і ви з її допомогою 
розтопите серце вашої дитини і створите 
в ній палке бажання до добра. Не існує 
обставини, яка б спричинила вас втра-
тити надію. Я не дозволю вам втратити 
надію. Навіть, коли ви читаєте ці слова, 
я наповнюю вас новою надією, і з цією 
надією також наповняю вас духом за-
спокоєння, який дасть змогу служити 
в мирі. Ми заступимося за цю дитину 
заради вас. Ми захистимо цю дитину. 
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Небо говорить до батьків про спасіння їхніх дітей

Якщо ця дитина померла, і ви хвилю-
єтеся про її спасіння, я прошу вас сьо-
годні перестати. Бог є все-милосердний. 
Довіряйте Його доброті. Добрий Господь 
не може зустріти батьків, що довіряли 
Йому і розчарувати їх. Вашою найбіль-
шою зброєю у битві за спасіння дітей є 
довіра до Господа. Використовуйте цю 
зброю і будьте у спокої, бо я – ваша 
мати і читаю ваше серце без зусиль. Я 
допоможу вам. Ваша боротьба є також 
моєю боротьбою.
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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.



18

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




















