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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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9 грудня, 2006
Ісус

Я звертаюся до тих, хто відійшов від Моєї 
Церкви. Я прошу вас, наверніться. Наверніться 
на шлях таїнственного життя. Це буде найкра-
ще для тебе і Я хочу лише найкращого для 
тебе. Будь впевненний у Моїй привітності. 
Будь впевнений, що Я хочу твого навернення. 
Не думай, що Мені є байдужа твоя віра. Як 
може це бути, коли Я, Ісус Христос, особисто 
звертаюся до тебе? Моя Церква на землі пред-
ставляє Мене. Це – Моя Церква, вона належить 
Мені. Коли люди Моєї Церкви правильно 
представляють Мене, ти відчуваєш любов. Я 
хочу повернути тебе до Моєї Церкви, а Церкву 
до тебе. Як бачиш, Мій друже, найкраще для 
тебе – тобі дано покликання до святості, яке 
розвиваєш під опікою Моєї Церкви на землі. Я 
маю так багато способів допомогти тобі, якби 
ти стежив за своєю вірою в межах захисту Моєї 
Церкви. Це правда, що Моя Церква страждала. 
Вона продовжує страждати. Одна із причин, 
чому Вона страждає, – це відсутність тебе у 
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Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Ній. Моя Церква потребує тебе. Ти повинен 
повернутися.

Улюблена дитино, Я прошу тебе, насправді, 
Я благаю тебе, розглянути свої обставини. 
Якщо є причини, які перешкоджають твоєму 
повному поверненню до Таїнств, Я прошу 
тебе, обговори ці причини з одним із Моїх 
священиків. Я захищатиму твоє бажання 
повернутися до Таїнств. Я не змінюватиму 
Заповідей Моєї Церкви до твоїх обставин, але 
Я допоможу тобі пристосувати твої обставини 
до Моїх Заповідей. Ти запитуєш себе: “Що 
говорить Ісус?” Дозволь Мені вияснити. Цей 
час на землі є часом, коли так багато пішлося 
на компроміс із стандартами поведінки, що 
компромісні стандарти стали нормою. Я не 
можу і не прийматиму цього. Я не погоджуюся 
із цим. Якби Я прийняв це, був би змушений 
повністю змінити Небо і всіх тих, хто служив 
перед тобою. Також Я наражав би на небезпе-
ку в майбутньому всіх тих, хто прийде після 
тебе. Мій друже, вислухай Мене. Прислухайся 
до Моїх слів, оскільки Мої слова є правдиві. 
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Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Відкинь бунтарство Моїх ворогів. Прийми це, 
що ти покликаний наслідувати Мене і поводися 
згідно до Моїх стандартів. Я допоможу тобі. Ти 
будеш прийнятий до неба, якщо повіриш у Моє 
Божество. Звичайно, для того, щоб досягнути 
неба, ти повинен повірити, що Я є Бог. що Я є Бог. що Я є Бог Чи б 
не прийняти цей факт зараз, поки твій час 
на землі ще не закінчився? Чи повернешся 
до Мене тепер, коли тобі, зрештою, дано по-
штовх так зробити? Моє серце прагне твого 
миру. миру. миру Я все бачу. Я все бачу. Я все бачу Якщо ти був скривджений 
тим, хто стверджував, що представляє Мою 
Церкву, Церкву, Церкву але зазнав невдачі, Я зцілю тебе. Не 
використовуй цей біль, як причину, як причину, як причину чому ти 
відійшов від усього, що Я пропоную тобі через 
Мою Церкву. Мою Церкву. Мою Церкву Це буде неправильний хід і інші 
попрямують за тобою. Прошу, Прошу, Прошу приходи до Моєї 
Церкви. Після всього, Вона належить Мені. 
Тебе вітатимуть, не дивлячись на твої гріхи.
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11 грудня, 2006
Св. Моніка

Я посилаю мої вітання всім Божим дітям. А осо-
бливо говорю сьогодні до тих, хто є католицької 
віри, але живуть віддалено від віри. Небо запро-
шує тебе повернутися до твоєї віри. Небо, Бог і всі 
святі спонукають тебе подумати про повернення 
до Таїнств. Якщо ти на деякий час відійшов від 
Церкви, можеш висповідатися. Це є добрий по-
чаток. Говори про все із священиком, оскільки 
ласки чекають на тебе в цій Тайні. З цими ласками 
ти можеш осмислити своє життя і визначити, як 
продовжувати новий шлях, шлях, що веде назад 
до Ісуса через Церкву. Також можеш відкинути 
це поняття. Можеш відкинути і Церкву, яка є 
найкращим напрямком до Ісуса Христа. 

Мій друже, це твій вибір, але не бентежся. Ми 
намагаємося захистити тебе. Слова і ласки в 
цій праці є особисто даром для тебе. Якщо ти 
не приймаєш цього дару, – це є твоє рішення. Я 
хочу, щоб ти прийняв дар цих ласк, бо з ними 
віднайдеш найбільший спокій. Ісус любить тебе. 
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Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Ти про це знаєш. Бог приймає тебе. Ти повинен 
повірити в це. Навіть, якщо не повернешся до 
Божої Церкви на землі, тебе ще любитимуть і 
прийматимуть, даючи справжнього духа покаяння 
в твоїй душі. Ми хочемо для тебе більшого до-
бра, однак, потребуємо більше і від тебе. Якщо 
ти навернешся до Церкви, ми зможемо відновити 
тебе до з’єднання зі спільнотою святих, які в цей 
час працюють для порятунку багатьох. Ти будеш 
працювати у місії відновлення, і це принесе ко-
ристь тобі і всім тим, хто тебе оточує. 

Я прошу тебе зробити дещо для мене. Прийди до 
церкви і посиди в тишині перед кивотом. Там є 
Ісус. Сиди в тиші і питай Ісуса, що Він хоче, щоб 
ти робив. Не будь сердитий на Ісуса за людські 
гріхи. Не звинувачуй Ісуса за людські помилки. 
Ісус старається допомогти тобі. Ти належиш 
до Його Церкви і Його Церква потребує тебе. 
Принеси свій гнів до Ісуса і поясни Йому причину, 
яка спонукала тебе покинути Церкву. Можливо, 
ти просто похитнувся. Прошу, пригорнися тепер 
назад, прийди до Ісуса і поговори з Ним про 
своє життя, про переживання і про задоволення. 



7

Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Розкажи Йому про всі ці речі. Поділися цим з 
Ісусом. Я запевняю тебе, ти знайдеш привітність. 
Ісус і твоя родина вітають тебе. Ти належиш до 
цієї Церкви і твій дім є в цій Церкві. Ми всі до-
поможемо тобі.
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Св. Моніка

Дорогий небесний друже, в твоєму світі панує 
великий безлад. Божі і твої вороги прагнуть 
відвернути твою увагу від правди. Діючи таким 
чином, сатана сіє всюди хаос. Як часто ти пра-
цюєш в тишині? Як часто ти сидиш в тишині і 
просто відпочиваєш? Бідні маленькі Божі діти є 
такі збентежені і занадто збуджені, що вони не 
відчувають затишку в тишині. Їхній розум і серце 
не може відпочити. Ця ситуація є неприйнятна, і 
через цю причину дуже багато в світі почуваються 
схвильованими і нещасливими. Вони вже більше 
не відчувають затишку в тишині, не розуміють, 
як наситити себе душевно. Через це вони голо-
дні, але не знають чому. Божі діти говорять, що 
нудьгують на Літургії. Дорогий небесний друже, 
ти не є уважний, якщо нудьгуєш. Шукай Ісуса і 
тобі не буде нудно. Хто шукає Ісуса, завжди Його 
знайде. Ті, що не шукають Його, можуть зустрі-
тися з Ним, але не впізнати Його. Я засмучена 
через такий стан справи. Я люблю Ісуса, і знаю, 
що Ісус є відповіддю на людські болі. Але так 
мало тих, хто прагне боротися за свого Спасителя. 



10

Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Подумай про своїх братів і сестер в світі, хто про-
жив в болях через відчуження від неба. Багато 
залишило це життя, не приготувавшись до Неба, 
через постійний хаос і нерозважливість в своєму 
житті. Мій друже, перебувай з Богом. Підніми 
частину тягару Його хреста і просувайся вперед з 
Божою армією так далеко, як Він захоче цього від 
тебе. Це не час ставити себе вище Ісуса Христа і 
Його Церкви. Це вивищення раптово закінчиться, 
коли помреш і зустрінешся віч-на-віч із Ним. 
Припини це зараз. Не будь цинічним до своєї 
Церкви. Повернися до своєї Церкви і ввійди в 
тайну своєї віри. Якщо ти це зробиш, Ісус від-
криє Себе і оздоровить всі твої рани. Звичайно, 
твої гріхи будуть прощені, і Церква допоможе 
тобі знайти шлях до єдності з Тілом Христовим. 
Я спонукаю тебе повернутися до своєї родини. 
Прошу. Ми потребуємо твоєї допомоги. 
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Св. Моніка

Мій друже, зверни свої очі до Неба. Подивися 
вгору. Якщо ти поглянеш вгору до Неба і зми-
ришся з небесною правдою, не будеш занепо-
коєний такими людськими помилками в Божій 
Церкві. Ти йтимеш до Неба в єдності з тими, які 
були покликані дозволити відновленню влитися 
в світ через них. Ти живеш в той час, коли Ісус 
повертається до світу. Це час Другого Пришестя 
Христа. Тріумфальне повернення Ісуса Христа 
є суттю віри для віруючого. Немає сенсу спере-
чатися про це, чи намагатися спростувати це. Я 
говорю сьогодні тобі про те, що Господь почав 
повертатися через всіх тих, хто вітає Його в своїх 
душах. Якщо ти є католицької віри, то можеш 
бути найбільш корисним через служіння у Церкві. 
Якщо повернешся до Церкви, Бог може пере-
повнити тебе Своїми надмірними ласками. Цей 
надмір ласк розповсюдиться по світі, поширюючи 
світло в місцях темряви, і правду в місцях омани. 
Мій друже, це єдиний план. Це є відновлення. 
Сьогоднішнє повернення Ісуса Христа залежить 
від твого бажання стати праведнішим. Повернення 
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Ісуса Христа сьогодні залежить від твого бажання 
сказати “ні” своєму егоїзму, а “так” Ісусу. Бог 
просить твоєї допомоги. Я, Моніка, прошу твоєї 
допомоги. Ти можеш прийти до Ісуса і попросити 
багато ласк для твого повернення до вірності. Ісус 
дасть тобі ці ласки. Ісус хоче, щоб ти повернувся 
до Церкви, і Він пошле все необхідне, щоб до-
помогти тобі в цім поверненню. Єдина річ, яку 
Ісус не може дати, це – твоє бажання. Бажання 
повинно походити від тебе. Дорога Божа дитино, 
світ не любить тебе, ми любимо. Світ не може 
захистити тебе, ми можемо. Світ не запропонує 
тобі вічну радість і безпеку, лише Небо може це 
тобі запропонувати. Зроби рішення для Христа 
сьогодні, розуміючи, що рішення, яке ти зробив 
для Ісуса є справді рішенням для тебе самого і 
твоїх улюблених. Ісус ніколи не відпустить тебе, 
якщо прийдеш до Нього, і через тебе Він може 
почати охороняти твою родину і улюблених. Ми, 
Божі святі, допоможемо тобі. Будь хоробрим і 
повернися до своєї Церкви.
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Богородиця 

Вітаю тебе, моє улюблене дитя. Я говорю 
вітаю, оскільки очікую від тебе повно-
го повернення до вірності. Я знаю, що 
твоє серце відкрите, бо тобі дано ці 
слова в цей час. Ти відчуваєш палке 
бажання у своєму серці. Моє дитя, я є 
Марія, твоя небесна мати. Якщо зітха-
єш за правдою, я принесу тобі правду. 
Небо є тут. Небо наповнене тими, хто 
любить тебе і шукає для тебе охорони. 
Не думай, що твої гріхи відрізняються 
від гріхів тих, хто перебуває в небі. 
Людство бореться у свій спосіб. Часто 
боротьба людства злучена з ранами, 
що завдали інші, які також борються. 
Звичайно, ми покликані прощати, і це 
може бути важко. Але ти прагнеш Мого 
Сина, тому я здобуду для тебе надмір 
прощення. Материнське ніжне серце і 
співчутливе слухаюче вухо може по-
легшити будь-яку гіркоту. 
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Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Я слухаю тебе зараз, моя мала дитино. 
Скажи мені, що болить тебе. Скажи 
мені, що в минулому завдало тобі болю. 
Я допоможу тобі зцілитися і поверну до 
Ісуса з новим духом. Як бачиш, віднов-
лення людства в цей час відбувається 
по одній душі. 

Сьогодні я займаюся відновленням твоєї 
душі. Коли відновимо твою душу, разом, 
ти і я дійдемо до місця, де Ісус потребує 
твого служіння для Царства. Часто цим 
місцем служіння є місце, де знаходишся 
тепер. Іншими словами, Ісус не потре-
бує, щоб ти робив щось інше, лише щоб 
ти робив ті самі речі, тільки по-іншо-
му. Чи ти розумієш? Ісус хоче, щоб ти 
служив в єдності з Ним і з усіма твоїми 
братами і сестрами, працюючи для від-
новлення. Ти служитимеш в радості, а 
не у відчаї. Ти служитимеш в надії, а 
не в безнадійності. Ти служитимеш із 
знаннями, що робиш зміни в світі, так 
як залишаєш місце гіркоти і болю. 
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Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви

Часом Божі діти повинні переходити в 
інше місце служіння. Незважаючи на 
те, вони ніколи не переходять самі. Я 
є твоя мати. Ти відчуваєш мою присут-
ність, я знаю. Прийди в мої обійми, і я 
оточу тебе охороною і ласкою. А небо 
відновить твою душу і поверне тебе до 
твоєї Церкви.
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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


















