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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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13 серпня, 2005
Ісус

Я зсилаю найбільші ласки зцілення для душ, 
яких зловживали ті, хто претендував пра-
цювати для Моєї Церкви. Найдорожчі душі 
Царства, ви повинні зрозуміти, що такі зло-
вживання ніколи не були Моєю волею. Я, твій 
Ісус, можу тільки бажати те, що є добре. У 
цьому Віці Непослуху багато душ відмовилися 
від Моєї волі. Вони ідуть за своєю власною 
волею і шукають власні інтереси. Наслідком 
такої свобідної волі є твої терпіння. 

Небо дивиться на все. Я не відвертаюся навіть 
від найбільш поганого гріха, оскільки маю 
свідчити про все, що стається на землі, щоб 
справедливо осуджувати. Я усвідомлюю, що 
сталося з тобою. Запевняю тебе, що винуватці
зустрінуться зі Мною і не сховаються. Моя 
справедливість завершиться. Я не звертаю-
ся тепер до тих, хто вчинив злочини. Вони 
повинні покаятися і їхнє покаяння є окреме 
обговорення. Душі, що провинилися через такі 
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вчинки, зобов’язані отримати розрішення у 
св.Тайні Покаяння. 

Сьогодні Я говорю до жертв такого гріха. 
Дорога душе, Я зцілю тебе. Я маю зцілення для 
тебе, і ти тільки попроси Мене про це. Я бажаю 
твоїй душі, по можливості, бути найгарнішою 
і чистою. Царство Боже потребує дуже багато 
від тебе. Є душі в болях, котрим ти можеш до-
помогти. Я бажаю для тебе тільки добра. Ти 
потерпів від того, хто служив ворогові. Так, ти 
можеш прийняти гіркоту, можеш прийняти гіркоту, можеш прийняти гіркоту оскільки це є твій 
вибір. Або ти можеш прийти до Мене, Ісуса,
і дозволити Мені зцілити твоє серце і душу,і дозволити Мені зцілити твоє серце і душу,і дозволити Мені зцілити твоє серце і душу
і відновити тебе до гідності, що належить 
тобі. І це неможливо взяти силою. Завжди 
знайдеться хтось, хто прогрішиться такими 
самими гріхами. Але, коли душа претендує 
служити небові, і використовує інших навколо 
себе в егоїстичних намірах, рани потерпілих 
заглиблюються. Я знаю це. 

Дорога душе, тебе зрадили, і те, що сталося, 
було також зрадою Мене. Я приймаю серйоз-



3

Небо говорить до потерпілих від церковнослужителів

но обидві зради. З цієї причини наділяю тебе 
безмежними ласками для зцілення. Прийди 
до Мене і дозволь Мені забрати твій біль. Я 
зроблю це для тебе. І ти послужиш для Царства 
з великою радістю, і разом, ти і Я, знищимо 
гіркий план ворога. 
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Дорогі душі, я дуже вдячний, що приходжу до 
вас сьогодні. Я так дуже люблю Ісуса, що маю 
трудність висловити це. Однак, Я хочу пробу-
вати, оскільки бажаю, щоби ти полюбив Його 
також. Ісус є дуже добрий і люб’язний. Його 
серце рідко ворошиться до гніву. Отож, перед 
відчуттям гніву, Ісус відчуває жаль і співчуття, 
бо настільки розуміє людство і його терпіння. 
Обставини на землі в цей час, коли деякі слуги 
Христа погано поводилися з тими, що оточува-
ли їх, спричинили Йому страждання і сум. Ісус 
є люб’язний, так, але Він також зрушений до 
гніву, коли людство в жорстокості нападає одне 
на одного. І хто може сказати, що ці напади на 
невинних не були жорстокими? Це найгірше, що 
людство може пропонувати, і за такі гріхи будуть 
покарання. Ми не говоримо часто про покарання, 
оскільки Бог є дуже милосердний, і, коли душа 
покається, Він прощає. Але також є дійсність, що 
гріх спричиняє шкоду для інших. Мої приятелі, 
винуватці цих нападів не тільки відповідальні за 
кривду супроти вас, але і за кривду, що вчинили 
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супроти всесвітньої Церкви, під час періду в іс-
торії, коли душі сильно потребують покладання 
на їхню Церкву. Цей період закінчується, через 
Боже милосердя Церква буде відроджена, але 
ті, що зазнали кривди будуть винагороджені. 
Звичайно, це не є твоя турбота. Твоя турбота є 
Ісус Христос і твій душевний зв’язок з Ним. Я 
приходжу сьогодні благати тебе дозволити Ісусові 
зцілити твої рани. Повертайся до Ісуса і дозволь, 
щоб Його ласки усунули гіркоту, яку відчуваєш. 
Говори Ісусові про свої занепокоєння, проси, щоб 
Він звільнив тебе від них, і Він це зробить. Коли 
хтось зранений іншим, тоді легко відчути великий 
гнів супроти кривдника. Я розумію. Я відчув 
це також, коли проживав на землі. Ісус показав 
мені, що цей гнів, який я відчував, пошкодив мені 
більше, ніж будь-який злочин, вчинений супроти 
мене. Дивлячись на це, я мусів зробити рішення 
залишити гнів і поручити того, хто зранив мене, 
Божій справедливості. Я відступив від гніву і 
залишив його з Ісусом. Я бажаю тобі поступити 
так само, щоб таким чином бути радісним знову. 
Є душі, які читаючи ці слова, вже так зробили, і 
вони відчувають спокій. Я є задоволений. Також є 
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інші, які читають ці слова і не можуть видужати. 
Проси мене, Івана, допомогти тобі. Я маю такий 
вплив на Ісуса, бо дуже люблю Його. Ісус не може 
відмовити душам, котрі Його люблять. Це добре 
тобі знати. Можливо, все-таки, ти гніваєшся на 
Ісуса. Можливо звинувачуєш Його за допущення 
цього нападу на тебе. 

Мій приятелю, мій дорогий приятелю, Ісус не 
зробив цього. Він не напав на тебе. Ти можеш 
сказати, що Ісус дозволив це, так, і Він також 
дозволив тобі вчинити багато власних гріхів. 
Це стається, бо Ісус дав тобі свобідну волю, так 
само Він дав свобідну волю тому, хто напав на 
тебе. Ісус не дав твоєму нападникові свобідної 
волі, щоб нападати на тебе. Він дав цій особі 
свобідну волю, щоб душа могла вільно вибрати 
небо. З цієї самої причини і тобі дано свобідну 
волю, щоб ти міг вибрати Царство Боже. Який 
твій вибір? Чи вибереш темряву просто тому, що 
інший вибрав? Звичайно, ні. Бачиш безглуздя в 
цій помилці. Ти б не хотів зранити когось іншого 
так, як тебе зранили. Дозволь мені допомогти 
тобі цього позбутися. 
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Коли прийдеш до неба, все зрозумієш. Небо є 
радісне місце, наповнене задоволенням. Тут 
панує лише любов. Хочу пояснити тобі дещо 
про душі, які перебувають тут. Проживаючи 
на землі, всі вони зазнали якісь болі. Будучи 
на вигнанні, людство відчуватиме досвідчення 
деякого болю. Страждання приходять багатьма 
способами, і це б стомило, щоб їх вичислити. Але 
твоє страждання не вирізнятиме тебе в небі. Ти 
тут пристосуєшся. 

А також я повинен розповісти тобі про душі, які 
тут перебувають. Всі вони щось комусь простили. 
Часто є найважче простити зранення, заподіяні 
кимось любимим. Коли твій любимий є зране-
ний, ти можеш бути в такій самій ситуації як 
цей зранений, навіть гіршій. Часто у зраненого 
пройде біль і він простить, але любимий, що 
зранив, продовжує страждати. Це прибавляє 
проблему. Тоді темрява поширюється ще дальше. 
Мій приятелю, одна річ є певною, ти простиш 
перед тим, як увійдеш до неба. Ти не захочеш 
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бути тут сердитим, оскільки це буде неприємно. Я 
знаю, дехто думає, що буде неможливо простити 
помилки, вчинені супроти них. І ти можеш бути 
правий. Для тебе неможливо досягнути цього 
прощення самому. Але для Ісуса все є можливо. 
Він може зробити будь-що. Проси Ісуса наповнити 
твоє серце прощенням, щоб ти був оздоровлений 
і прямував дальше до всього доброго і святого. 
Скажи Ісусові, що боїшся просити про прощення. 
Можливо, ти справді не є певний, чи потребуєш 
цього дару. Побачиш, якщо тримаєш гнів, маєш 
причину бути сумним, і це означає, що не мусиш 
мінятися. Зміна робить людину застрашеною. 
Але час мінятися є тепер. Я є Іван і люблю тебе. 
Я маю можливість бачити твої зусилля і хочу 
допомогти тобі. З цієї причини я лагідно прошу 
тебе поручити це Ісусові. Нехай Ісус робить всі 
справи. Він відійме твій гнів і поміняє його на 
прощення. Він зцілить твоє серце, і ти навчишся 
любити Його так, як я люблю Його. Тоді будеш 
відчувати задоволення. І я також буду радіти. І, 
коли прийдеш до неба, я очікуватиму тебе і ві-
татиму за такі розумні і відважні рішення.
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Дорога душе, чи ти могла здогадатися, що я про-
ситиму тебе молитися за того, хто тебе зранив? 
Я є певний, що ти про це знала. Деякі люди так 
чинять. Добре роблять. Ти, напевно, розумієш 
Божий гнів і вірно бажаєш відхилити це від будь-
кого. Дехто дуже зітхає і каже: “Мій Боже, цей 
Іван багато вимагає”. Це правда, мій приятелю, я 
вимагаю. Але я не прошу задля себе, а задля тебе 
і добра твоєї душі. І я прошу заради Ісуса також, 
оскільки бачу Його біль у твоїх стражданнях. Ісус 
хоче твого повернення у Його Святе Серце, де 
Він може плекати і охороняти тебе. Інша, дуже 
важлива причина – є твоє призначення творити 
добро для Царства Божого. 

Дорогий апостоле, ми потребуємо твого служіння. 
Не можеш ухилятися від доручення протягом 
цього часу, оскільки ти є важливий і нам по-
трібно всіх душ на землі працювати для Бога. 
Для неба немає більшої радості, якщо зранена 
душа прощає і шукає способу допомогти іншим. 
Це надає найважливішого значення і користі для 
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твого терпіння і цілковито заперечує шкоду, що 
ворог бажає поширити. Ти говори наступне: “Я 
відкидаю темряву і вона не буде поширюватися 
через мене”. Це хвилює нас, святих, оскільки ми 
так поступали і з цієї причини сталися святими. 
Ти також є покликаний стати святим. Скажи “так” 
Ісусові. Він зцілить тебе і ти почнеш працювати 
для неба. 
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Ісус виносить зі зла добро. Він – досконалий 
управитель у здійсненні добра зі зла. Ти навіть 
не можеш уявити собі, як Ісус може здійснити 
добро з того, що сталося з тобою, але я обіцяю 
тобі, Він знайде спосіб. Довіряй Йому, щоб це 
зробити. Прокидаючись кожного ранку, пожертвуй 
Ісусові свій день, скажи Ісусові, що довіряєш 
Йому, очікуй добра, що здійснить через тебе. 

Дорога душе, ти маєш багато всього, щоби по-
жертвувати небові. Будь у внутрішньому спокої 
протягом цього часу і дозволь Ісусові тихенько 
і поступово зцілювати тебе і зробити святим. 
Будь відкритий, по можливості, якнайкраще 
на Його любов і на любов інших. Ісус зробить 
все інше і ти знову зазнаєш радості. Я знаю, ти 
цього хочеш. 

Є душі, котрі перебувають у темряві і вони є 
втомлені. Якщо ти один з них, подай Ісусові 
свою руку і Він витягне тебе могутньою силою. 
Небесною силою Ісус витягне твою душу з тем-
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ряви і поведе у світло. Може ти хвилюєшся, що 
також згрішив. Можливо, в своїм болі ти почав 
ходити дорогою, котра не веде до Ісуса, чи до 
неба, чи до святості. Можливо ти страхаєшся, 
що через твої власні гріхи Ісус не захоче тебе як 
працівника для Царства Божого. Чи пам’ятаєш, 
як я говорив тобі, що небо є наповнене зранени-
ми душами? Це правда. Але ті самі душі, котрі 
наповнили небо, також згрішили. Небесна мати 
часто заспокоює душі тим методом. 

Небо наповнене покаянними грішниками, отож, 
якщо покаєшся, також будеш з нами. Ми не осу-
джуємо, а залишаєм це Ісусові. Роби так само. 
Сповідайся зі своїх гріхів і відступай від шкідли-
вих звичок. Тепер повернися до Ісуса з повним 
довір’ям. Тебе вітатимуть і любитимуть. Якщо 
виконуватимеш Божу волю, то будуть здійсню-
ватися лише добрі діла. Закрий свої очі і знай, 
що на тобі спочивають повні прощення очі Ісуса 
Христа. Нема чого боятися. Він все розуміє. 
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Богородиця

Мої дорогі діти, я з вами. Я Марія, ваша 
небесна мати. Я бачу все, що з тобою 
сталося, і моє серце болить, коли ти 
страждаєш. Для матері є жахливо ба-
чити, коли дитину зранено будь-яким 
способом. Для матері є майже нестерпно 
бачити, коли дитинне довір’я і неви-
нність були зраджені. Навіть більше, 
я терпіла через це не тільки протягом 
цього часу, але також в минулому. Але 
залишаюся утішена, оскільки мій Син 
може зціляти і нагороджувати. Він зці-
ляє зранені душі і повертає їх до чи-
стоти. Тоді нагороджує їх неймовірною 
щедрістю за доброту, котра дозволяє 
вливатися через них у світ. Це втішає 
мене. Так, як бачу твій біль, котрий ти 
пережив через зраду, так само я бачила 
біль мого Сина через зраду. 

Від страждань Ісуса приходять плоди. 
Ми всі пожинаємо ці плоди. Моя найдо-
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Небо говорить до потерпілих від церковнослужителів

рожча дитино, чи ти віддаєш себе під 
мій нагляд і дозволяєш мені допомогти 
тобі? Якщо так зробиш, я впевнена, 
що дістанешся до Ісуса і залишишся з 
Ним. Він зцілить тебе. І тоді світ корис-
татиме від твого страждання, бо Ісус 
зішле через тебе найбільшу нагороду, 
оскільки ти вирішив простити. Ти можеш 
одержати ласки зцілення для своєї душі, 
а також і для інших душ. Проси Ісуса, 
щоб зіслав ласки для твоїх улюблених. 
Він це зробить. І ти зрозумієш, що Ісус 
може повернути твій біль у радість. Я 
твоя мати і люблю тебе найніжніше. У 
всьому допоможу тобі.
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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
















