
НЕБО ГОВОРИТЬ
ДО ТИХ, ХТО

НАМАГАЄТЬСЯ 
ПРОСТИТИ

Дороговказ для наших часів
даний Анні, світському апостолові



Небо говорить до тих, хто намагається простити

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

ISBN 978-1-935566-02-1

© Авторське право 2007-2008 Дороговказ для наших 
часів. Усі права збережено. Ані одна частина цієї 
книжки не може бути використана або відтворена 
в будь-якому вигляді, без попереднього письмового 
дозволу.дозволу.дозволу

© Copyright 2007-2008 Direction for Our Times. All rights 
reserved. No part of this book may be used or reproduced 
in any manner whatsoever without written permission.

Видавництво:
Direction For Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
United States of America
708-496-9300
www.directionforourtimes.org

Дороговказ для наших часів є 501(с)(3) організація, 
звільнена від податків.

Виготовлено у Сполучених Штатах Америки.



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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13 грудня, 2006 
Ісус 

Який Я щасливий, що ти виділяєш час для 
читання цих слів. Я є Бог. Я є Бог. Я є Бог Я є сама повнота, 
але ці прості вчинки – читання Моїх слів, 
додають Мені славу. додають Мені славу. додають Мені славу Ти є важливий для Мене 
і також для Моєї родини, яка включає всіх 
людей доброї волі. Оскільки Я люблю тебе і 
потребую твоєї допомоги, отже, бажаю дати 
тобі нагоду знайти більший мир у своєму серці. 
Це є відомо для Мене, що багато страждають 
від прихованих ран. Єдина дорога, щоб ви-
лікувати ці рани є прийняти ці зранення, 
щоб простити тому, щоб простити тому, щоб простити тому хто завдав цього болю. 
Моя дорога дитино, це може бути важко. 
Коли кривда приживеться в твоєму серці, 
їй там стає добре. Це необхідно розв’язати і 
змінити. Є дві необхідні речі: бажання про-
стити і дух прощення, вони роблять невигоди 
для кривди. Рана тоді починає гоїтися. Це 
спричиняє біль, але тільки тимчасово, поки 
рана не загоїться зовсім. 
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Небо говорить до тих, хто намагається простити

Я хочу розпочати цей процес у тобі. Якщо ти 
продовжуватимеш процес прощенням зі Мною, 
тоді виявиш, що прощення лине потоком у твоє 
серце. Твої болі зникнуть. Я маю силу загоїти 
кожну рану. кожну рану. кожну рану Коли ти попробуєш робити це сам, 
то не досягнеш успіху, то не досягнеш успіху, то не досягнеш успіху і твої гіркі болі будуть 
продовжуватися. Гіркота характеризує моїх 
ворогів, а прощення притаманне Мені. Ти, 
улюблена Божа дитино, шукай мир у своєму 
серці. Ти знайдеш спокій тільки тоді, коли 
крокуватимеш потоком доброти. Цей потік 
є річкою ласк, з якої Я бажаю омивати тебе, 
знімаючи всі болі і зранення. В твоїй душі 
залишиться тільки радість. Ця радість, цей 
небесний спокій буде спонукати тебе до при-
йняття своїх недоліків та недоліків інших. 
Ти побачиш, Мій приятелю, якщо приймеш 
недоліки і гріхи інших, то злагіднієш у від-
ношенні до себе. Я люблю тебе. Я приймаю 
тебе. Я бажаю, щоб ти прийняв себе самого 
і міг бути в мирі у Моєму Царстві. І через 
прощення іншим щоб ти міг прийняти свою 
особисту людськість. 
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Св. Фаустина

О, як ми страждаємо на землі! Ми є так дуже 
зранені, чи не так? Наша людськість робить нас 
такими вразливими, і ми схильні до болю. Мій 
друже, Ісус бажає оздоровити тебе від зранень, 
що переслідують тебе. Можливо, ти страждаєш 
від минулих образ. В цей час Ісус зсилає потік 
ласк, оскільки хоче, щоб Його малі душі були в 
спокої. Якщо людина є у спокої, вона може слу-
жити Богові свобідною волею. Є різні періоди в 
історії світу. В різні часи Ісус зсилає різні ласки, 
завжди беручи до уваги потрібні ласки у відпо-
відний час. Іншими словами, Ісус знає, що Його 
людям потрібно і відповідно дає їм це. В даний час 
Ісус бачить, що душі є в смутку. Велика темрява 
затемнила звичайний процес прийняття інших, і 
багато з них ще несуть тяжкі тягарі, які вже пови-
нні б залишити. Ми заняті собою настільки, що 
не думаємо про боротьбу інших Божих дітей. Це 
заняття перешкоджає багатьом духовно оздорови-
тися. Ісус бажає в цей час зіслати Небесну поміч, 
щоби Божі діти позбулися цієї темряви. Ти був 
зранений іншими. Небо знає про це. Саме тепер є 



4
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час простити тим, що зранили тебе. Ісус є завжди 
милосердний, це правда. Але Бог є також завжди 
справедливий. Ті, що тебе зранили, будуть нести 
відповідальність. Чи ти хочеш цього? Мій друже, 
ніхто не уникне Божественної справедливості. 
Де цей факт помістить тебе з точки зору гріхів, 
які ти вчинив? Чи ти вільний від гріхів? Чи ти не 
зранив когось у минулому? Будь чесний, і я буду 
просити Бога, щоб прояснював твою душу, бо ти 
є в тому самому човні, як і ті, хто зранив тебе, і 
будеш нести відповідальність за вчинені гріхи. 
Можливо, ти був зранений болісно. Можливо, 
зло вчинило тобі щось надто болюче, чого ти 
б ніколи не зробив. Будь в мирі. Бог виправить 
все несправедливе, і цей, що зранив тебе, буде 
мати особисте навернення. Ми переживаємо про 
твоє зростання, але воно припиниться, якщо у 
твоєму серці не буде прощення. Від тебе не по-
требується нічого іншого, окрім бажання. Скажи 
Ісусові, що ти бажаєш, і Він почне Свою працю. 
Якщо ти не бажаєш, я розумію це також. В цьому 
випадку ти мусиш просити Ісуса, щоб дав тобі 
бажання простити. Ісус любить цю молитву. Не 
думай, що це зробить тебе негідним. Ти говори: 
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“Ісусе, я є занадто сердитий, занадто зранений, 
Ти повинен мене оздоровити настільки, щоб я міг 
навіть дозволити собі розпочати такий процес”. 
Серце Ісуса зрадіє цьому і Він скаже Отцеві: “Це 
правда, у цій душі Я можу працювати”. Іншими 
словами, я кажу тобі, що немає причини уперто 
існувати в гіркоті. Це є час, щоб вона тебе зали-
шила. Ми будемо підтримувати і підкріплювати 
твої сили. 
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Св. Фаустина

Мій приятелю, тут є велика слушна нагода. Ісус 
обіцяє тобі, що Він візьме на Себе відповідаль-
ність за твоє зцілення. Це зцілення приходить 
з неба, це справжнє звільнення від духовних і 
емоційних страждань. Це не є щось, що здобу-
вається від світського джерела, оскільки тільки 
божественне може робити такі обіцянки і тоді 
зсилати ці ласки. Я пролила багато сліз на землі. 
Не бійся сліз. Сльози, що наповнюють душу, 
спричинюють великий зріст в чесноті і святості. 
Сльози є знаком, що здійснюється зцілення. Часом 
особа плаче, і зі слізьми зникають завдані болі. 
Прощавайте зранення. Вітайте вибачення. 

Що приносить прощення? Я скажу тобі. Прощення 
приносить мир. Прощення приносить самосприй-
няття, оскільки ти здатний сказати: “Так, ця 
погана подія сталася для мене. Це було боляче 
і я страждав через це”. Тоді ти зупинися і ска-
жи: “Ні, я не буду допускати ці зранення, щоб 
придушувати доброту в мені. Ні, я не дозволю 
цьому відвернути мене від Божої волі у моєму 
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житті. Я не буду поводитися погано, оскільки 
другий так поводиться. Якщо я це роблю, я сам 
себе обманюю”.

Ти бачиш, мій приятелю, дорога гіркоти веде в 
протилежному напрямку до того, яким ти маєш 
іти. Ходи нашою дорогою до неба і будеш мати 
радість. Вороги намагаються відвернути тебе 
через заохочення відстоювати гірку самосправед-
ливість і обурення. Ти знаєш, що Ісус не радить 
перебувати у гніві. Це є Його вороги, які є також 
твоїми ворогами.
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Св. Фаустина 

Запитай себе: “Чи я сердитий на Ісуса?” Якщо 
відповідаєш: “так”, ти повинен сказати це Йому 
і говорити про це з Ним в тишині свого серця. 
Тут є тільки один воїн, оскільки Ісус точно не є 
сердитий на тебе. Як також, ти борешся з собою. 
День за днем працюєш проти Бога, пригадуючи 
всі образи, думаючи, що Бог відмовився тебе 
захищати. Будь часами лагіднішим, і тоді шукай 
помилки, які Бог допустив проти тебе. Заглянь 
на свої минулі вчинки і тоді вирішуй, чи ігнору-
вати Бога, чи навіть діяти проти Нього. Якщо б 
ти зміг побачити мене, то б побачив, що я сумно 
відвертаюся. Це ніколи не принесе тобі успіху. Ця 
справа мусить направду зупинитися. Я б хотіла 
порадити: “Зупини це негайно!”, але хто я є, щоб 
давати тобі розпорядження? Ти можеш сказати: 
“Хто є ця Фаустина, яка говорить з таким авто-
ритетом? Фаустина не розуміє мої плани, чи вона 
б приєдналася до мене у моєму гніві проти Бога?”

Ти помиляєшся, звичайно, я б не підтримала тебе 
у твоєму гніві проти Бога, тому що я знаю Бога. 
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Я з’єднана з Христом у небі і постійно наповнена 
Його Любов’ю. Оскільки Його Любов перепо-
внює мене, вона переливається також і на тебе, 
бо пливе з цього самого Джерела і включає всіх 
нас. Чи ти розумієш? Чи спробуєш бути зі мною, 
коли намагатимусь пояснити тобі про це? 

Я існую постійно в Божому Серці. Ти існуєш 
постійно в Божому Серці. Оскільки Він створив 
тебе, тому ніколи не може відмовитися любити 
тебе. Він є присутній у тобі тепер, і на майбутнє 
також буде з тобою. Божа любов до тебе не буде 
меншою, незважаючи ані на твій гнів, страждання 
чи грішність. Це неможливо, щоб Бог відкинув 
когось із Своїх дітей. Це Його діти відвертаються 
від Нього. Мій любий приятелю, ти сидиш, мов 
мала дитина, склавши руки. Чи ти це зробиш в 
небі? Чи ти прийдеш до неба і відкинеш єдність у 
нашій радості? Ні, ти це не зробиш. Ти будеш пе-
ребувати через ці страждання в чистилищі. Зараз, 
можливо, ти стаєш сердитий на мене. Ти скажеш: 
“Яка велика несправедливість! Фаустина лякає 
мене!” Я не лякаю тебе. Мій брате чи сестро, Бог 
дає мені це завдання – допомогти тобі покинути 
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твою гіркоту, а дозволити Йому поміняти її на 
Його прощення. Щоб ця справа була успішною, я 
користуюся сильною зброєю – правдою. Ти маєш 
багатьох друзів у небі, і вони готові розпочати 
цей процес тепер, так, щоб ти, коли помреш, міг 
зразу іти до неба. Як і Ісус, я хочу цього також. 
Ми маємо багато людей тут, хто поручається 
за твої справи. Чи зробиш постанову тепер? Я 
люблю тебе дуже, я знаю все про тяжке ярмо, 
яке спонукає до гіркоти. Залишайся в тиші, і ми 
розпочнемо цю важливу працю в твоїй душі. 
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Богородиця

Я з тобою, моя дитино. Я є у твоїх тер-
піннях і розумію чому маєш труднощі. 
Небо бачить все. Цей факт повинен 
тільки потішати тебе, бо небо повністю 
приймає все людське. Дорога дитино 
мого серця, небо було створене для 
тебе. Дозволь мені повторити це тобі, 
одному з моїх зранених. Господь сотво-
рив небо для тебе. Це є твій дім. Якщо 
приймеш Ісуса, то після смерті прийдеш 
сюди. Прийми Його тепер і будеш жити 
у єдності з нами, хто шукає спасіння для 
інших. Хочу, щоб ти знав, що Ми розумі-
ємо твоє скрутне становище. Твоя про-
блема простити є зрозуміла. Я простила 
тим, хто розіп’яв Мого Сина. Моя любов 
до Ісуса є з’єднана з Моєю повагою до 
Нього, і це було також на землі. Він за-
вжди служив Божим дітям. Він завжди 
робив добро, найперше для людини, 
навіть дав Себе розіп’яти. Його любов 
була досконалою і самовідданою. Так, Я 
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любила Його вповні. В Його присутності 
я можу тільки танути через любов, яку 
Він виявив. Моє серце розривалося, 
коли Його несправедливо бичували, 
лихословили й розіп’яли, а вкінці він 
помер. Тільки через ласку Всемогутнього 
Бога, який вдихнув прощення в Мене, 
Я могла продовжувати жити в світі без 
Мойого Сина. Я це кажу тобі, щоб ти не 
боявся просити Божої допомоги у твоїй 
потребі. Господь вдихнув прощення в 
Моє серце і зробить це для тебе та-
кож. Останнє слово любові для тебе: 
пам’ятай, що ти прогнівив Нашого Ісуса 
і Ісус радо прощає тобі. Ісус любить 
тебе так ніжно. Прости іншим так, як 
Ісус простив тобі і зазнаєш небесного 
миру. Він допоможе тобі. Я з тобою і 
ніколи не покину тебе. 
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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.



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




















