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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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Я, Ісус Христос, закликаю усіх, хто читає ці 
слова. Наверніться до Мене. Поверніться на 
сторону доброти та люб’язності. Я зішлю вам 
усі ласки, необхідні для повного душевного 
зцілення та навернення. Я подбаю про всі 
ваші потреби. Довіртеся Мені, Ісусові, і будете 
спасенні. Усе добре! Царство Боже наближа-
ється. 
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27 червня, 2005

Ісус об’явив Анні, що розпочинає створювати 
світський апостолят для молоді у місії. Він 
звернений до молодих людей після миропома-
зання і до 24-ох років. Ісус зішле надзвичайно 
особливі ласки цим душам, щоб допомогти 
протистояти силам пітьми. 

Ісус

Через цих молодих апостолів Я зішлю сильні 
ласки навернення, щоб відвернути інші молоді 
душі з пітьми. Мій план до молодих хлопців 
та дівчат є неосяжний. Справді, процес від-
родження настане швидше за допомогою цих 
індивідуальних осіб. Чи Я кличу тебе? Так. 
Я кличу тебе. Ти відчуваєш хвилювання вже 
тепер, читаючи ці слова. Я з тобою і ніколи 
тебе не залишу. тебе не залишу. тебе не залишу Приєднайся до групи молодих 
апостолів і Я зішлю радість та мир, про які ти 
ніколи не знав, тоді будеш сміливим та силь-
ним. Разом ми навернемо цей світ до Отця. Я 
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поблагословлю твої родини та взаємовідносини 
між вами і запроваджу тебе до призначеного 
місця в Царстві Божім. Лише ти можеш спо-
внити завдання, котре Я призначив для тебе. 
Не відкидай Мене. Я твій Ісус і люблю тебе.
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28 червня, 2005
Ісус

Моя душа болить, дивлячись на самотність цього 
покоління. Занадто багато людей не є любленими. 
Занадто багато людей не знають вірної любові 
святої родини. Занадто багато людей несвідомі 
про велику любов, яку має для них Господь. Це 
повинно змінитися. Дорога душе Царства Божого, 
саме ти є вибраною, щоби Мені допомогти у 
цій місії любові. Ти повинна донести Мої слова 
до інших. Чи знаєш когось, хто засмучений та 
страждає? Чи бачиш біль або гіркоту у твоїх 
друзів? Донеси Мої слова до них і Я обіцяю тобі, 
що подбаю про їхні душі, огорну їх небесною 
любов’ю та ніжністю. Будь-які помилки, що вони 
зробили, будуть прощені. Я нікого не засуджую. 
Я прийшов у світ, щоби спасати і визволяти 
людські душі. Я повертаюся у світ для його від-
новлення. Ти – Мій благословенний апостол, 
отож повинен допомагати Мені. Ти знаєш, що 
Я тебе люблю. Я зцілю тебе та направлю на 
шлях, призначений тобі. А твоє завдання – до-
нести Мої слова до інших. Ти повинен утішати 
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інших так, як Я тебе втішив. Чи зробиш це для 
Мене? Я зроблю всю роботу. Ти лише повинен 
дозволити Моєму Духові наповнити твою душу, 
тоді через цього Духа Правди інші навернуться 
до Мене. Я є всесильний і можу зцілити навіть 
найзапеклішого грішника. Може ти думаєш, що 
не зможеш цього зробити, оскільки біль у інших 
є занадто сильним. Я запевняю тебе, мала душе, 
що можу зцілити навіть найсильніший біль та 
страждання. Я очистив з гріховної темряви най-
тяжчих грішників, деякі з них стали Моїми ві-
рними слугами. Я кличу інших з темряви, отож, 
послуговуюся тобою для цього. 
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28 червня, 2005
Ісус

Сильне Світло проникає темряву гріха. Я є те 
сильне Світло. Я, Ісус Христос, повертаюся у 
світ через душі Моїх вірних апостолів. Першим 
апостолам було дано все необхідне, щоби розпо-
всюджувати вчення Моєї церкви. Ти отримаєш усе 
потрібне, щоби відновляти Мою церкву. Щоби 
бути успішним як молодий апостол, ти повинен 
жити своєю вірою. Світ сприятиме у тому, щоб ти 
повірив у можливість будь-якого вибору. Дорогий 
апостоле, це неправда. Я, твій Господь, дарував 
тобі свободу вибору. Але, якщо грішитимеш проти 
Мене, це ніколи не буде правильним вибором. 
Грішити – завжди помилка. Не дай себе звести 
світом. Дозволь Мені провадити тебе. Дозволь 
Моїй Церкві провадити тебе. Ти можеш сказати, 
що Моя Церква не завжди добра. Були такі люди, 
котрі Мене зрадили і зруйнували Мою Церкву. Це 
правда. Завжди знайдуться люди, котрі виберуть 
гріх. Нехай це тебе не хвилює, адже зараз саме час 
для відновлення цієї Церкви. І Я потребую тебе, 
щоби це зробити. Я хочу, щоби ти став носієм 
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Мого Світла і Моєї Правди. Я хочу, щоби інші, 
дивлячись на тебе, могли сказати: “Ця Церква є 
добра. Подивіться на святість цього апостола. 
Беззаперечно, радість у цій душі приходить від 
Бога”. Чи ти Мене розумієш? Я прошу тебе від-
новити Мою Церкву. Де іншим не вдалося, ти 
зможеш послужити. Де інші зганьбили Мою 
Церкву, ти зможеш її підняти. Чи може бути по-
ганою річчю для тебе – допомогти Ісусові? Це 
лише твоє єдине і правильне добро. Ти скажеш: 
“Добре, Господи, але від чого ж мені прийдеться 
відмовитися?” Я запевняю тебе, що відмовишся 
лише від того, що тебе ранить та змушує порину-
ти у гіркоту самотності. Любов, котру пропонує 
світ – зіпсута. Така спотворена любов засмучує 
тебе. Живи у єдності зі Мною. Живи у єдності з 
своєю Церквою. Мої ласки наповнять твою душу 
і інші навернуться до Мене через тебе. 
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28 червня, 2005
Ісус

Мій дорогий молодий апостоле, як же Я тобі 
вдячний. Коли багато душ у світі шукають тільки 
задоволення, ти шукаєш Мене. Цим, звичайно, 
і відрізняєшся. Мої апостоли по всьому світі за-
вжди відрізнялися. Яка різниця між апостолом і 
послідовником світу? Я скажу слідуюче. Апостол 
є тихий та люб’язний. Він поширює мир та спра-
ведливість і залишає інших у прагненні до добра. 
Хто слідує за покликом світу, поширює цілком 
протилежні речі. Не будемо називати овочів світу, 
адже ми прагнемо проводити, по можливості, 
якомога менше часу з Божим ворогом. Дорогий 
молодий апостоле, ти повинен знати Того, кого 
наслідуєш. Як розпізнаєш людину? Проводиш час 
і спілкуєшся з цією особою, також думаєш про 
неї, навіть тоді, коли перебуваєш далеко. Часом 
аналізуєш будь-яку ситуацію і обдумуєш собі, як 
та людина поставилася б до того, що ти бачиш. 
Так, Я прагну, щоб ти пізнав Мене. Насправді, це 
дуже важливо, щоб ти пізнав Мене. Мій дорогий 
молодий апостоле, ти будеш вічно зі Мною у Моїй 
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присутності, тому повинен відчувати зручність 
у Моїй присутності. Якщо так, то починатимеш 
поглинати всі ці небесні дари. Згодом, ти зможеш 
любити інших так, як Я люблю інших. І тоді, 
дивлячись на цей світ, побачиш те, що Я бачу. 
Чи хочеш дізнатися, що Я бачу? Я скажу тобі. Я 
бачу світ, спраглий за добротою та милосердям. 
Я бачу світ, який закриває очі на багато гріхів і 
темряву. Я бачу світ, наповнений душами, що 
в страсі шукають за Тим, хто приходить, щоб 
спасти. Я є ним. Я є Той, хто уже прийшов, щоб 
спасти. Ходи зі Мною. Ти навчишся служити так, 
як Я бажаю, щоб ти служив.
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28 червня, 2005
Ісус

Чи ти коли-небудь бачив когось у небезпеці? 
Чи траплялося тобі попереджати приятеля про 
наближення небезпеки? Саме цю послугу Я про-
шу в тебе сьогодні. Я прошу тебе подивитися на 
своїх друзів. Якщо вони живуть по-християн-
ськи, тоді все гаразд. Поділишся цими словами 
і Моєю радістю. Але, якщо ти бачиш друзів, 
віддаленими від Мене і вони проходять життя з 
Моїми ворогами, ти повинен окликнути до них, 
попереджаючи про небезпеку. Дорогий апостоле, 
будь сміливий у цім і розумій, що все походить 
від Мене. Отже, не потрібно нікого в нічому 
переконувати. Лиш просто виконуй те, про що Я 
тебе прошу. А Я прошу ділитися цими словами з 
іншими. Я дам тобі провід. Через ці слова і ласки 
знатимеш, кому потрібна Моя небесна допомога. 
Всі в небі є по твоїй стороні, провадять тебе, 
направляють тебе і допомагають тобі в усілякий 
спосіб. Ми, твої небесні друзі, впевнені в тому, 
що ти зрозумів, чого небо потребує від тебе. Чи 
хотів би ти жити життям невпевненим? Ось що 
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Я тобі пропоную. Я пропоную тобі жити життям 
у постійній Божій присутності. Ти ходитимеш з 
ангелами, дорогий апостоле, бо усі Мої апостоли 
так роблять. Ти матимеш без числа святих, котрі 
тобі допомагатимуть, усі Мої апостоли це мають. 
Пізніше матимеш вічність, щоби насолоджуватися 
плодами своєї праці. Ось, що Я пропоную Своїм 
послідовникам. В час, коли в світі пануватиме 
темрява, твоє світло засяє яскравішим блиском. 
Ти служитимеш з гідністю. Правда буде твоєю, 
і ніхто в світі не зможе відділити тебе від неї. Я 
є цією Правдою. Ісус Христос живе. Чи ти не є 
свідком цього? Прагнення твоєї душі до добро-
ти і є доказом Мого існування. Поглянь навколо 
себе за святими душами і побачиш Мене в них. 
В такий самий спосіб Я буду перебувати і у тобі. 
Мої перші апостоли не були особливими, так як 
походили з різних верств населення. Я покликав 
їх і вони відповіли. Так само Я кличу тебе і ти 
дасиш відповідь. Будь-ласка, допоможи Мені, щоб 
Я зміг покликати інших в такий самий спосіб. Я 
покладаю на тебе великі надії допомогти Мені, 
Мій любий молодий апостоле. Я вповні довір’яю 
кожному з вас. Зі Мною не можеш зазнати невдачі. 
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Ісус

Ти повинен триматися близько зі Мною, Мій до-
рогий апостоле. Якщо будеш від Мене віддалений, 
будеш турбуватися про те, якої думки про тебе 
світські душі. Чому це важливо? Коли прийдеш 
до Мене, а це обов’язково станеться одного дня, 
чи думаєш, що запитаю тебе: що інші думали 
про тебе? Запевняю тебе що ні. Думка інших не 
повинна формувати твоєї поведінки, за винятком 
тих, хто провадить тебе, так як твої родичі. Якщо 
душа свята, то дбає про те, що Я про неї думаю. 
Така душа оцінює власні вчинки, чи вони є чи-
стими та гідними неба? Вона не оцінює вчинків 
за стандартами цього світу. Часто світ пробує тебе 
переконати, що гріх є щось добре, або, щось при-
ємне. Це – неправда. Гріх є гріхом. Гріх є помил-
кою. Гріх шкодить тобі і може пошкодити також 
іншим. Грішити проти Мене – означає зробити 
неправильний вибір. Як перед молодим апостолом 
у світі, перед тобою повстане багато життєвих 
виборів. Ти зобов’язаний приймати рішення за 
Моєю порадою. Мій любий, у Мене відповіді на 
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всі твої запитання. Я маю відповіді на всі запи-
тання. Прийди до Мене з проханням, і Я зможу 
тобі допомогти. Я є першим твоїм порадником. 
Шлях, який Я тобі призначив, веде до Мене. І 
Я є твоєю метою, твоїм призначенням. Світові 
дороги віддаляють тебе від Мене. Це пагубні до-
роги. Багато душ роками мандрують світовими 
дорогами, думаючи, що вони матимуть нагоду 
ще перед смертю навернуться на шлях істини. 
Так, ти можеш сказати: що ж тут поганого, якщо 
вони навернуться вчасно? Я поясню тобі, чому 
це неправильно. Тому, що Мене це болить. Таке 
життя – є відкинення Мене і Моєї волі. Саме тому, 
Мій любий апостоле, люди страждають у світі. 
Якщо ти станеш на шлях, що веде до Мене, тобто 
тобі призначений, запевняю тебе: Я зможу наго-
дувати голодних і потішити самотніх. Розумієш 
Мій план? Я намірений послуговуватися тобою 
для сповнення цих благородних цілей. Скажи 
“так” до Мене, щоб ми змінили цей світ. 
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Не бійся. Я так часто це повторюю. Немає нічого, 
що б могло тебе налякати. Якщо проситимеш 
Мене, буду для тебе охороною. Якщо тобі боляче 
або зранений, Я зцілю тебе. Якщо ти борешся, Я 
допоможу тобі. Якщо ти самотній, Я заспокою 
тебе і стану твоїм супутником. Не бійся. Якщо 
знаходишся у трудному виборі, попроси у Мене 
відваги і Я наповню сміливістю твою душу. Зі 
Мною приходить спокій. Зі мною приходить 
мир. Я виплекаю тебе. Чи усвідомлюєш це? Я 
сотворив тебе таким, як ти є. Я втішаюся твоєю 
особистістю, бо через неї бажаю влитися у світ. 
Тобі були дані дари, котрі Я дуже ретельно підби-
рав. Ти потребуватимеш цих дарів для служіння 
Мені в такий спосіб, котрий Я вирішив, щоби ти 
послужив. Ти маєш якраз те, що необхідне, щоби 
допомоги небові. Саме тому ти прийшов на цей 
світ тепер. Є душі, яким призначено прийняти від 
тебе допомогу. Чи ти їм допоможеш? Чи скажеш 
“так” своєму Ісусові? Якщо так, ти виконаєш своє 
завдання на землі, і заслужиш собі на безмірну 
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винагороду. Дорогий молодий апостоле Ісуса 
Христа, Я запевняю тебе, що ти покликаний до-
помоги членам своєї власної родини. Може вони 
заблукали у темряві? Може вони роблять помил-
ки? Може вони потребують Мене? Ти повинен 
донести їм Мене. Я покажу тобі як. Можливо, це 
просто через твій особистий приклад миротво-
рення та всепрощення. Можливо, ділитимешся 
цими словами. А може ти послужиш їм у більш 
активний спосіб – будучи корисним та веселим. 
Ти приведеш Мене до них згаданими вчинками 
та поведінкою. Якщо допомагаєш батькам, ти 
доносиш Мене до них. Якщо даєш мудрі поради 
братові чи сестрі, ти доносиш Мене до них. Якщо 
попереджаєш батьків, що їхня дитина в небезпеці, 
ти Мені допомагаєш. Всі ці дії дозволяють Мені 
увійти у цей світ. Менше думай про вислови діл 
милосердя, а більше думай про Мою силу змінити 
життя цього світу. Уважно придивися до свойого 
життя і виріши, що саме потрібно змінити і як 
поступати якнайкраще. Я допомагатиму тобі 
точно розпізнати, що віддаляє тебе від Мене, а 
що зближує. Ти не один. Не бійся.
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Мій дорогий молодий апостоле, є багато речей, 
про які можу тебе навчити. Якщо проводити-
меш час зі Мною, будеш люблений і навчишся 
любити. Ти переконаєшся, що Я терпеливий 
та милосердний. Якщо провинишся, буде тобі 
прощено і підемо дальше. Я забуду про твої по-
милки. Ти зможеш приступати до святої Тайни 
Сповіді, щоб очистити свою душу, і Я наповню 
тебе цінними ласками, котрі наближатимуть тебе 
на шлях до святості. Я завжди є добрим при-
ятелем. Я прислуховуюся і люблю. Я знаю тебе, 
яким ти є і яким станеш. Часто ти сам не знаєш 
куди ідеш. Отож, Моя допомога є дуже важливою, 
адже Я знаю, що для тебе потрібно і куди ідеш. 
Тобі потрібні Мої знання і мудрість, дорогий 
молодий апостоле. Чим більше часу проводиш зі 
Мною, тим більше маю можливість це передати 
тобі. Ти станеш схожим на Мене. Ти станеш до-
брим приятелем інших. Ти зможеш слухати та 
любити. Інші будуть шукати твоєї поради, тому 
що довірятимуть тобі. Але насправді, вони дові-
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рятимуть Мені, бо, якщо ти з’єднаний зі Мною, 
Я попроваджу інших через тебе. Чи починаєш 
розуміти план? Я насправді хочу бути близько 
тебе, також з’єднатися з тобою і через тебе іти 
до інших. Дорога душе, тільки в єдності зі Мною 
ти осягнеш правдивий мир. Світ пропонує тобі 
духа темряви. Приглянься пильніше до тих, хто 
наслідує світ. Чи вони мають мир? Чи вони є 
люблені? Чи вони спроможні сісти в тишині з 
іншими, і дозволити іншим висловлюватися, 
розуміючи, наскільки кожна душа є дорогоцін-
ною? Я в цьому впевнений, і ти це побачиш, що 
серед прихильників цього світу багато є циніки. 
Це їх влаштовує, бо коли вони цинічні, їм легше 
оправдати власне самолюбство. Відкидай цинізм. 
У світі є багато християн, але ці, що є Моїми 
послідовниками, не є цинічні. Вони є теплими, 
добрими та люб’язними. І саме цього Я бажаю 
тобі. Отже, Я люблю тебе, ти люби інших. Це є 
дуже просто. 
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Мій дорогий молодий апостоле, як послідовник 
Ісуса Христа, Царя Прийдешнього, маєш право 
радіти. Я повертаюся у світ, і в цей період Мого 
повернення, Я повертаюся через тебе. Будь ра-
дісним. Якщо не відчуваєш радості, витрачаєш 
забагато часу на світське думання. Думай не-
бесними критеріями, і відчуватимеш радість. Чи 
може душа, яка оточена ангелами сумувати? Чи 
може душа, яка постійно крокує у присутності 
Ісуса Христа, бути сумною і перестрашеною? У 
твоїй душі є Моя привітна усмішка. Я маю лише 
добрі бажання для тебе. В небі є багато душ, які 
боролися з тими самими переживаннями. Вони 
перемогли світ і ти зможеш. Якщо думаєш, що 
це є занадто важко, це означає, що робиш за-
багато одразу. Тепер, у цей момент, будь в тиші 
і дозволь Мені заспокоїти тебе. Я зішлю Мою 
силу твоїй душі. Я зішлю ласку великої довіри 
в Мене і Мою присутність. Я з тобою в цю мить, 
уважно за тобою споглядаю, даючи тобі саме те, 
що необхідно, щоби привернути твоє серце до 
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Мого. Залишайся в цій миті, і почуватимешся 
краще. Коли ти стривожений, ти переживаєш за 
минуле або майбутнє. Я даю все необхідне на 
даний час, а завтра матимеш все необхідне на 
завтрашній день. Кожен момент є під пильним 
оком неба. Я не живу вчорашнім днем, дорога 
душе, оскільки Я разом із тобою і це є тепер. І 
Я ще не є в завтрашньому дні, дорога душе, бо 
Я з тобою, і ти ще не там. А коли доживеш до 
завтра, Я запевняю тебе, що буду поруч, незва-
жаючи на те, який би цей день важкий не був. Я 
не залишаю Своїх друзів, коли виникають про-
блеми, а навпаки, посилаю більше ласк. У світі 
є багато молодих людей, які сповнені постійним 
неспокоєм. Але це не походить від Мене. Це не 
стається від наслідування Мене. Часто це є браком 
любові та певності. Але, Мій дорогий апостоле, 
Я єдино-правдивий захист. Покладайся на Мене 
і відчуєш, що твій неспокій зменшуватиметься 
і скоро зникне, бо Я тебе позбавлю від нього. 
Проси Мене про це і довіряй Мені. Багато великих 
святих працювали над довірою протягом цілого 
свого життя. Якщо матимеш довіру, твій страх 
ставатиме щораз меншим. Я можу обіцяти тобі 
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це, бо так було завжди. Ті, хто живуть у єдності 
зі Мною, перебувають у спокої. Світ не може їх 
торкатися, оскільки їхній погляд звернений на 
інший світ, їхній правдивий дім – небо. 
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Багато Моїх молодих апостолів не ознайомлені 
з ділами святих, які жили раніше. Ці чоловіки та 
жінки боролися з тими самим проблемами, що і ти 
зараз. Вони тепер тут, у небі, зі Мною. Але вони 
також і в єдності з тобою, адже душі розділити 
неможливо. Коли закінчиться твоє життя на землі, 
розумітимеш значно більше, але на даний момент 
Я допомогаю тобі в тому, що можеш збагнути. 
Святі у небі, що боролися такою твоєю бороть-
бою, очікують нагоди, щоб допомогти тобі. Через 
їхні молитви, вони можуть посприяти у ситуації, 
яка тебе тривожить. У часі прийняття рішень, 
можуть допомогти тобі через духовний провід. 
Уяви собі це в такий спосіб: ти борешся на землі 
своєю боротьбою і закінчуєш земну мандрівку, 
тоді приходиш до неба і зустрічаєшся з нами. 
Але ти все рівно пильно спостерігаєш за подіями 
на землі. Тепер припустимо, що ти служив Мені 
добре, оскільки служив добре, Мій приятелю, Я 
нагороджу тебе, бо завдячую за твою відданість. 
З неба побачиш нову душу на землі, яка бореться 
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з прийдешньою проблемою. Тоді подумаєш собі: 
бідна душа, я пам’ятаю це страждання. Я знаю 
точно, якої допомоги вона потребує. Тоді прийдеш 
до Мене і попросиш: “Ісусе, благаю, пошли ласку 
страждаючій душі. Я знаю, що саме допоможе 
їй, бо я сам пережив такі страждання”. Отож, за-
вдячуючи тобі за твою вірність, і оскільки ти мій 
приятель, а також Я довіряю тобі, вислухаю твоє 
прохання, і дам тобі цю ласку. Можливо тепер 
бачиш душу, яка живе у темноті, служачи світові, 
відкидає Мою допомогу чи любов. А можливо що 
ця душа навіть виступає проти Божого Царства. 
Ця душа відкидає Мене. Але, завдяки тобі, Мій 
улюблений апостоле, Я зсилаю ласки і душа на 
землі просвічується. Ось так, Мій дорогий молодий 
апостоле, діє громада святих. Ми говорили про 
душу, яка не служить Божому Царству. Чи уявляєш, 
як Мої святі допомагають душі, що прагне вірно 
служити? Вони не перестають зсилати тобі ласки. 
Проси їх. Проси Мене. Якщо ти не знаєш ні одного 
святого, попроси Мене і Я виявлю тобі святого, 
який допомагатиме тобі. Я обіцяю, що матимеш не-
бесного покровителя у будь-який спосіб. Ти є час-
тиною небесної родини, і ця родина працює разом. 
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Я бажаю поговорити з тобою про Мою матір, 
Марію. Вона є Моєю матір’ю і твоєю також. Марія 
є твоя небесна мати і залишатиметься нею цілу 
вічність. Вона є міцною допомогою для всіх її 
дітей. Там, де вітають цю святу жінку, ворожі сили 
розбігаються, бо зло не може бути в присутності 
такої чистоти. Я заохочую тебе молитися до Марії, 
твоєї Благодатної Матері, стосовно проблеми 
витривання у чистоті. У цій галузі ти повинен 
дотримуватися законів Церкви. Статеві відносини 
між чоловіком і жінкою дозволяються лише у 
тому випадку, якщо вони перебувають у шлюбі. 
Я, Ісус, говорю тобі сьогодні про те, що закони не 
змінилися. Не слухай тих, хто наслідує цінності 
світу, бо будеш зведений. Послухай Мене. Гріх 
нечистоти чинить у душі велику шкоду. Цей гріх 
призводить до багатьох інших, набагато важчих 
гріхів. Цей гріх веде до жорстокого вбивства 
багатьох ненароджених душ! Дорогий молодий 
апостоле, працюй для Мене наполегливо у цій 
справі. Не дозволь, щоб хтось сказав, що ти одо-
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брив вбивство хоча б однієї Божої дитини. Говори 
про це сміливо. Якщо сам вчинив такий гріх, не-
гайно проси прощення у Мене. Я тобі прощу. Я 
все направлю. Я очищу тебе від цього, щоби через 
цей упадок, ти не впадав у подальші гріхи. Дуже 
багато душ вчинили таку помилку, а саме – вбили 
дитину абортом. Це найбільша темрява у твоєму 
світі. Але і такий гріх Я можу зцілити. Зрозумій, 
що необхідна твоя допомога. Я тебе потребую. 
Ти незамінний у цьому Божому Царстві. Деякі 
Мої наближчі друзі, що працюють у сучасному 
світі сьогодні, вчинили такий гріх. Чи Я через це 
люблю їх менше? Ні, Мої любі. Насправді, через 
їхній жаль і покаяння, Я не люблю їх менше. Я 
люблю їх більше, оскільки вони не осуджують 
інших, працюють для Мене з великою любов’ю. 
Поборюй статевий гріх і борися проти абортів. 
Це є завжди Моя воля, отож і не запитуй. Будучи 
Моїм апостолом, ти також можеш зробити таку 
помилку. Я знаю, що ти робитимеш помилки і 
грішитимеш. Але негайно приходь до Мене і 
проси прощення. Висповідайся якнайшвидше 
з цього гріха. Разом ти і Я працюватимемо над 
твоєю душею, щоб гріхи не повторювалися. Разом 
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ми вдосконалимо твою душу так, що в майбут-
ньому зможеш уникати таких гріхів. Зрозумій, Я 
є всюди з тобою. І не залишаю тебе, хоча грішиш, 
оскільки Я є свідком кожного гріха, вчиненого на 
землі. Ти маєш справжне вирозуміння і любов з 
неба. Ти маєш справжне співчуття. Якщо навер-
нешся, будеш мати повне прощення і цілковите 
зцілення будь-яких минулих помилок. Я люблю 
тебе і ти є Мій. 
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Мій дорогий молодий апостоле, яке бла-
гословенне Царство Боже через твою 
присутність у світі. Ти є великою ра-
дістю для Ісуса і великою радістю для 
мене, Марії. Я хочу допомогти тобі. Я 
бажаю охоронити тебе від лиха. Я бачу 
твої труднощі ще до того, як ти з ними 
стикнешся. Проси мене про допомогу і 
отримаєш її. Молися на вервиці, бо сила, 
яка пов’язана з цією молитвою, захоро-
нить тебе. Через молитви на вервиці я 
єднаю тебе з моїм Непорочним Серцем. 
У такий спосіб тримаю тебе близько до 
себе і маю можливість охоронити тебе 
від небезпек. Цю молитву небо вико-
ристовує для об’єднання апостолів по 
цілому світі. Через вервицю твоя рука 
з’єднана з рукою кожного апостола на 
землі. Розумієш це? Вервиця також ство-
рює нерозривний зв’язок зі мною, твоєю 
небесною матір’ю. Через цей зв’язок я 
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Небо говорить до молоді

тримаю тебе та інших в єдності з небом. 
Світ затягує тебе, але будучи зв’язаним 
зі мною, ти не можеш бути зведений 
світом. Молися на вервиці і я захороню 
тебе. Я допоможу тобі переступати силь-
ця і обходити пастки, які наставив на 
тебе ворог. Я допоможу тобі зцілитися. 
Я допоможу тобі побачити світ у небес-
ному світлі, що викриває гріх, навіть, 
якщо він замаскований тими, хто бажає 
віддалити тебе від мене. Я – твоя мати. 
Я маю можливість вести тебе тільки до 
Ісуса. Це і є моє завдання. Я приводжу 
душі зі світу, бачу, які зцілення їм по-
трібні і тоді веду їх до мого Сина, щоб 
служили Йому. Послуговуйся мною, щоб 
вивести інших з темряви. Послуговуйся 
мною, щоби допомогти тобі з’єднатися 
з іншими душами, які також йдуть по 
такому шляху. Послуговуйся мною, щоб 
я охоронила тебе від душ, які матимуть 
поганий вплив на тебе, відвертаючи 
тебе від Христа і дороги до Христа. Це 
мій час, в якому Ісус покладається на 
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Небо говорить до молоді

мене. Я служу з великим задоволенням, 
оскільки я люблю Ісуса і люблю тебе. 
Моєю радістю є приводити тебе до Нього. 
Я працюю тихо, молодий апостоле. Я 
працюю в спокої. Я є лагідна. Ти не 
помилишся, якщо довірятимеш мені. 
Справді, я твоя матір і моя любов до тебе 
є досконала. Якщо дозволиш мені, три-
матиму тебе близько до мого серця. Це 
є слушний час, коли ти в змозі творити 
добро. Я бажаю, щоб ти захоплювався 
тим, що Ісус може зробити для душі. 
Поглянь на святих і побачиш, що навіть 
із однією душею Ісус може перевернути 
цілу імперію зла. Ти є важливий. Небо 
потребує тебе. Прийди до своєї матері 
і я допоможу тобі служити.
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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


















