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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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27 липня, 2005
Ісус

Моя дорога душе, ти вибрана служити в 
Царстві Божому. Царстві Божому. Царстві Божому Ніщо не може спростувати 
це твердження. Я є Ісус, і потребую твоєї до-
помоги. Існує спокуса вірити, що ти ще ма-
тимеш багато часу, тимеш багато часу, тимеш багато часу щоб послужити Небові. 
Через цю спокусу душам здається, що вони 
можуть зволікати часом, і, звісно, якщо вони 
не служитимуть повністю сьогодні, вони зро-
блять це завтра. Завтра – не те, до чого Я тебе 
закликаю. Я кличу тебе в цей день, сьогодні. 
Це саме той час, щоб відкинути всяку звичку, щоб відкинути всяку звичку, щоб відкинути всяку звичку
яка відтягує тебе від Мене і від служіння Мені. 
Дорогий апостоле, ти повинен віддати Мені 
свої пристрасті. Ніколи не є доброю справою 
бути надмірно прив’язаним до чогось, що 
притуплює твою здатність любити. Поглянь 
у свою душу саме зараз. Ти виявиш, що я у 
зворотньому напрямку дивлюся на тебе. Ти 
знаєш, що Я прошу тебе відкинути цю при-
страсть. Ти знаєш про це вже певний час. Цей 
день є сьогодні. Я не шукаю служіння завтра. 
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Ти можеш ніколи не побачити завтра, бо саме 
так життя на землі визначене. Людина ніколи 
не знає, коли її закличуть додому, коли її закличуть додому, коли її закличуть додому до Неба. У 
тобі є частина, яка боїться. Ти боїшся, що не 
зможеш бути задоволений без цієї пристрасті. 
Чи повіриш мені, якщо Я скажу тобі, що це 
зовсім навпаки. Ти не можеш бути задоволений 
цією пристрастю тому, цією пристрастю тому, цією пристрастю тому що вона заціпенила 
тебе відчувати Мене. Я є в інших людях. Я є 
в тих, кого ти любиш. Але ти ставиш цю при-
страсть вище Мене, і, відповідно, вище тих, 
кого любиш, також інших. Мій найдорожчий 
апостоле, я заберу цю пристрасть від тебе. Я 
зроблю це заради тебе, якщо дозволиш Мені. 
Але тобі треба хотіти прийняти Мою ласку у 
свою душу. свою душу. свою душу Я зроблю всю найважчу роботу, Я зроблю всю найважчу роботу, Я зроблю всю найважчу роботу
якої ти боїшся. Ти будеш залишатися в сьо-
годенні, в кожний його момент, в кожний його момент, в кожний його момент і отримаєш 
доволі ласки, щоб відійти від цієї залежності. 
Це є Моя обіцянка.
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28 липня, 2005
Св. Варнава

Мій любий друже, зауваж, що Ісус називає тебе 
Своїм апостолом. Він просить тебе служити Йому. 
Не роби помилки, думаючи, що Він звертається до 
когось іншого. Він звертається до тебе. В Царстві 
Небесному є робота для тебе. Ти постраждав – це 
правда. Ми всі страждаємо, протягом нашого 
перебування на землі. Але Ісус може зцілити будь-
які рани. Ти пробуєш зцілитися сам. Ти пробуєш 
зробити собі кращі відчуття. Але ти не можеш 
зробити це сам, і зцілення, яке пропонуєш своєму 
тілу і душі, робить тебе слабшим. Я маю правдиве 
зцілення, справжній спокій. Я є Варнава і хочу 
допомогти тобі також. Це, можливо, буде важко 
зважитися і відступити від своїх пристрастей. Я 
розумію. Ворог переконує тебе, що тобі портібні 
ці речі, щоб бути щасливим. Але, однак, ти – не 
щасливий. Будь чесний із собою на хвильку 
і почуй мене. Ти не перебуваєш у мирі, якщо 
прив’язаний до чогось так сильно, що потребуєш 
цього, хоча це не Бог. За загалом, я звертаюся на 
речі, які ти приймаєш у своє тіло, але будь-яка 
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звичка може стати згубною, якщо вона відволікає 
тебе від твоїх обов’язків, чи відділяє тебе від 
чистоти або святості. Можливо, деякі з цих речей 
в поміркованості є добрими, але в надмірі вони 
починають захоплювати. Ці речі, ці пристрасті, 
якщо вони тримають тебе, не відпустять тебе, 
поки не зробиш твердого рішення припинити 
все це повністю. Лише тоді Небо може усунути 
сили, пануючі над тобою і звільнити твою душу. 
Мій друже, ти опираєшся у своєму серці. Ти 
тримаєш цю пристрасть близько себе і хотів би, 
щоб я помилявся. Саме це і вказує на проблему. 
Я не помиляюся. Я дивлюся з небесного вигляду 
і запевняю тебе, я – правий, коли кажу тобі, що 
Ісус хоче звільнити тебе. 
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Ісус хоче, щоб ти глядів на світ так, як Він огля-
дає світ. Тільки в такий спосіб ти служитимеш 
Йому так, як Йому треба, щоб ти служив. Тільки 
в такий спосіб ти побачиш інших навколо себе 
Його очима, і правильно визначиш свою роль в 
їхньому житті. Якщо в тебе є пристрасть, ти за-
бажав погану річ, – це вузьке бачення. Ти дивишся 
очима своєї пристрасті. Ти служитимеш, так, 
але тільки в тій мірі, щоб це не заважало твоїй 
пристрасті. Ти розумієш? Пристрасть починає 
займати перше місце у твоєму житті, ставлячи 
Ісуса і твоє покликання на друге місце. Це вузьке 
бачення поступово закриває небесне бачення до 
тих пір, коли нарешті, пристрасть цілком править 
тобою – ти можеш бачити тільки її. Тоді ти стаєш 
рабом пристрасті. Пристрасть є твоїм господа-
рем. І пристрасть не є благотворним господарем, 
що шукає благ для тебе. Пристрасть є жорсто-
ким господарем, що, зрештою, вимагає від тебе 
всього. Тобі доведеться приносити пристрасні 
жертви твоєї гідності, чистоти твого наміру і, 
можливо, навіть твою участь в Тілі Христовім. 
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Тепер ти скажеш, що я перебільшую. Ти не змо-
жеш ошукати мене, бо я знаю, про що думаєш. 
Я – той, хто розуміє пристрасть, постраждавши 
від неї сам. Ти не особливий, коли страждаєш 
від пристрасті. Ми опинилися на одному шляху. 
Порівняй господаря, яким є твоя пристрасть, 
з Ісусом Христом. Ісус шукає для тебе тільки 
благ, і благ тим, хто навколо тебе. Він просить 
тебе служити в гідності, в доброті, в товаристві 
з справедливістю, яка є на землі і зі святими в 
Небі. Тебе оточують небесні істоти у вигляді 
ангелів, які допомагають тобі у кожну мить і в 
кожній ситуації. Ісус дає тобі Святого Духа, який 
тебе просвітлює і дає тобі мужність і силу. Ісус 
приготував для тебе місце тут, на Небі. Я можу 
йти до цього місця і бачити Його, оскільки воно 
є тут. Ми не говоримо брехні. Ми маємо справу 
тільки з правдою. Я хотів би, щоб ти сів перед 
Христом мовчки, зараз, у цьому дусі правди, 
і нехай Ісус скаже тобі, чи твоя пристрасть є 
проблемою. 
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Я хочу розказати тобі про ціну, яку ти платиш, 
щоб утримувати цю пристрасть як свого друга. 
І саме так ти оглядаєш її, чи не так? Ти думаєш, 
що ця пристрасть є хорошою справою для тебе, 
утіхою і компенсацією за біль, який ти вистраж-
дав. Дозволь мені нагадати тобі знов, щоб ти не 
забув. Біль є універсальним досвідом. Рана є 
універсальним досвідом. Ти не єдиний у своїм 
болі і своїх ранах. Не думай, що тобі, чомусь, 
належить ця пристрасть, оскільки ти страждав 
більше за інших. Це була б фальш, брехня, та 
пам’ятай, що Небо не має справи з брехнею. 
Тому, там, де є лише правда, ми повинні говорити 
з ясністю. Кожен на землі мав рану чи матиме її, 
мав біль чи матиме його. Це робить тебе таким, 
як всі. Тобі не належиться ця пристрасть, щоб 
приглушити біль. Це – помилка, це – гріх. Те, 
що тобі потрібна ця особлива земна втіха, – ви-
правдовування себе. Це також відвертає тебе від 
боротьби з твоїми болями. А що станеться, коли 
люди не боротимуться прямо зі своїм болем? 
Ворог перетворює біль в лють. В душах, які від-
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криті на Ісусові допомогу, біль стає мудрістю і 
співчуттям. Біль дається для великого духовного 
зросту. Не слухай тих, хто говорить тобі, що твоя 
пристрасть є прийнятна, бо ти страждаєш. Через 
помилкове мислення, ці люди відводять тебе від 
Христа. Це мислення веде душі до пекла. Не 
кажу, що ти прямуєш до пекла. Я не кажу, що ті, 
хто помер в пристрастях, є в пеклі. Ісус є саме 
милосердя. Він є сама доброта і прощення. Він 
не засуджує душу, якщо душа не вимагає бути 
засуджена. Але все це через Його велику доброту 
і милосердя, щоб ти служив Йому повніше, – а ти 
не можеш робити цього, якщо служиш іншому 
господареві. 
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29 липня, 2005
Св. Варнава

Будь спокійним у цій боротьбі, розуміючи, що 
ти не одинокий у ній. Це розсудливо, коли тобі 
потрібна допомога. Цей план, що звільняє тебе 
від пристрасті, не є щось, що тобі слід попро-
бувати зробити без небесної допомоги. Є багато 
великих святих, які страждали від труднощів, які 
ти досвідчаєш. Ці душі, чоловіки і жінки доброї 
волі, боролися проти своїх егоїстичних бажань і 
замінювали свою волю на Його волю. Це є те, що 
тебе просять робити. Ми, святі в Небі, всі блага-
тимемо Ісуса, щоб зіслав тобі найбільшу небесну 
поміч. Тебе оточить ласка, яка є небесною силою. 
Коли ти відчуваєш, що борешся, тоді повинен 
взивати до Неба про більше ласк, і ми отримаємо 
їх для тебе негайно. Бачиш, Ісус потребує твоєї 
допомоги. Він потребує твого служіння. Коли 
несеш тягар цієї пристрасті, не можеш служити 
Йому так, як ти б хотів, чи як Він потребує, щоб 
ти служив. Якщо Ісус звільнить тебе від цієї 
пристрасті, ти станеш великим апостолом. Твоя 
роль в Небеснім Царстві стане тобі зрозумілою, 



10

Небо говорить про пристрасті

і ти вживатимеш цю ясність, щоб просвітлювати 
інших. Пригадай своє життя тим, хто допоміг тобі 
з цими труднощами. Ці душі служили небу. Ти 
повинен робити так само. Є багато душ, яким ти 
призначений допомогти. Ти ж не хочеш в кінці 
свого життя зрозуміти, що ці душі пішли без 
необхідної допомоги, бо ти намагався притупити 
себе. Любий друже, перебувай у мирі. Ти є по-
кликаний по імені. Відповідай “так” Ісусові і Він 
потурбується про всі твої труднощі. 
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Св. Клара з Асижу

Мої найдорожчі друзі на землі, яка я щаслива, 
що говорю з вами. Я – Клара, і хочу заохотити 
вас зробити перший крок. Перший крок, який ви 
повинні зробити, це – звільнитися від пристрас-
ті. Підніміть свої очі до Ісуса Христа і скажіть: 
“Господи допоможи мені, бо я не можу зробити це 
сам”. Як Ісус втішається цією молитвою. Як Його 
серце радіє, що один з тих, хто Йому належать 
пізнав Його силу і Його любов. Розумієш, мій 
дорогий друже, коли ти взиваєш так, то ти дові-
ряєш Його любові і милосерді до тебе. Ти кажеш: 
“Так, Господи, я зробив помилки, але я знаю, що 
Твоя любов до мене є цілісною”. Навіть, якщо 
єдина найменша частинка тебе, сміє надіятися, 
що Ісус допоможе тобі, цього – достатньо. Ісус 
майже нічого не потребує, щоб зіслати милість 
для душу. Навіть, якщо ти вчинив найогидніші 
і постійні гріхи. Навіть, якщо ти відчуваєш, 
що ти є найнікчемніше сотворіння у всесвіті, 
ти повинен взивати до Нього. Правда в тому, 
що Він любить тебе. Він чекає на тебе і пильно 
спостерігає за найменшим відкриттям до Нього. 
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Чи не хочеш спробувати цього, мій друже? Ти 
вже пробував чутися краще різними способами 
і залишився у відчаї. Тепер спробуй з Ісусом. Я 
благаю за тебе саме зараз, щоб ти хоч на трішки 
дозволив відкритися дверям своєї душі. Якщо ти 
це зробиш, туди влиється світло. Будь покірний, 
визнай, що ти скоїв гріхи і попроси прощення. 
Ти не розчаруєшся. Ісус домагається тебе як 
Свого, і відновить тебе до гідності, яка, по праву, 
належить Божій дитині.
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Св. Андрій

Мої друзі на землі, ви часто визнаєте, що ваше 
життя не є таким, якого би ви хотіли, чи на яке 
сподівалися. Все це- передбачено, щоб дати вам 
ласку зрозуміти, що це не звичайний випадок. 
Цей процес задуманий забезпечити тебе ласкою 
зрозуміти, чому є такі обставини. Будь-які твої 
проблеми, хрести чи пристрасті роблять проблеми 
гіршими. Ось що відбувається. Тобі дано нести 
певну кількість хрестів. Це так встановлено. 
Тільки на Небі будеш вільний від всіх страждань. 
Саме через цю боротьбу ти заслужив спасіння. 
Отже, твоє страждання є небесним задумом і 
небесною метою. Але душа, яка є в лещатах 
пристрасті, додає такий великий тягар до свого 
хреста, що вона часто не в силі його знести. Душі 
потім нарікають на хрест, кажучи, що Ісус зробив 
його заважким. Це – брехня. Сама душа, через 
те, що постійно каже “так” цій пристрасті додає 
нестерпний тягар до свого життя і до свого хрес-
та. Душа несе цей зайвий тягар, щоб виправдати 
свою пристрасть: “Я маю цю пристрасть тому, 
що несу такий незвичайний і болісний хрест”. Це 
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Небо говорить про пристрасті

мислення є перекручене. Дорогий апостоле, це 
тобі не вдасться. Це зараз тобі не вдається. Коли 
ти звільнешся від пристрасті, ми зможемо допо-
могти тобі перемістити тягар з твого хреста, що 
ти несеш, щоб хрест став терпимим для тебе. Це 
є те, що Бог призначив. Він не навантажує Своїх 
дітей смутком, якого неможливо витримати. Якщо 
ти страждаєш, ми допоможемо тобі. Якщо тобі 
боляче, Ісус зцілить тебе. Це є обіцянки. Ми не 
говоримио так, як деякі душі на землі. Коли ми 
говоримо, ми дотримуємося того, що говоримо 
і наші обіцянки є стійкими. Вони не змінюються 
з дня на день. Ти матимеш нашу допомогу, але 
повинен віддати свою пристрасть Небу. Вручи 
її Ісусові і Він візьме її з твоїх рук і життя тоді є 
терпимим для тебе. 
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Богородиця

Вітаю вас, мої діти. Я – Марія, ваша не-
бесна мати. Я є разом з вами у ваших 
стражданнях і чекаю на можливість до-
помогти вам. Дозвольте мені допомогти 
вам у цій боротьбі зараз. Я допомогла 
багатьом подолати ці земні пристрасті і 
служити моєму Синові повніше. Я можу 
це зробити для вас також. Ви повинні 
усвідомити, що на небі не знайдете вза-
ємного обвинувачення. Ми не засуджу-
ємо вас за ваші гріхи. Ми лише просимо 
вас відступити від них. Ісус очистить 
вашу душу, і ви матимете мир і радість, 
коли ви навчитеся знову, як давати Його 
любов іншим. Занадто багато небесних 
дітей живуть в самотності і болі. Я не 
можу зносити цього, моя дитино. Не так 
вас просили жити на землі. Сум моїх 
дітей є болючим хрестом для мене. Я 
благаю Бога безупинно, окремо за кож-
ного з вас. Я благаю Його за тебе саме 
зараз, моя улюблена маленька душе. 
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Небо говорить про пристрасті

Я прошу Його дати тобі надзвичайну 
ласку пізнати твою пристрасть, як пе-
решкоду небесному світлу. Відштовхни 
її від себе, голубонько, і Ісус, з іншого 
боку, робитиме всю роботу. Це лише 
на самому початку здається горою, і 
це – тому, що ти розраховуєш на себе. 
Це – помилка. Ніколи не покладайся на 
себе робити те, що небо хоче робити 
для тебе. Поклади свою руку у руку 
своєї матері зараз, я відведу тебе від 
пристрасті. 
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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.
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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
















