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11 серпня, 2005
Ісус
Сьогодні Я звертаюся цими словами до солдатів кожноі армії у всіх труднощах. Дорогі
солдати, Я з вами. Ти знаходишся в жахливих
умовах і часто страхаєшся за твою душу. Я з
тобою. Я маю найбільші ласки, які є досяжні
для тебе, щоб ти міг переходити свої дні зі
Мною, Ісусом. Я знаю про кожне рішення, яке
робиш, і розумію, що працюєш під послухом
твого начальника. Послух Мені відомий. Як
ти пригадуєш, це завело Мене до хреста. Часом
на землі мої діти зустрічаються з обставинами,
яких Я не призначав для них. Я запевняю тебе,
що небесні ласки є з тобою. Ось про що прошу
тебе – пожертвуй Мені кожен день. Молися за
кожного, кого зустрічаєш протягом дня. Якщо
ти вступив в бій, де інші зустрілися лицем до
лиця зі своєю смертю, пожертвуй Мені коротенькі молитви, наприклад акт жалю. Проси
в Мене прощення за кожну душу, життя якої
в небезпеці. Проси Мене навернути байдужих
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і тих, хто є в стані тяжкого гріха. Чи ти розумієш, – якщо допоможеш Мені цим, Я можу
ввійти з цілющими ласками навіть у найбільш жахливу ситуацію, створену людиною.
Дорогий солдате, якщо приходиш до Мене, то
не потрібно страхатися. Не бійся смерті. Якщо
ти один з Моїх друзів, один з Моїх апостолів,
повинен знати, що Я бажаю бачити тебе сповненим великої радості і спокою, незважаючи
на твоє оточення. Я маю найрясніші ласки,
які бажаю всюди зіслати солдатам. Багато цих
ласк здобули для тебе члени твоєї родини, які
постійно моляться за твою безпечність. На
полі бою є набагато більше ангелів і святих,
ніж ти можеш собі уявити. Тепер будь у спокої
і ніколи не думай, що Я залишив тебе, бо ти
змушений брати участь у війні.
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Св. Августин
Мої друзі, ми приходимо до вас, оскільки ви зобов’язані поводитися в такий спосіб, що може
бути всупереч вашій вірі. Блаженні миротворціце є правдиве висловлювання. Однак, ти стоїш
віч-на-віч перед війною. Переглянь минуле і побачиш – історія окроплена війнами. Протягом цих
війн Ісус не зникав і не відводив Свій пильний
погляд. А, навпаки, любляче допомагав душам,
що були охоплені вибухами зла. Існує багато
особливих ласк для душ, котрі занурилися в
такі заворушення. Я знаю, ти відчуваєш, що
це є правда. Як бачиш, в цих обставинах є велика нагода до святості, оскільки ти змушений
покладатися на Христа. Якщо людина розпочинає кожний ранок у непевності, в незнанні,
чи проживе цей день, тоді мусить роздумувати
про Бога. Коли людина відвертається від світу,
тоді звертає увагу на свою душу і їй цікаво знати, що отримає в наступному світі. Ісус ніколи
не пропускає цієї нагоди. Ми чекаємо на твою
відкритість і бачимо наскрізь твою душу. Небо
поспішає до твоєї душі, тримаючи її відкритою.
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Ми, святі, приготували для тебе багато ласк, що
можуть влитися, коли душа відкрита. Тепер, під
час війни, можуть бути обставини, де диявол пробує переконати душу, що Бог не є присутній і що
душа є проклятою. Це – не правда. Ісус розуміє
боротьбу, оскільки Він розуміє все. Ісус не бажає
війни. Це завжди – всупереч небові. Однак, є час,
де людина зобов’язана повставати проти зла, а
це створює сутичку. Знову – небо знає про все.
Можливо бажаєш знати, де ти є в цій війні, чи в
тій боротьбі. Єдине, що можу сказати – Ісус є з
тобою. Я можу повторяти про це багато разів, мій
приятелю, оскільки це висловлення охоплює саме
те, що ми стараємося навчати тебе. Ісус любить
тебе. Ти є особливий для Нього. Ти створений
для служіння небові. Він жаліє, що знаходишся
у обставині, яка спричиняє страждання. Ісус є з
тобою. Ісус ніколи не залишить тебе.
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Св. Августин
Часто на землі є брак справедливості. Очікуй
цього. Якщо шукатимеш справедливості на землі,
будеш розчарований і озлоблений. Божий чоловік,
апостол Ісуса Христа, ніколи не повинен ставати гірким. Ісус не бажає цього для тебе. Якщо
станеш гірким, повинен перебувати більше часу
з Ісусом у своїй душі. Ніколи не відступай від
Нього, мій приятелю, через великий біль може
прийти гіркота і твердість серця. Кожна людина,
котра пережила війну, зазнала несправедливості. З будь-яких причин, не буде справедливості
там, де є кровопролиття Божих дітей. А на війні
це трапляється щоденно. Чи маєш ставати гірким через це? Ні. Якщо ти гіркий, ти зранений.
Приноси зранення до Ісуса, щоб Він їх загоював
в час твоєї мандрівки. Якщо назбирається багато
зранень, буде набагато важче. Ісус робить все
правильно. Якщо ти, будучи солдатом, бачиш
несправедливість, тоді проси Ісуса про справедливість у небі. Він так зробить. Це і є те, що Він
робить – вислуховує твої молитви і прохання,
та обдаруовує щедрими ласками тих, хто став
5
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жертвами несправедливості. Пам’ятай, люди в
більшості роблять все якнайкраще, пристосовуючись до обставин, в яких знаходяться. Не
суди інших. Чому б ти мав судити, якщо Ісус є
поруч тебе, щоб судити? Це виглядатиме, що ти
краще від Бога виконуєш працю, але знаю, що
не можеш робити краще. Отож, дозволь Ісусові
судити і роби все якнайкраще, щоб в кожне місце принести Ісуса. Мій дорогий приятелю, мій
апостоле-послідовнику, Ісус знає, що не хочеш
ранити інших. Ісус знає це. Він знає, що ти часто лякаєшся і хочеш служити небові. Ми всі з
тобою. Небо бачить твої страждання і відчуває
страждання всіх, що тебе оточують: як друзів так
і ворогів. Будь більш довірливий аніж будь-коли
в твоїм житті, бо Ісус принесе добро, навіть від
найбільш кривавої битви.
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Вірний послідовник Христа завжди роздумує
про свою смерть. І так, дорогий солдате, ми роздумуємо про твою смерть. Ти є навчений жити
певним шляхом. Отож будеш діяти відповідно до
обставин, де покликаний працювати. Як готується
померти послідовник Ісуса Христа? Добре, я мушу
тобі сказати, як ти повинен готуватися. Обміркуй
на хвилинку, що відбудеться, коли помреш. Твоя
душа покине тіло і там буде Ісус. Тебе візьмуть
до Христового світла і до товариства цих душ,
які відійшли перед тобою. Чи будеш боятися?
Можливо, перед тим як помреш, будеш відчувати
страх. Це є нормально. Прийми цей страх, яко
людський опір проти змін. Молися в цей час,
промовляючи: “Ісусе, я жалію за свої гріхи.
Прошу, прости мені всі гріхи, що я вчинив.
Ісусе, я довіряю Тобі”. Практикуй це, дорогий
солдате. Повторяй це часто протягом твоїх днів.
Як ми сказали, ти подорожуєш з Ісусом, тож не
бійся до Нього говорити. Скажи Йому, що ти
готуєшся до спокійної смерті. Він буде схвалювати твоє практикуванання і принесе тобі через
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це великі ласки спокою. Це є небесне практикування і робить тебе загартованим приятелем
Ісуса. Не бійся смерті. Це буде славетно для тебе.
Смерть це є веселий час для Божого приятеля. Ти
будеш переживати це і скажеш: “Св. Августин
був правий. Направду, він є моїм приятелем”.
Прошу, проси в мене допомоги в будь-який час.
Я негайно почну здобувати ласки для тебе. Я
хочу допомогти солдатам дізнаватися про Ісуса,
щоби вони зустрічали свої труднощі пліч-о-пліч
з небом. Твоя душа повинна бути захоронена,
особливо тоді, коли тіло є в небезпеці.
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Кожна людина, що живе на землі, помре. Це – велика правда. Вона не зміниться. Отож, ти не
відрізняєшся від іншої людини. Кожний апостол
Ісуса Христа покликаний жити за Євангельськими
радами любові. Ти не відрізняєшся від іншого
апостола. Отже, як можеш жити за Євангелією?
Пожертвуй Ісусові свій день і дозволь Йому провадити тебе. Ти можеш принести Його любов і
заохочування до тих, хто тебе оточує. Багато з вас
в болях і духовній темряві, бо вони не мають Його
любові. Вони відкинули Його або не почуваються
гідними, щоб просити Ісуса ходити поруч з ними.
Хто з людей може сказати, що є гідний? Звичайно
не я, що говорю до тебе сьогодні. Але я у небі і
вважаюся одним з Його приятелів. Я запевняю
тебе, Він також і тебе приймає таким чином. І
твій соратник, який служить в темряві є також
один з небесних скарбів. Можливо цей чоловік
потребує тебе принести йому Ісуса. Можливо він
потребує тебе довести його до світла. Це тільки
один спосіб, як жити за Євангелією. Будь терпеливий в твоїй боротьбі і невигодах. Пожертвуй їх
9
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Ісусові. Ісус помер за тебе, отож ти маєш жити
для Нього. А робити так можеш в кожній малій
обставині під час дня. Ти можеш так робити в
голоді і холоді, в страсі і спразі. Ти можеш так
робити особливо в самотності, бо Ісус на землі
відчував велику самотність. Всі ці речі роблять
гідну пожертву для твого Царя. Пожертвувавши
Ісусові всі ці речі, попросиш Його охороняти і
навертати твоїх улюблених. Він так робитиме.
Це є взаємні зв’язки, в яких ти жертвуєш щось
Ісусові і Він відплачує тобі в чудовий спосіб, щоб
міг тільки все це почати уявляти і оцінювати. Чи
бачиш, якщо принесемо ці слова до інших, то
змінимо обличчя навіть війни? Замість вибуху зла,
ми матимемо святих мучеників, які все віддали
Ісусові, включаючи їхнє життя. Я казав тобі, що
Ісус може витятугнути добро зі всього. Коли я
проживав на землі, мав якнайменше розуміння
цього висловлювання. А тепер бачу з небесного
погляду як Ісус діє – погані вчинки повертає на
добро. Отже, будь радісний, мій друже. Ти ідеш
з небесним товариством.
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Я починаю особливу молитву прямо тепер. Прошу
Ісуса дати тобі маленький промінь небесної радості, яка чекає на тебе в небі. Я прошу Ісуса подарувати це тобі, оскільки хочу, щоб ти наповнився
надією і спокоєм. Якщо досвідчиш найменший
присмак цієї радості, кожної хвилини поступатимеш інакше. Будь в тишині, коли Ісус торкається
твойого серця. Ти знаєш, що Він з тобою. Ти
відчуваєш Його в своїй душі. Проси Його ввійти
в твою душу і залишатися з тобою. Ісус, в Його
милосерді й любові, не відмовиться від такого
запрошення. Якщо переживаєш про свої вчинки,
перепроси Його за образи і, по можливості, висповідайся. Приймай Його прощення і відступи
від цих гріхів. Ісус не хоче, щоб ти сумував минулим. Він хоче – щоб ти радів майбутнім і був
спокійний в теперішньому. Немає чого боятися.
Небо очікує тебе. Поки ще залишаєшся на землі,
чекаючи на поклик з неба, старайся привести
якнайбільше душ до Ісуса, хоча б тільки в тишині
свого серця. Це робить Його таким веселим, мій
приятелю. Кожний апостол має особливий спо11
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сіб для повсякденного служіння. Ці нагоди для
служіння небові повертають Ісуса у світ. Якщо
б ми мали більше апостолів, прихід Ісуса настав
би швидше і могутніше. Страждання були б недовговічні. Хтось достатньо подбав про тебе,
щоб ти отримав це небесне заохочення. Роби
так само для іншого. Неси нас на землю кожного
дня, повсякчасно. Всі в небі радітимуть, якщо ти
шукаєш нашої допомоги. Це показує Богу Отцю,
що душі на землі не відреклися від Нього. Це показує нашому Богові, що душі на землі люблять
Його, шукають Його і бажають Його допомоги.
Бог нагородить тебе так, як нагородив кожного
вірного апостола. Земля стане світлішою і світлішою, коли темрява відступатиме. Тепер я з тобою
і люблю тебе. Проси мене про велику відвагу
для тебе і я зроблю. Проси мене про будь-яку
допомогу для тебе і я придбаю це.
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Богородиця
Мої сини і дочки, ви є солдати на землі.
Я розумію. Але ви також є моїми малими
дітьми і я вас люблю. Мати відкидає
будь-які терпіння від своїх дітей, хоча
знає, що терпіння прийдуть до них.
Пам’ятай, що я з тобою, як також всі
в небі є з тобою. Говори до нас часто і
ми допоможемо тобі робити рішення. Я
можу допомогти завести тебе до Ісуса
у твоїй душі. Це є те, що я роблю якнайкраще, оскільки ніхто не знає серця
Сина так, як мати. Ісус є вседобрий.
Він є вселюблячий. Він – повний прощення. Ти не повинен думати, що через
свою грішність не зможеш приступити
до Нього. Всі люди є грішними, але Ісус
прощає. Небо було б порожнім, якби це
не було правда, але небо наповнене чоловіками і жінками, такими як ти, котрі
сповнені веселістю і спокоєм. Ти також
будеш тут одного дня і я втішатимуся,
маючи тебе в домашній безпеці. Тепер
13

Небо говорить до солдатів

ви також небесні солдати, так що не
забувайте Ісуса. Ти був поставлений на
землі саме там, де тепер знаходишся,
щоб служити небові, навіть, тільки твоїми стражданнями. Вложи свою руку в
мою і я приведу тебе до Бога. Я скажу:
“Отче, зглянься на цього малого апостола з великою любов’ю, як і я роблю”. Як
Бог відповість нам? Що Він скаже? Він
скаже: “Маріє, примісти цього апостола
тут, в Моєму серці, щоб більше ніколи
не відділився від Мене”.
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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, світському апостолові
Ці книжки належать до серії Дороговказ для наших часів,
даний Анні, світському апостолові. Книжки є у наявності 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, світському апостолові

Том перший:
Том другий:

Думки про духовність
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.org.
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. 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.
Молитва відданості
Дорогий Небесний Отче! Я обіцяю Тобі свою відданість. 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 молитви, 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
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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 грішників. Ми обіцяємо нашу вірність Богові Отцеві. Через нашу
співпрацю зі Святим Духом ми дозволимо Ісусові проникнути
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 Повертаючого, ми
погоджуємося приймати наступні духовні практики, по можливості, 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 світських 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
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