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Ісус
Я є Ісус. Я є Бог
Бог. Я повнота в Собі. Я присутній
в твоїм світі і присутній в небі. Ти розумієш, Я
всюдисущий. Навіть, якби ти хотів, не зможеш
відокремитися від Моєї присутності на землі.
Я сотворив землю. Можна сказати, що земля
належить Мені. Все на ній є також сотворене
Мною. Ти, дорогий улюблений, був сотворений
Мною. Чи кажу
кажу, що ти належиш Мені? Я кажу
це іншим способом. Я кажу
кажу, що Я хочу
хочу, щоб ти
належав Мені. Я хочу володіти твоїм серцем.
Чому вживаю слово серце, коли, насправді,
Я шукаю твою душу? Я вживаю слово серце,
оскільки люди характеризують серце, як місце,
де вони містять отриману любов. Якщо маєш
любов, люди кажуть що маєш її в своєму серці.
Серце відоме як джерело любові і вмістилище
любові, тоді Я, Ісус, кажу тобі, що хочу володіти
твоїм серцем. Я кажу
кажу, що хочу
хочу, щоб ти любив
Мене. Я люблю тебе. Немає проблеми в цьому
цьому.
Я люблю тебе сьогодні, і Я завжди любитиму
тебе. Перешкодою між нами є те, що ти Мене
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не знаєш. Моїм єдиним способом навчити
тебе любити Мене є – відкрити Себе тобі, дозволивши тобі пізнати Мене. З цієї причини Я
приходжу сьогодні до тебе. Я відкриваюся тобі
через ці слова і ласки, пов’язані з ними. Якщо
читаєш ці слова і сидиш в мовчанні, тоді почнеш впізнавати Мене. Якщо знатимеш Мене
насправді, тоді почнеш Мене любити. Забудь
все, що спокушає тебе віддалитися від цих
слів і ласк. Спочивай. Будь зі Мною. Дозволь
Мені навчати тебе про Мене.
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Сьогодні в твоєму світі багато вимагають доброти. Деякі вимоги є правдиві. Інші – фальшиві. Я,
Ісус, не є присутній в брехні. Я не перебуваю в
фальші. Щодо цього, правда має чисті відчуття
і не міняється. Якщо хочеш знайти правду, переглянь пройдений час. Що було правдою дві тисячі
років тому? Ти це дізнаєшся, якщо переглянеш,
що витривало через віки. Була правда дві тисячі
років тому, що Я прийшов принести спасіння.
Все це є правдою ще і сьогодні. Як і тоді, Я приходжу сьогодні. Я прийшов задля твого спасіння.
Я приходжу, щоб ти був спасенний, і буду присутній з Моєю правдою там, де є фальш, де ти
обманений.
Дві тисячі років тому у світі панувало зло. Сьогодні
зло триває поруч доброти. Чи це означає що зло є
добре? Чи правда змінилася? Ні. Саме тому, що
правда ніколи не міняється, так і зло не міняється.
Зло просто поміняло його облудну зовнішність.
Я, Бог, не змінив Свій характер. Коли ти вперше
когось впізнаєш, знаєш тільки деякі речі про
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нього. Якщо впізнаєш когось краще, вивчаєш
його більше. З часом, протягом послідовного
спілкування, ти починаєш знати когось добре, і
тоді можеш сказати, що розумієш цю особу.
Я хочу, щоб ти розумів Мене. Я є правда. Знаючи
Мене, Ісуса, ти зобов’язаний знати, що є правда,
і що є фальш. Я навчу тебе цього, але це не є
щось, що Я можу навчити тебе відзразу. В величну глибину правди мусимо заглиблюватися
поступово. З цієї причини Я запрошую тебе
бути в товаристві зі Мною. Якщо так буде, тоді
навчу тебе всього потрібного, щоб розрізняти
у світі між правдою і обманом. Я навчу тебе з
одного погляду відокремлювати добро від зла.
Я є великий Вчитель, Божественний Вчитель.
Зі Мною приходить світло, необхідне для негайного навчання будь-якої даної теми. Ти можеш
сказати: Дай мені
мені, Боже,
Боже все зразу
зразу. Якщо Ти є
Ним, можеш це зробити.
Ти правий. Я можу це зробити, такою є Моя
сила. Але ти, Мій друже, не здатний прийняти
такий досвід, бо Моя правда є все про любов.
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Спочатку твоє маленьке серце мусить розширитися. Ми повинні зробити місце цій правді,
яка є наповнена любов’ю. Я хочу щоб ти почав
подорожувати зі Мною. Дозволь Мені спрямувати тебе в містичну природу у твоїй душі. Там
прийди до Мене, щоб Я міг впровадити тебе у
велику правду про твою родину, Божу родину.
Там ти знайдеш надзвичайне прийняття. Коли
перебуватимеш в Моєму вдивлянні в твою душу,
ти зрозумієш любов. В цей час зрозумієш небо,
твій основний дім. Я закликаю тебе тепер і знаю,
що чуєш Мене. Прийди до Мене. Залишайся зі
Мною. Дозволь, щоб Я тобі обявився.
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Якщо Я спрямую тебе в твою містичну природу, Я спрямую тебе в Моє серце. Моє серце і
твоє серце єдині. Коли ти зі Мною, почуваєшся
спокійним і прийнятим. Ти відчуваєш єдність з
іншими, тому, що досвідчив спільноту в твоїй
душі. Якщо Я є з кожною людиною так, як з тобою, тоді ти з’єднаний з кожною людиною через
Мене. Чи починаєш розуміти Божу родину? Я
люблю кожну сотворену людину і маю хороший
задум для кожної людини. Це є Моя правда, і, як
ти пригадуєш, Я ніколи не буду там, де є облуда.
Оскільки Я маю добрий план для кожної сотвореної людини і також для тебе, отже ти щасливий
зі Мною і все людство щасливе зі Мною. Через
з’вязок зі Мною, кожна особа буде дарувати її
час на землі в містичній єдності з кожною іншою
людиною і зі всіма святими в небі. Ми всі злучені. Після цього часу служіння, кожна людина,
злучена зі Мною, приходить до Мойого дому і до
дому родини, яка її любить, очікує і вітає. В небі
немає недоброзичливості. Там тільки існує прихильність і правда. Я маю велику надію на тебе,
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Мій приятелю. Всі твої дари походять від Бога
і виростають з Божої доброти. Якщо навчишся
Мене розуміти, то впізнаєш, що хочу використовувати твої дари, створюючи гармонію у твоїй
душі. Коли використовуєш твої дари і енергію для
Моєї мети, будеш корисним для цілого світу. Так
повинно бути, бо Я це сказав, і Я говорю тільки
правду. Ми всі з’єднані. Чи хочеш бути корисним
для світу? Направду, ти до цього здібний і це Мій
задум для тебе. З точки зору знання і мудрості Я
маю так багато всього, щоб тобі дати. Спільно
зі Мною ти будеш рости і процвітати у висоти,
що неможливо і уявити. Радій. Ти перебуваєш з
Всемогутнім Богом. Цей Бог говорить тобі сьогодні, що ти є люблений і потрібний.
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Ходи цією дорогою, що пролягла перед тобою.
Прийди до Мене. Поверни в Мій напрямок і я
покажу тобі дорогу, якою бажаю щоб ти ходив.
Ти відчуватимеш легкість в твоїй душі і матимеш
заспокоєння. Будеш відчувати спокій. Паросток
надії буде тихенько прориватися з середини. Не
бійся, цей паросток буде процвітати. Надія, яку
відчуваєш у своїй душі, плекається часом, який
ти провів зі Мною, шукаючи правди. Я подбаю
про все. Я потребую твого заохочення, хоча б
найменшого і найбільш тремтячого. Ти вагатимешся вірити в Мене. Я це знаю. Я розумію все,
що було перед цим моментом в Твоєму житті.
Пам’ятай, що Я маю всю універсальну правду,
досяжну Мені. В цьому відношенні, чи Я не
буду важливим для тебе, щоб Мене знати? Чи ти
можеш припустити, що, можливо, Я є найбільш
важлива особа для тебе. Якщо б ти знав когось
на землі, хто отримує всю правду про все, хто
розуміє виразні факти і володіє найчистішим,
найбільш проникливим видінням, що може бути
дійсно уявленим, чи б ти не шукав товариства з
9
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ним? Коли б був людиною, яка прагне правди, так
би робив. Якщо б ти був людиною, яка шукала
правди, так би робив. Якби ти був перевтомлений брехнею і фальшивістю, так би робив. Мій
приятелю, якщо шукаєш правди, повинен іти зі
Мною. Якщо шукаєш прийняття, повинен прийти
до Мене. Якщо хочеш бути люблений, ти повинен
залишатися в Моєму серці, бо це єдине місце,
де знайдеш цілковиту безпеку, яку бажаєш. Я з
тобою. Я ніколи не залишу тебе. Ти не уникнеш
Моєї присутності, навіть якщо б хотів. Немає
іншого виходу пізнати Мене краще, щоб ти міг
вирішити чи відкинути Мене, а чи приймати. Це
є остаточний вибір, що буде твоїм. Так як ти не
можеш уникнути Моєї присутності, не можеш
уникнути цього вибору. Це твоє. Я хочу щоб ти
обдумав твій вільний вибір.
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Мій приятелю, це між тобою і Мною. Через це Я
звертаюся до цих обидвох розмов і твого кінцевого
рішення, а саме: прийняти або відкинути Мене.
Якщо тебе запитають зробити важливе рішення
на землі, ти обдумаєш свої вибори. Знайди час
обміркувати з обох сторін. Можливо ти вагаєшся
між одним і другим напрямом. Я хочу, щоб ти обдумав це рішення з обох сторін. Якщо приймаєш
Мене, будеш мати вхід до найбільш любленої і
безпечної родини з усіх родин. Якщо приймаєш
мене, будеш забезпечений до кінця життя, в цьому
Я покладу напрямок перед тобою, ведучи тебе,
охороняючи тебе, і ніколи не залишаючи тебе.
Якщо приймаєш Мене, прийдеш до неба переможний, несучи з собою великі прибутки, що
ти спільно зі Мною одержав для твоєї родини.
Будеш слідувати в правді і спокої. Твоє життя на
землі не стане легким раптово, але буде наповнене
Божим миром і Божими ласками.
Якщо відкинеш Мене, будеш і надалі без захисту
під нападом облуди Мого ворога. Думаючи що
11
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ти розумний, будеш часами обманювати себе.
Можливо, будеш відчувати зверхність до багатьох
твоїх братів і сестер, але кажу тобі сьогодні, у
всій Моїй правді, найпокірніший в небі тримає в
душі всі Божі таємниці. Якщо відкинеш Мене, не
матимеш доступу до цих містичних дійсностей.
Як можеш, якщо не хочеш?
Я приходжу до висновку з однією найважливішою
правдою про все, а це є те, що Я не примушую
Моїх дітей вибирати Мене. Я не примушую
людство працювати для неба. Якщо б Я робив
це, ми б не мали родини, тільки пана і його рабів.
Ні. Це не для Мене, і це не для тебе. Царство небесне не було б Царством небесним, якби не було
наповнене добровільними і любленими дітьми.
Кожний в небі в великій радості працює для іншого. Кожний в небі з великою надією працює
для членів нашої родини на землі. Якщо читаєш
ці слова, в небі є велика надія, що ти вибереш
Мене, Ісуса Христа і вступиш на дорогу правди. Це є для тебе. Я маю правду, і маю напрям,
прокладений для тебе, що заведе тебе до місця
призначення Я люблю тебе. Я догладатиму тебе.
12

Небо говорить до тих, хто не знає Ісуса

Вибери мене, і Я почну відкриватися тобі. Тоді
ти назавжди зазнаєш миру, будеш захищений і
відчуєш радість. Цілу вічність будеш зазнавати
радість. Це є твоя спадщина, і Я є твій Бог. Нехай
ніщо не відвертає тебе від правди, що Я є Ісус
Христос, і що Я люблю тебе. Я прийшов сьогодні
сповістити тобі про Себе і спасти тебе. Прийди.
Довіряй Мені. Будь зі Мною. Я охороню 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 світському апостолові
Ці книжки належать до серії Дороговказ для наших часів
часів,
даний Анні,
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,
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.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
миру. Світ не може зробити цю обіцянку
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
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. У
Установлення Пресвятої Євхаристії

18

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
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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