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ІСУС
Життя на землі наповнене змінами. Якщо ти
озирнешся на будь-чиє життя, можеш побачити
місця, де це життя змінилося. Інколи зміни
приходять в передбачуваний та очікуваний
спосіб, це поступ в покликанні, до якого людина приготувалася. Інколи зміни приходять
в раптовий спосіб, як в ситуації, коли людина
є поранена або помирає несподівано. Саме
така зміна зображена як трагедія, яку Я хочу
обговорювати сьогодні. Мій друже, є такі події
в житті кожного, які видаються занадто складними і кардинально змінюють наше життя.
Ця трагедія, ця раптова зміна, звичайно, буде
явною для тебе, Я знаю. Коли ти відчуваєш
сенс шоку
шоку, сенс приголомшення в своєму житті, повинен шукати Мене. Я є там. Я ніколи
не залишаю Своїх дітей, і, навіть тоді, коли
вони найбільше потребують Моєї підтримки.
Твоя печаль є зрозумілою і Я підтримую тебе
в цьому
цьому. Ти не завжди будеш розуміти, чому Я
допускаю, щоб певні речі траплялися. Через
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свою нездатність зрозуміти це, ти заперечуватимеш Мене. Ти скажеш: “Господи, як Ти міг
допустити до цього? Господи, де Ти? Господи,
чому Ти покинув нас?”
Мої приятелі, приносіть ті питання прямо до
Мене тому
тому, що саме Я є найбільш співчутливим слухачем, у відношенні до цих щирих сліз
страждання. Ти бачиш, Я Сам виплакав ці
сльози. Через Свою людську природу
природу, на хресті,
Я почувався покинутим. Через Свою людську
природу на хресті, Я запитував Господа про
природу,
важливість Його задумів. З Мого погляду
погляду,
прибитий до куска дерева, піднятий вгору
як предмет цілковитого відторгнення і висміювання виявилось, що Я витерпів більше,
аніж будь-хто інший. Виявилось, що ніхто не
міг знати про міру Мого болю. Моя улюблена
дитино, Я розповів це тобі для того, щоб ти
зрозуміла, що Я, твій Спаситель, усвідомив
глибину твого болю. Я проведу тебе через
кожну хвилинку твого страждання, оточуючи
небесними ласками. Ні. Ти не залишений проходити цю трагедію самотньо.
2

Св. Амброзій
Мій друже, вознесись на хвильку на небо. Зараз,
є дуже важливо пригадати, що життя на землі
є скороминуче. Коли в родині народжується
дитина, немає жодного способу, щоб дізнатися
як складеться її життя. Немає жодного способу,
щоб знати план для того життя. Немає жодного
способу, щоб дізнатися про страждання і радості,
які сформують це життя для того, щоб приводити
ту дитину до відома про Бога до такої міри, що
Бог наперед задумав. Ми, людство, просто не
знаємо Господніх задумів. Якщо ми приймаємо
цю правду, пройдемо через наше життя з більшою
оцінкою можливих змін. Ходячи по землі сьогодні,
хто з вас знає, чи буде він ходити по ній завтра?
Жодна людина на землі сьогодні не є впевненою,
що вона буде на землі завтра. Очевидно, так само
було і в моєму житті. Ніхто не знає, чи цей день
не є останнім днем їхньої діяльності на землі.
В такий самий спосіб, можливо, ти святкуєш
сьогодні своє добре здоров’я. Чи це означає, що
ти маєш гарантію доброго здоров’я на завтра?
Можеш ти запобігти обставині, що змінить твоє
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здоров’я або твої можливості служити завтра так,
як ти служив сьогодні? Ні, дорогий друже, ти не
можеш. Примирися з цим фактом і ти служитимеш з більшою покірністю, знаючи, що Бог може
змінити твій шлях в будь-яку хвилину.
Ти, мій улюблений друже, переживаєш це сьогодні. Ти приголомшений через зміни на шляху,
які Господь допустив для тебе або для когось,
кого ти любиш. Я розумію. Я хочу порівняти
твою ситуацію із ситуацією Ісуса Христа, з Його
страстями, оскільки ми, як християни, повинні
порівнювати кожне переживання з Господнім
переживанням, таким чином зрозуміємо, як найкраще себе поводити. Ісус страждав жахливо
перед тим, як Він помер. Його смерть не була
раптовою, бо Він ніс хрест до очікуваної смерті.
Так сказано, призначення, чи може хтось бути
підготовленим до тортур і такої смерті, яку Він
переніс? Яке може бути приготування для мами,
щоб привести її до спокою, при таких тортурах її
єдиної дитини? Може мати змиритися із смертю
дитини, особливо, з такою насильницькою смертю? Мій друже, ти, можливо, покиваєш головою
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говорячи: “Ні, це є неможливо для матері змиритися із жорстоким знущанням над її Сином”. Я
розумію. Я погоджуюсь з тобою. Само по собі,
без Божого просвітлення, було б неможливо
прийняти такий збіг обставин. В такий самий
спосіб, якщо ти сам переживатимеш трагедію
без Божого просвітлення, ти можеш виявити для
себе неможливим змиритися із цим.
Наша мати, Марія, змирилася у своєму материнському серці із волею Отця. Вона зробила
це, приймаючи Божу волю кожної миті. Марія
ніколи не відокремлює своє життя і кожні події,
які оточують її, від довір’я в Божий задум. Це,
без сумніву, не означає, що Марія була наділена
дивовижним світлом розуміння Божого задуму
кожної миті. Навпаки, Марія мусіла доказати
довір’я через послушний спосіб, оскільки в неї
було більше моментів неясності ніж ясності, з
точки зору, чому Бог допускав або здійснював
свій задум таким чином. Бідна мати, вона так
клопоталася за безпеку і щастя свого Сина. Чи
ми можемо сказати, що Марія діяла розсудливо,
незважаючи на свої страждання? Так, направду,
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ми можемо так сказати. Марія діяла розсудливо
тому, що вона довір’яла в те, що, навіть, якщо
її Син страждатиме, навіть, якщо її Син помре,
Божий задум був найкращим задумом, як для її
Сина, так і для людства.
Мій друже, можливо ти не можеш побачити задум Господній, який є висвітлений в твоєму горі і
твоєму болі. Ми розуміємо. Ми не покинемо тебе,
поки ти переживаєш цей період приголомшення.
Повір мені, одного дня ти побачиш Божий задум і
згадаєш про цей день із досконплим зрозумінням,
кажучи: “Так, я розумію Божий задум”.
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Дехто з нас проживає життя, довір’яючи Богові.
Це звичка, яку ми розвиваємо багато років, і вона
стає в більшій чи меншій мірі властивою для нас
лише після певного періоду часу. Коли трагедія
трапляється в нашому житті, ми переносимо її у
довір’ї, незважаючи на наші болі, просто тому, що
це є те, що ми зробили у минулому. О, мій любий
друже, яким безцінним є знання святості.
Можливо, ти не довіряєш Богові і не маєш звички
повертатися до чогось. Можливо, ти є злий на
Господа за щось інше і зараз стоїш віч-на-віч
перед цією трагедією. Ти, напевно, відчуваєш
серйозну спокусу ненависті до Бога, оскільки
звинувачуєш Його за цю трагедію. Я можу бачити як це стається. Я можу бачити як ці події
в твоєму житті привели тебе до цього. Це не є
добре становище для тебе. Ти це знаєш. Ти є злий
на Бога, однак, Бог не є злий на тебе. Ти хочеш
викинути Бога зі свого життя, однак, Бог не хоче
викинути тебе з Його буття. Бог, навпаки, хоче
вознести тебе до Себе, так, щоб Він міг утішати
7
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тебе. Господь має стільки речей прошепотіти
тобі на вухо. Ти не зможеш прийняти цю трагедію, якщо не дозволиш Богові допомогти тобі.
Ти бунтарно скажеш “добре. Я не приймаю і
ніколи не прийму цю трагедію”. Мій друже, ця
трагедія нікуди не відходить, просто тому, що
ти даєш обіцянку відкинути її. Трагедія сталася. Ти не можеш контролювати трагедію, тим
більше, як і не можеш контролювати смерть.
Ти помреш і цей біль закінчиться. Що тоді? Чи
ти чекатимеш цієї хвилини аж поки не примиришся з Богом і своєю небесною родиною? Ти
є людиною доброї волі. Безперечно, ти не вибереш вічне відокремлення від Бога. Це не було б
добром для тебе. Чи ти хочеш провести вічність
із тими, кого любиш? Можливо, тобі потрібно
врахувати, що твої улюблені бажають провести
вічність із тобою. Я можу це тобі сьогодні пообіцяти. Ті, кого ти любиш, хочуть, щоб ти був
з ними в небі. Вони про це мені зараз говорять.
Вони є тут зі мною, дивляться на тебе, оточують
тебе молитвою і просять, щоб ти прийняв Божу
ласку в своє серце. Бачиш, ти не є одинокий. Ти
не є покинутий. Господь дозволяє всім тим, що
8
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відійшли перед тобою, допомогти тобі в в трудні
часи. Тут є багато тих, хто прагне миру для тебе.
Попроси Бога про ласку, щоб змиритися з Його
волею. Він так зробить. Я тобі допоможу. Кинься
в обійми свого улюбленого Спасителя і дозволь
Йому оберігати і заспокоювати тебе.
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Мій друже, мій улюблений члене родини, Я іду
тобі на допомогу. Прийми ці слова до свого серця.
Ласки, пов’язані зі словами, підтримуватимуть
тебе. Ти побачиш, що дуже часто найдобрішими
і найправеднішими людьми є ті, які пережили
трагедію. Вони зрозуміли, що велике горе приходить в життя кожного. Інколи тебе ніщо не
заспокоює, навіть ковток води в твоїй пекучїй
спразі за вчорашнім. Чи ти бажаєш руйнувати
Божу волю? Чи ти хочеш бути тим, хто відкинув
Божу волю і проклав сам свій шлях до Христа?
Це подібно до їзди на машині, будучи сліпим.
Лише Господь може бачити твоє призначення
і лише Господь може бачити найкращий напрямок твоєї подорожі, щоб ти прибув туди.
Можливо є велика вина у твоєму горі. Можливо
ти тримаєшся відповідальності за щось, що ти
відчуваєш, додавав до трагедії. О, милий друже,
будь ласка, віддай цю провину Богові. Дозволь
Йому забрати це і дозволь Йому робити з тим
все, що Він хоче. Якщо ти зараз повернешся до
Бога, Він забере цю ношу від тебе і поставить
11
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її саме туди, де потрібно їй бути. Задля тебе Бог
спалить її в полум’ї Його палкої любові. Якщо
тобі потрібно визнати гріх, зроби це. По-іншому,
передай свою провину Ісусові, як щось, про що
Він повинен дбати для тебе. Господь, в Його
великому милосерді, радіє саме з цих прохань.
Не повертайся до вчорашнього, крім того, якщо
це спричиняє тобі радість. Я хочу сказати тобі
останнє слово. Єдиний шлях дістатися до неба
є через довіру. Якщо ти довіряєш Богові, навіть
до найменшої дрібниці, ти досягнеш успіху і
залишишся на шляху, який веде до Нього. Ти
поступатимеш, в якійсь мірі, мирно і будеш залишатися спокійним. Найулюбленіший друже,
коли ти відчуваєш, що не можеш перебувати в
спокої, приклич небо. Ти можеш розказати небові про своє критичне становище. Небо в цю
ж мить відгукнеться на це, даруючи тобі ласки
довіри і спокою. Якщо ти довірятимеш небові,
а тобі слід це робити, ти зрозумієш, що небо
ніколи нікого не залишить. Небо не залишить
тебе, так, як не залишить тих, хто тебе оточує і
також зараз страждає. Попроси ласки для тих,
хто тебе оточує, і вони отримають ласки завдя12
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ки твоєму проханню. Якщо ти молитимешся за
інших, що перебувають в часі страждання, небо
затопить їх ласками, оскільки небо бере до уваги
цю молитву, промовлену в журбі, як найбільш
прекрасний вияв довіри. Ангели насолоджуються
цією молитвою і приносять цю молитву до Отця,
як доказ людської поваги до Його царювання.
Бог Отець, натомість, виллє швидкий потік навернення, зцілення, і втихомирюючі ласки всім,
хто втягнений у цю трагедію. Насправді, Отець
посилає ангелів і святих, щоб вони допомагали
тисячам людей в таких обставинах. Розмовляй з
небом і ти, і всі ті, хто тебе оточує, будете сильно
благословенні.
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Богородиця
Моя бідненька дитино, як ти страждаєш.
Бувають такі часи, коли страждання є
таким величезним, що мале дитя не
може, навіть, відчувати доброту, яка
щедро сиплеться на нього. Це саме зараз
твій шлях. Ти хитаєшся в своєму горі,
але тебе підтримують. Я знаю, що ти не
завжди відчуваєш цю підтримку. Ми це
приймаємо. Пізніше, коли ти прийдеш
на небо, ти дивуватимешся щедрості
неба, як зрозумієш до якої великої міри
небо поступило для того, щоб підтримати тебе через цю трагедію. Дорога,
улюблена дитино Отця, будь спокійна
у своїй малій душі. Ти одна із зранених,
яка потребує небесного лікування. Ми
лікуватимемо тебе. Я буду приглядатися
ближче і використовувати кожну нагоду,
щоб зсилати тобі приклади небесного,
ніжного піклування про тебе. Бог має
задум, і ти є частиною цього задуму,
як і я була частиною Божого задуму. Я
15
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виконую свою частину в Божому задумі
тепер, говорячи ці слова тобі. Чому ми
вживаємо слова? Мале дитя, ми вживаємо слова, щоб передати правду, оскільки
ми святі душі, наповнені Божими чеснотами. Ці слова показують Божу правду.
Якщо людина посилає лист, наповнений
любов’ю, чи можеш ти сказати, що людина послала слова? Чи не більш точно
буде сказати, що людина послала любов
і доброзичливість, що приносить також
заохочення? На землі, через обмежений
кругозір тих, хто ще не досвідчив неба,
можливо є правдою те, що слово є просто слово, яке зображає лише поняття.
На небі, звідки ми говоримо, слово є
чимось більшим. Ці слова несуть з собою
небесні ласки правди, задоволення і
радості. Моя любов до тебе, яка є частиною Божої любові до тебе, виливається
з цієї сторінки до твого серця. Моє заступництво відбувається, як ти читаєш ці
слова. Небо є з тобою, Я обіцяю тобі. Я
є твоєю Матір’ю, а ти є моєю улюбленою
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дитиною. Оберни своє лице до мене і Я
тобі дам небесну втіху, яку неможливо
побачити або зрозуміти. Ти знатимеш,
що Я є з тобою через втихомирюючі
ласки, які приходять зі Мною, куди б
Я не пішла. Я спокійна, оскільки, бачу
Божий задум. Я дам тобі цей спокій і
допоможу тобі побачити, принаймні, що
Бог має задум для тебе, і, що цей задум
включає в себе цю трагедію. Я з тобою,
малий голубчику. Твій біль не буде без
користі, і, кожна сльоза, пролита тобою,
буде сльозою, гідною уваги неба. Мир
тепер, як ми крокуємо з тобою протягом
цього сумного часу. Ми пошлемо тобі потрібні ласки, щоб подолати всі труднощі
сьогодення і зростати в святості завтра.
Все є добре. Небо оточує 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
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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
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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