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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 справах, що стосуються
надприродного послання, які отримала Анна, світський
апостол.
У цьому дусі, послання Анни, світського апостола, були
представлені на дослідження її єпископу
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
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. 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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1 серпня, 2005
Ісус
Мої діти, ви всі є для Мене дуже дорогоцінні.
Для душ є спокусою вірити, що вчинивши
згубну помилку
помилку, вони не є гідні неба, або вони
не є підхожими приятелями для Мене. Це не є
правда. І проти цієї спокуси потрібно боротися.
Гріх є прощений. Всі гріхи. Я хочу звернути
тут увагу особливо на гріх аборту
аборту. Цей гріх
став таким загальним у вашому світі, що
деякі душі почали вірити, що такий гріх не
є важливий. Отже, дорога душе, ти повинна
розуміти, що це ворог всього живого поширює
цей гріх. Це є хитрість, майстер облуди такого
високого рівня, що це вчинило кровопролиття
багатьох. Тепер, ти можливо дивуєшся про
Мої відчуття щодо цього. Я поділюся ними
з тобою. Я є засмучений в найвищій мірі. Я
сумую кожного разу,
разу коли приймаю до Себе
відкинене маленьке дитя. І, повірте, вони є
щиро прийняті додому
додому. Я є всемилосердний
і вселюблячий, і ці маленькі діти аж ніяк не
є винні, тому небо дає їм велику радість в
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їхньому поверненні. Так само вітатимемо і
тебе додому
додому, незважаючи на твої гріхи. Будь в
мирі. У небі є багато душ, котрі вчинили такі
самі гріхи. Мій приятелю, ти можеш подумати,
що небо є наповнене грішниками, але вони
розкаяні грішники. Чи хотів би ти покаятися
і служити як Мій любий апостол? Я знаю,
що ти би хотів, і, з цієї причини, Я прийшов
до тебе через ці слова. Тобі прощено. Я маю
багато чим поділитися з тобою, що допоможе
тобі розуміти твою ситуацію. Дозволь своєму
малому зраненому серцю відпочити в Мені
тепер, як Я настановляю тебе для цілковито
навернення.
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Св. Марія Магдалина
Я зсилаю найбільш люблячі вітання своїм приятелям на землі. Я дуже рада, що Ісус дозволяє
мені говорити в цей час. У світі трапляються
великі події, і Відновлення робить сильний поступ з неба на землю від душі до душі. Ми спостерігаємо і допомагаємо з неба. Один зі знаків,
що Відновлення є потрібним, є кількість абортів,
які відбуваються. Мої дорогі сестри в Христі, це
є огида. Ми не можемо дозволити, щоб це продовжувалося – ані ти, ні я. Ми повинні допомогти
нашим сестрам зрозуміти, що там є маленьке
життя, вселене в їхній утробі, життя, післане
Самим Богом. Протилежна думка стає забавкою
диявола. Не може бути дискусії про цю справу, ти
ніколи не повина дозволити собі думати, навіть на
хвилинку, що вагітність не прирівнюється життю,
особі і божественному плану. Не відступай від цієї
дійсності, цієї неспростовної правди. Я бажаю
говорити до жінок, які вчинили аборт, і дозволили,
щоб цим способом взяли від них дітей. Дорога
жінко, якщо ти думаєш, що вчинила важчий гріх
ніж я, ти помиляєшся. Ісус любить мене ніжно, і
3
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я є близькою приятелькою Спасителя. І також, я
б відштовхнула тебе від себе, якби ти знала, як
я проживала частину свого життя. Ми всі подібні в тому, що всі є грішниками. В небі ніхто не
дивиться на іншого інакше, як тільки з любов’ю і
вирозумінням. Це тому, що ми всі розуміємо, що
будучи в таких земних обставинах, ми б вчинили
згубні помилки, такі, як ти вчинила. Твої обставини сприяли до твого вирішення. Я знаю це. Ісус
знає це. Все небо знає це. Ти також повинна це
прийняти. Якщо б ти була в інших обставинах,
ймовірно, ти б зробила інше рішення. Але це є
вчинено і Ісус все відновляє. Дозволь Йому відновити свою душу і, таким чином, дасиш Йому
більшої радості, аніж завдала Йому смутку. Я б
не казала тобі чогось, що не є правдою. Якщо повернешся своїм серцем до Ісуса і попросиш Його
про прощення, тобі буде прощено, і Він забуде
твої гріхи. Він, безперечно, забув мої гріхи.
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Мої сестри у Христі, прошу, дозвольте мені допомогти вам. Коли ти вплутана в тенета провини,
може бути важко вибратися з цього. Фактично
самій неможливо. Проблема в тім, що ти можеш
думати настільки погано про себе через свої помилки, що починаєш випускати з поля зору свою
гідність і небесну вартість. Ісус потребує твоєї
допомоги і ти зобов’язана відповісти Йому. Ти це
знаєш. Але, перед тим, як відповісти Ісусові, ти
повинна дозволити Йому зцілити тебе. Простягни
свою руку і Ісус пригорне тебе. Він визволить
тебе від зв’язку з болем, що тримав тебе в полоні.
Ісус проникає в твою душу і все бачить. Він все
розуміє. Колись ти з’явишся перед Ним, бо це є
неминуче. Стань перед Ним сьогодні і поглянь
уважно. Все, що ти побачиш в Його прекрасному
обличчі – є любов. Ісус не осуджує тебе. Це є ворог, що говорить тобі ці речі. Ісус є всемилосердний і всевирозумілий. Дозволь Йому взяти твій
біль і поміняти його з небесною радістю. Дорога
сестро, чи подумала ти про це, що темрява гріха
охопила інших в цей спосіб? Ти знаєш, що багато
5
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стали жертвою фальшивої і перекрученої правди.
Будь-яким способом, ти не є одна. Багато жінок
працюють віддано для Царства Божого і віддають
Ісусові велику прославу. Вони також погубили
своїх дітей тим способом. Але вони навернулися
до Христа в жалі і Він простив їм. Він пропонує
це тобі тепер. Ми будемо біля тебе з небесними
ласками і тоді ти також будеш працювати для
Христа і для інших. А коли повернешся до Божої
родини, тоді потішатимеш і звеселятимеш своїх
дітей в небі. Ніщо не повинно тебе зупинити.
Повернися в бік неба, де ти є люблена, і я можу
сказати, так дуже потрібна.
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Св. Марія Магдалина
Найдорожчі сестри у Христі, це є час для зцілення. Ісус посилає цей період для всіх душ, щоби
повернулися до Його Найсвятішого Серця. Його
зціляючі ласки ніколи не закінчуються. Їх є достатньо для духовного і емоційного зцілення,
потрібного кожній душі, яка була зранена в будьякий спосіб. Я спонукаю тебе скористатися з цього
тепер, щоб ти могла навернутися вповні до Божої
родини і працювати для своїх братів і сестер, котрі
залишаються у темряві і самотності. Так багато
не є люблені. Якщо ти використаєш цей період
часу свого життя, працюючи для інших душ, куди
б Ісус не примістив тебе, тоді у небі буде радість.
Ти прославлятимеш Ісуса і своїх дітей, котрі прийшли перед тобою. Вони будуть вдовольнятися,
що ти є їхня мати, оскільки служиш їм на землі
через служіння Христові. Чи віриш мені, моя
сестро? Я говорю правду. Ми в небі ніколи не
перебільшуємо і ніколи не говоримо неправди.
Ми говоримо ретельно і наші слова є підтримані
Самим Богом. Твої діти люблять тебе і мають пов7
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не розуміння страхів, що привели тебе до такого
вирішення. Ти їх побачиш і перебудеш вічність
з ними. У небі панує тільки радість. Напевно
ти розумієш, що там не буде обвинувачень і ти
не зазнаєш суму на цій божественній землі. Ти
будеш з’єднуватися з усіма своїми улюбленими
і разом оглядати Царство торжествуючих душ,
які вже перемогли світ і їхню людську природу.
Так що немає підстави для тебе не бути радісною
і мирною. Ісус любить тебе. Всі святі люблять
тебе. Ангели працюють невтомно для твого повернення до повної радості. І твої діти очікують,
щоб з’єднатися з їхньою матір’ю.
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Сестри, я дякую Богові за вас. Ваша люб’язність
до інших жінок приведе більше душ до небесного дому. Я ніколи не осуджувала іншу жінку
після мого навернення, оскільки я розуміла, чому
жінка зробила саме такий вибір. Деякий вибір є
помилковий. Ми всі це знаємо. Хто може сказати,
що кожен вибір є правильний?
Тут, у небі, ми споглядаємо на події в світі. Я,
особливо, бачу жінок, які є статево насилувані.
Мені відомі емоції, які вибухають у жінки після
такого вчинку у підлітковому чи дорослому віці.
Якщо ці емоції не мають небесного зцілення, можуть закінчуватися поганим вибором. Можливо,
ти розумієш до чого я це натякаю. Наші тіла
призначені для найпрекраснішого служіння у
Царстві Божім.
Статевий зв’язок чоловіка і жінки є святий і законний, коли вони благословенні Богом. Статевий
зв’язок чоловіка і жінки не є святий і не є законний, якщо не благословенний Богом. Коли хтось
9
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є використовуваний з метою гріха, все небо є
розчароване. Ти є Божою любимою жінкою. Не
дозволь своєму тілові бути зловживаним. Якщо
це трапиться проти твоєї волі, ти повинна бути
переконаною про потребу говорити з іншими, що
були зловживаними в такий спосіб. Шукай тих,
котрі є святими і зціленими. Вони допоможуть
тобі зрозуміти, що твоя стать не є чимось, що
можна взяти силою.
Також, твоя стать не є чимось, що міняється
через насильство, оскільки ти не погодилася
добровільно. Я хочу тобі сказати, що твоя стать
є непошкоджена, і така чудова, як її сотворив
Бог. Також, якщо ти була обдуреною сучасним
обманом, що грішна фізична інтимність є прийнятою, ти не одна. Багато святих душ також
зробили такі помилки. Але тут ставиться Божа
обіцянка для тебе.
Сповідайся зі своїх гріхів. Вилий їх там, де вони
не зможуть ранити тебе, а Ісус відійме їх від тебе.
Вони будуть вкинені в огонь Його Найсвятішого
Серця, і вони будуть спалені та знищені на10
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завжди. Ісус подарує тобі цілковите зцілення.
Будь терпеливою і дозволь Йому зробити це для
тебе. Твоя чистота повернеться до тебе і твоя
чудова стать відновиться до початкового стану.
Пам’ятай, як я говорила тобі, що небо говорить
з великим авторитетом. Отже, ти можеш бути
запевненою, що ця обіцянка походить від Божого
Трону. Крокуй в радості, моя дорога сестро, бо
Ісус любить тебе.
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Богородиця
Моя дорога дочко, як я люблю тебе і
очікую, щоб тримати тебе в моїх обіймах.
Я спотерігаю за тобою дуже дбайливо,
чекаючи нагоди привести тебе до Ісуса.
Я бачила кожен біль, від якого ти страждала. Я була очевидцем кожної гіркої
сльози. Якщо ти дозволиш нам зцілити
тебе, все буде тепер гаразд. Я бажаю
взяти тебе за руку і привести до мого
Сина. Я скажу Йому, що горджуся тобою,
оскільки ти сміливо визнала свої гріхи і
попросила прощення. Чи можеш уявити
собі усмішку, яку Ісус матиме для тебе?
Він є такий прекрасний, і Його очі наповняться любов’ю до тебе. Як бачиш, Ісус
не звертає увагу на те, що ти вчинила.
Він не сидить і не роздумує постійно
про твої похибки. Він постійно думає
про твоє розбите серце. Він постійно
думає про Його бажання – мати тебе в
родині Христа. Він обмірковує про всю
доброту, якою ти можеш спричинити13
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ся для інших душ. Ісус потребує тебе.
Я, твоя небесна мати потребую тебе.
Чи допоможеш нам? Прийди тепер до
своєї мами і спочинь зі мною. Ти мене
не бачиш, але я запевняю тебе, що я
є з тобою. Я ніколи тебе не залишу. Я
навернула багато жінок до Ісуса і вони
виявляють Йому найбільшу любов і відданість. Саме так я можу бачити тебе,
моя дочко. Я бачу тебе як вірну і любиму
слугиню Ісуса, Який бажає посилати
зціляючі ласки для твоєї душі.
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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 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 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.

17

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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