НЕБО ГОВОРИТЬ
ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

Дороговказ для наших часів
даний Анні, світському апостолові

Небо говорить про розлучення
Дороговказ для наших часів
даний Анні,
Анні світському апостолові
ISBN 978-1-935566-19-9
© Авторське право 2010 Дороговказ для наших часів.
Усі права збережено. Ані одна частина цієї книжки не
може бути використана або відтворена в будь-якому
вигляді, без попереднього письмового дозволу
дозволу.
© Copyright 2010 Direction for Our Times. All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in
any manner whatsoever without written permission.
Видавництво:
Direction For Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
United States of America
708-496-9300
www.directionforourtimes.org
Дороговказ для наших часів є 501(с)(3) організація,
звільнена від податків.
Виготовлено у Сполучених Штатах Америки.

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 Однак, процес перекладу до деякої міри буде
тексту.
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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IV

5 серпня, 2005
Ісус
Я говорю сьогодні з великою любов’ю в Моєму
серці. Моя любов переливається. З цієї причини Я приходжу до вас поговорити про сумний
стан благословенних церквою подружніх пар,
які розлучаються. Я скажу вам чому це Мене
засмучує. Є багато випадків, в яких подружжя
не повинні були розлучатися. Я є Ісус. Я є Бог
Бог.
Я можу зцілити багато ран, якщо чоловік і
жінка дозволять Мені бути пастирем у їхніх
труднощах. Кожне подружжя переживатиме
часи, коли хтось із них, розсердившись, захоче
розлучатися. Цього можна очікувати, тому це
не повинно занадто страхати чи дивувати подружжя. Якщо подружжя прийдуть до Мене
під час труднощів і попросять про ласки, Я
зішлю їм потрібні ласки для збереження родини. Дорогі Божі діти, є багато причин, чому Я
бажаю зберегти родини в єдності. Я говорю сьогодні до вас загально, розуміючи, що бувають
часи, коли не можливо зберегти подружньої
єдності. Я не підтримую ніякого виду насиль1
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ства однієї сторони проти іншої. Це не походить
від неба і небо не спонукає чоловіка чи жінку
до зловживання. Це походить від ворога подружжя. У таких випадках, або у випадках, де
одна сторона використала всі зусилля зберегти
єдність, але виявляється даремно, Моя Церква
входить з усією Її мудрістю і робить вирішення.
Це є спосіб, в який Я влаштував розв’язання
цих справ. Моїй Церкві дано велику мудрість
і уміння розпізнавати, і ви повинні розуміти,
що, говорячи “Моя Церква”, Я маю на увазі
священиків, які працюють для Мене у Церкві,
і є в послусі до Папи Римського. Приносіть
ваші труднощі до Мене, дорогі брати і сестри
і Я допоможу вам.
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Св. Анна
Ця місія, призначена небом, є місією милосердя
і зцілення. З цієї причини, я б хотіла заохотити
всіх, хто читає ці слова, вже тепер просити про
Боже милосердя. Зціляючі ласки вливаються у
світ у ще небувалому напливі. Отож, просіть
Ісуса про ці ласки і Він їх зішле. Дорогі брати і
сестри, є багато наслідків непослуху, що існують
в цій епосі. Один з наслідків темряви – є розірвання багатьох подружніх пар. Коли подружжя
розлучаються, там є великий відчай, оскільки, в
більшості, вони вступали в подружній стан з наміром робити добро одне одному і прийдешнім
дітям. Гіркота, що є наслідком зради, є дуже
глибокою. Ця гіркота пригнічує багато душ до
самознищення. Це є найперше, що ти маєш зрозуміти. Ісус любить тебе, незважаючи на те, чи
ти в подружньому стані чи ні. Любов Бога залишається без змін. Ісус не відкидає душі, коли
вона є розлучена. Навпаки, Ісус бачить, що твоя
надія розчарувалася в подружжі, і Він поспішає
утішати тебе. Ти повинен приходити до Нього
протягом дня, коли терпиш ці жахливі болі. Не
3
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пробуй переживати це одиноко, бо можеш входити у поводження, що віддаляє тебе дальше
від Нього і дальше від твоєї небесної гідності.
Дозволь небесній любові огорнути тебе у твоєму
болі і ти оздоровишся. Шукай мудрості у праведного священика. Молися за бувшого чоловіка чи
жінку, і будь дуже пильний до потреб дітей, які є
частиною розділеної родини. Як ви всі знаєте, ці
випадки не є ідеальними. Ми не можемо удавати
інакше, бо тоді була б неправда. Але, особливо в
цих випадках, небо вливає рясні ласки всім, кого
це стосується. Пам’ятай, що можеш бути сумним
і занепалим духом, але залишайся в спокої. Ти
є частиною небесної родини. Ти є Божою дитиною. Мир тобі, моя дорога дитино. Тобі тільки
потрібно просити про це в молитві.
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Діти повинні мати пояснення про ці справи.
Не думай, що розлучення подружніх пар є виключно справою двох дорослих. Щодо дітей, то
ці малі мають право на пояснення, однак просте і коротке. Багато дітей відчувають, що їхні
батьки розходяться через їхні вади. Діти часто
думають про свої вчинки непослуху, притаманні
в кожному дитячому віці, і стають переконаними,
що ці вчинки зруйнували спокій в їхньому домі
і спричинили батька чи матір відійти. Ти, Божа
дитино, повинна усвідомити, що це спричиняє
найбільші страждання для дитини, навіть, якщо
ці страждання є приховані. Ти повинен повірити
Мені, що це відчуття є присутнє в багатьох дітей, і зобов’язаний дати дитині інформацію, на
яку вона має право. Дитині необхідно сказати,
що небо любить обидвох: батька і матір, і небо
любить всіх дітей, повсюди, незважаючи на їхні
помилки. Поясни, що родина повинна молитися
до неба, щоб всі члени зазнали спокою і веселості, разом чи окремо. Діти повинні знати, що
інші також терплять в такий самий спосіб, і небо
5
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міцно утішає і зцілює кожну особу в родині, що
переживає труднощі. На кінець, через молитву,
там буде спокій, і ця родина буде радісною разом в небі, де вся гіркота зцілиться. Люди часто
поводяться, по можливості, якнайкраще в цих
скрутних обставинах, тому не повинно бути докорів. Я благаю вас всіх сьогодні берегти ваших
дітей від будь-яких життєвих обставин ненависті
до батька чи матері. Це не під силу для дитини.
Діти, звичайно, не можуть подолати такі труднощі,
і їхні малі душі стають зраненими. Звертайтеся
до неба в цих випадках, і ми допоможемо небесними силами.
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Коли подружжя розлучаються, обидвоє, чоловік
і жінка страждають. Обидвоє будуть нести хрест,
через цю обставину. Якщо допомагаєш комусь,
хто страждає в цей спосіб, слід пам’ятати, що
є дві зранені душі. Одна сторона може хотіти
розлучення більше, ніж друга, це є правда, але
це не означає, що ця особа також не переносить
болю. Для неба є дуже невтішно, коли люди,
близькі подружжю, поширюють гіркоту. Це є
сумною обставиною, так, але не означає, що
небесний доступ не є досяжним. Не суди. Діти
неба, я б хотіла повторити це речення, але я не
хочу для вас досади. Я просто прошу, щоб ви були
дбайливі, дозволивши небові розуміти ситуацію.
Будьте задоволені, навіть, якщо не розумієте цю
ситуацію. Для вас нема потреби судити. Єдиною
потребою для вас є любити це подружжя і підтримувати їхню родину. Це – небесний шлях. Якщо
чоловік втрачає жінку, а жінка втрачає чоловіка,
горе не повинно бути замішанням для втрачення
Християнської родини з його чи її сторони, яка
покликана підтримувати їх у важливий спосіб про7

Небо говорить про розлучення

тягом цього часу. Одне є неправильно робити, що
не втішає неба, – думати про себе вище за друзів,
що у труднощах, і гордо вихвалятися. Якщо твоє
власне подружжя є в єдності, подякуй Богові і
дозволь своєму подружжю бути прикладом для
інших, але в тишині, а не у гордості. Ісус бажає
всім Християнським родинам бути пильними
до потреб тих родин, які страждали через розлучення. Їм потрібна особлива любов і особлива
радість. Ісус запрошує тебе дарувати їм це.
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Багато людей поводяться нетактовно, коли їм
завдали болю. Дорогі діти, це є непотрібно.
Приносіть свої болі до Ісуса, і тоді не будете
уражати один одного. Ти не можеш примусити
чоловіка чи жінку продовжувати жити в подружжі.
Ти тільки можеш зробити одне, а саме, – приводити цю душу до Ісуса кожного дня. Молися про
заступництво неба за твою родину і пом’якшення
серця твоєї улюбленої людини. Визнай будь-які
помилки, вчинені тобою і будь такий лагідний, як
можливо, даючи улюбленій людині час, необхідний для Ісуса зцілити будь-які рани. Будь певний,
що ти є лише одна сторона одруження. Ісус не
вважає тебе відповідальним за вчинки іншої
сторони. Не роби помилки, думаючи, що будеш
осуджений через явний факт, що твій подружній
стан розірваний. Ти завжди будеш осуджений
тільки за свої власні вчинки. Якщо ти вчинив
помилки, хоч би які серйозні, шукай примирення у Святій Тайні Покаяння і дозволь Ісусові
звільнити тебе від цих вчинків. Найважливіше,
що хочу тобі сказати, є те, що Ісус використає
9
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на добро кожну ситуацію, хоч би якою поганою
вона не виявилася. Якщо ти крокуєш з Ісусом,
яко улюблений апостол, Він зішле всі потрібні
зцілення для тебе і для твоїх улюблених. Ісус не
робить обіцянок, яких пізніше не дотримується.
Ісус призведе всіх вас до найкращого кінцевого
результату. Якщо попросите, небо зцілить і охоронить ваших дітей. Проживайте кожен день,
кожен біль і кожну обставину з Богом, і вам буде
дано спокій.
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Діти Божі, немає нічого так поганого, про що б
я не чула. Я бачу, що душі вагаються приносити
певні проблеми до небесної уваги, оскільки вони
бояться, що можуь образити небо. Як це немудро.
Небо наповнене людьми, які проживали в світі,
отож, небо бачило і чуло про все. Ви мене не приголомшите, мої дорогі приятелі. Щоб вилікуватися
з великих болів, ви повинні їх приносити до нас.
Я є Св. Анна і хочу допомогти у цих проблемах.
Побудь в тишині, і допусти нас в кожний смуток,
яким би поганим не був. Де є правдиве місце,
щоб принести такий біль? Якщо не принесеш до
нас, то, можливо, принесеш до людини на землі,
яка не має любові чи розуміння, щоб допомогти
тобі. Знаю, ти вже пережив таке, і тому я про це
говорю. Члени родини часто нагромаджують
додаткову образу просто тому, що не знають
що говорити, щоб утішити тебе, і не знають як
поступати в спірних питаннях. Вони можуть
також знайти провину в тобі там, де вона не існує, і це спричинить ще важче нагромадження на
твій, вже існуючий, важкий хрест. Шукай пораду
11
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дуже обережно протягом цього часу. Перебувай
з Ісусом, дійсно присутнім у Пресвятій Тайні
Євхаристії, і Він вислухає кожний твій біль і
образу. Він все це відійме від тебе і вмістить в
полум’ї Його Найсвятішого Серця, залишаючи
тебе вільно продовжувати твою чудову подорож
до вершини святості. Це немов би перебувати в
безладі. Коли ти звернешся з цим до Ісуса, Він
витягне тебе з цього безладу, і одним поглядом
зменшить безлад у ніщо. Він – твій зцілитель. Він
– твій довірливий приятель, і не зробить твій хрест
тяжчим. Він зробить його легшим і спроможним
нести. Чи розумієш, мій бідний, зранений апостоле. Не корисно вишукувати розради в багатьох
розмовах. Довіряй нам, тут в небі, проси у нас
допомоги і ми виконаємо прохання. Зповісти
свого ангела хоронителя, що ти уразливий і потребуєш більшої охорони. В усякому разі, ангел
це знає і сумує над твоїм болем, але розмова з
Божим ангелом посприяє небесним думкам. Все
гаразд, Божі діти. Ісус направить усе.

12

Богородиця
Мої любі переживають труднощі. Як
щиро я бажаю вас запевнити, що небо
має ласки, потрібні для вас. Дорогі родини, визнайте Ісуса центром вашого
життя і ви витриваєте. В більшості подружжя не повинні розлучатися. Є достатньо ласк, що досяжні для зцілення
ран і відновлення сакраментального
одруження. Часто це є просто випадок
однієї душі, що відхиляється від Христа,
і це приводить до різних видів болю і
зранень. Однак, навіть в найтрудніших
випадках, небо є готове прийти і зцілити.
Я хочу сказати, що багато подружніх
пар є нерозсудливі в тім, що одна або
друга сторона не наслідує небо, і тому
не відкриті на ласки, що є необхідні для
збереження спокою в одруженні. Отож,
дорогі діти, як небо може підтримати
єдність, якщо тільки одна сторона готова бути під небесним проводом? Як
бачите, це було перешкодою одруження
13

Небо говорить про розлучення

від самого початку. Тож спонукуй всіх
обмірковувати про це уважно, ще перед
прийняттям Святої Тайни Подружжя. У
випадку, коли подружжя розходяться,
будь послушний Церкві і Її вказівкам.
Не говори з обуренням про Церкву і не
звинувачуй Церкву через обставину,
в якій знаходишся. Я, твоя небесна
мати, допоможу тобі досягнути твого
призначення, яке полягає в єдності з
Ісусом і Його Церквою. Шукай поради
у своїх священиків і розумій, що Ісус
супроводить тебе у кожну хвилину. Будь
в спокої, знаючи, що ти є люблений.
Віддай все в небесні руки і не будеш
розчарований. Я піклуватимуся твоєю
родиною і охоронятиму твоїх дітей, і ти
зазнаєш оздоровчої сили мого Сина.
Твоя мати любить тебе і все розуміє.
Довірся мені тепер і ми разом пройдемо
крізь усе сміливо.
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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.

15

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.
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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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