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17 грудня, 2006
Ісус
Я говорю сьогодні з любов’ю в Моєму серці.
Між вами є ті, хто страждає від фінансових
потреб. Ти не маєш достатньо грошей, щоб
підтримувати свою родину
родину. Можливо, не маєш
за що купити їжу
їжу, або оплатити свої житлові
потреби. Мої друзі, ви не забуті. Небо не покине вас. Я бачу ваші злидні і знаю ваші потреби. Я хочу попросити вас подивитися на
вашу ситуацію безстрашно. Запитайте себе,
чи ви дійсно в небезпеці, не маючи їжі. Чи ви
дійсно в небезпеці втратити житло? Вважайте
ці дві речі як основні потреби. Я прошу вас
почати думати про час на землі по-іншому.
іншому
іншому.
Врахуйте точно, що потребує ваше тіло, щоб
продовжувати служити Мені. Деякі Мої діти
на землі благословенні великим достатком. В
деяких випадках цей великий достаток створив
палке бажання мати більше, що спричинило
руйнування небесної мети для душі. Окрім
того, це палке бажання мати більше стало
замішанням, відвертаючи деяких Божих дітей
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від зросту в святості. Мої любі, якщо це описує
вас, якщо маєте достатньо їжі і безпечне місце
відпочинку а ще продовжуєте турбуватися про
відпочинку,
гроші, негайно змініть свій спосіб життя. Що
робитимете, коли прийде час все покинути? Чи
будете противитися, коли Ісус не дасть вам ці
додаткові речі в небі? Можливо, ви не захочете
ввійти до неба, оскільки там немає надлишку
матеріальних цінностей. Це, звичайно, дрібниця, прошу зрозумійте Мій намір. Надмір
матеріальних речей є замішанням. Якщо ви
можете направити фінансові потреби, знижуючи життєвий рівень, зробіть це негайно. Я
обіцяю сьогодні, що допоможу вам, оскільки
це є важливо для вас і вашої родини. Закликаю
всіх обдумати їхні потреби, і, коли можливо,
вживати менше.
Я маю ще щось сказати для тих, хто не може
забезпечитися необхідною їжею і житлом. Ви
є люблені. Ви повинні просити Мене про допомогу і Я це робитиму негайно. Мої любі
помогу,
діти, Я не сотворив вас, щоб ви голодували.
Я не сотворив вас, щоб спали в небезпечних
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обставинах. Я хочу
хочу, щоб ви знали, що протягом
Мого часу на землі, Я часто зазнавав голоду
голоду.
Я дуже часто не мав місця, де б відпочила
Моя голова. Справді, Я народився в бідності,
тому розумію фізичну бідність. Я хочу
хочу, щоб
ви дізналися про щось сьогодні. Фінансова
бідність і фізична потреба не зрівняються з
духовною біднотою, в значенні духовних потреб. Скажу,
Скажу що навіть, якщо ви є найбідніші
з бідних, можете бути значно багатшими за
будь-якого
якого короля чи королеву
королеву. Можливо, ви
більш голодні, ніж ситі. Можливо, не маєте
дому Моя люба дитино, ти матимеш чудовий
дому.
дім тут
тут, у небі, і в нім будеш втішати твоїх
улюблених великими достатками. Ти будеш
мати достатньо всього в небі, і з тобою будуть
поводитися як з королівською персоною через
Мене, твого Ісуса.
Час у бідноті на землі приготовляє тебе до часу
великого багатства в небі. Ти повинен спокійно прийняти свої обставини, навіть, якщо
намагаєшся їх змінити. Я не приймаю цього,
коли ти не хочеш працювати, щоб отримувати
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себе чи свою родину.
родину Це не причина терпіти від
нужди. Я хочу
хочу, щоб ти пробував отримувати
себе і тих, за кого відповідаєш. Але, якщо не
через свою вину ти терпиш від убогості, та
приймаєш це в мирі, запевняю тебе сьогодні,
що будеш мати нагороду понад свої уяви. В
місцях, де люди є бідні, Я зсилаю великі ласки.
Дорогі любі, повірте Мені сьогодні, коли запевняю вас, що люди, котрі входять до неба,
не жаліють за ніякими стражданнями, що
були на землі. Живіть з цією думкою. Ви не
пожалієте, що терпіли. Ви лише жалітимете за
тим часом, коли відмовилися любити. Просіть
Мене про допомогу
допомогу, і Я допоможу вам. Будьте
в мирі. Ви не залишені.

4

Св. Августин
Дорогі брати і сестри, ми в небі пам’ятаємо про
перебування на землі. Ми пам’ятаємо, як мали
великі потреби і страждали від злиднів. Звичайно,
деякі святі були багатими на землі, але багато не
були. Час, в якому ти живеш, є для декого часом
великих достатків. Це б зробило Бога задоволеним, якби достатки були розподілені так, щоб якнайменше людей зазнали голоду, що закінчується
хворобою і смертю. Завжди будуть бідні люди, це
правда, але той факт не виправдовує нікого, хто
не допомагає бідним. Якщо ти є багатий, можеш
запитати: “Що я можу зробити?” Я відповім тобі
сьогодні. Давай! Давай часто і давай більше.
Працюй для інших своєю силою та впливом.
Поширюй святі принципи відповідального використання матеріальних і фінансових багатств.
Також позбавляй себе чогось. Жертвуй! Можливо
ти в ситуації, де вже звик до високого життєвого
рівня, і тепер виявляєш, що мусиш зменшити
свій стандарт. Прославляй Бога за це. Радій, бо
в цих обставинах навчишся багатьох речей. Ти
навчишся довіряти Богові. Ти навчишся співчу5
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вати іншим. Ти навчишся, що не все пов’язане
з тілесними вигодами. Дивлячись назад, у час
мого служіння на землі, я усвідомлюю, що час,
коли я страждав, був часом найбільшого зросту
для мене. Це є основна духовність. Звичайно,
якщо не відречешся себе, є важко стати святим.
Щоб стати святим, мусиш взяти свій хрест. Цей
хрест може прийти в багатьох формах, і, найкраща відповідь щодо хреста – завжди брати
хрест і йти з ним. Рухайся! Не нарікай, що хрест
поставлений на твій поріг. Прийми хрест, який
приходить з неба, і поступай крок за кроком,
підіймаючись на гору до Ісуса. Завжди є ті, хто
страждає більше ніж ти, і завжди будуть ті, хто
терпить менше. Не допусти убогості огірчити
тебе, бо це буде відкиненням Божого щедрого
дару святості. Протягом цього часу багато людей
страждають від фінансових потреб. Чи небо
якимсь чином присутнє менше? Це є так само,
як у багатьох періодах історії. В усіх обставинах
кругом себе будь в мирі, і зрозумієш, що Бог дає
тобі все необхідне для служіння Йому кожного
дня. Якщо ти голодний, пожертвуй це Богові,
навіть коли просиш Його про забезпечення тебе
6

Небо говорить до тих, хто страждає від фінансових потреб

поживою. Бог зробить тебе святим швидко в цих
обставинах, і ти зазнаєш духовного багатства.
Якщо маєш достатньо і не є голодний, відмовляй
собі у їжі періодично. Просто не їж один день і
жертвуй своє голодування Богу, щоб Він міг прийняти твою маленьку жертву і здобувати ласки,
якими годуватиме інших. Небо допоможе тобі
розуміти Божу волю у будь-якій ситуації, чи в
бідноті, чи в багатстві.
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Св. Августин
У світі, де багато відкидають Бога, багатьом необхідно навчитися довіри. Довіра до Бога – щось, що
визволяє людину. Бог може навчити цього уроку
через позбавлення фінансового забезпечення.
Якщо ти втратив фінансове забезпечення і боїшся, говори до Бога. Скажи Йому про свої страхи.
Скажи Йому про свої обов’язки, особливо ті, які
не можеш виконати. Бог тобі допоможе.
Немає сорому в тому, коли не маєш достатньо
грошей. Сам Ісус рідко мав гроші. Чи зневажали
Його люди? Так, звичайно. Чи опікувалися Ним
люди? Так, і за це вони будуть вічно нагороджені.
Якщо виявиш, що інші повинні тобі допомагати,
приймай це як ласку. Можливо, це є боляче для
тебе. Можливо принизливо. Я розумію. Я з тобою
у цьому приниженні. Однак, приниження приносить покору, і, хоча я знаю, що принижуватися
є важко, покора є небесною, і робить тебе відкритим до Божої любові на втіху небові. Якщо
інші повинні опікуватися тобою, ділитися їхньою
їжею, житлом, часом чи багатствами, приймай це
9
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в мирі. Ти можеш не мати нічого, щоб віддячитися
їм, але Бог має всю безконечність благословити
їх за їхню щирість до тебе.
Насправді, твоя ситуація може бути найкращою
нагодою, що мають ці люди, для одержання
святості. Тут є пастка. Не сердися на тих, хто
допомагає тобі, навіть, якщо вони це роблять
зверхньо. Якщо через твої обставини вони почуваються зверхніми, тоді вони є в більшій біді,
ніж ти, і мають вчитися з власних уроків. Ти
повинен молитися за них і зосереджуватися на
уроках, яких Бог навчає тебе сьогодні.
Приймай допомогу від інших, немовби вона ішла
прямо від Божої руки. Якщо у тебе фінансові
проблеми, молися. Бог посилає допомогу. Будь
вдячний Йому і радій. Не критикуй спосіб, в який
Бог посилає допомогу. Це ніби крокувати по дорозі, будучи певним, що не можеш продовжувати
іти дальше, оскільки занадто стомлений. А маєш
пройти милі. Над’їжджає авто і пропонує підвезти. Ти сідаєш у машину і починаєш критикувати
колір сидінь. Чи не похитнути головою через цю
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дурість? Чи не засміятися над цим безглуздям?
Чи ти б не почувався засмученим через того,
кому пропонуєш допомогу, щоб тільки бути висміяним негідником. Будь люб’язний. Дивися із
прихильністю на тих, кого Бог посилає тобі на
допомогу.
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Св. Августин
Дорогі приятелі, ми в небі бачимо ваші потреби.
Ми чуємо ваші молитви. Приходьте до Бога з
усім. Будьте в мирі в усьому. Будьте як довірливі
діти, котрі знають, що їхній батько забезпечить
їх у відповідний час.
Довіряючи Богові, ви не пожалієте. Довіряти
Отцеві стане звичкою, і вона добре послужить в
кожній сфері вашого життя. Можливо, ви маєте
достатньо грошей, і завжди мали їх достатньо.
Отож, навіть більше ніж бідняки, повинні навчитися довіряти, бо існує спокуса, коли ви багаті, покладаєтеся на ваше багатство, щоб воно
захищало вас. Яке безглуздя. Яке це ризиковане
безглуздя. Справді, це є виживання в домі без
фундаменту. Коли сонячно, все може бути добре,
але в житті мусимо очікувати бурі, адже вони
приходять регулярно. Достаток матеріальних
благ робить це ще більш зобов’язуючим, щоб
ви вчилися покладатися тільки на Бога. Просіть
мене про допомогу в цьому, і я навчу вас усього,
що знаю про довіру до Бога.
13

Небо говорить до тих, хто страждає від фінансових потреб

Якщо ж вас страхає фінансовий захист своєї
родини, попросіть мене щоб заступатися за вас.
Ісус мав найбільшу чутливість до бідних, оскільки
Сам був бідний. Ісус розуміє, що ви турбуєтеся
про захист своїх дітей, і піклуєтеся один про
одного. Ісус приймає те, що це бажання забезпечувати своїх улюблених є святе натхнення, що
приходить від Нього. Він це винагородить, даючи
вам всю можливу допомогу. Не думайте, що ви
працюєте поза Божою волею, якщо намагаєтеся
фінансово захистити свою родину.
Не лякайтеся також, що Бог покарає вас, якщо ви
заможні. Бог сам дозволив вам бути багатими, але
Бог не дозволив вашого багатства тільки для вашої
власної вигоди. Бог дозволив багатство для вас,
щоб ви були управителями цього багатства, таким
способом, щоб Бог міг допомагати іншим через
вас. Якщо ви хочете дозволити Богові робити це
зі свобідною волею, це означає, що вам потрібно
молитися за Божий дороговказ повсякчас.
Перебувайте у спокої в усіх обставинах. Бог
любить Своїх дітей і ви не будеш залишені. Ми,
14
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святі в небі, допоможемо вам віднайти правильну
відповідь у всіх фінансових труднощах. Настане
день, коли ваше життя закінчиться, і всі ці проблеми припиняться. В той день, я, Августин,
чекатиму на вас, отже зможу поздоровити ваш
святий метод, який ви пережив під час фінансових обставин.
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Богородиця
Моя дорога дитино, я з тобою. Існує
святий метод поведінки в твоїй ситуації.
Якщо молишся, знатимеш, яким є святий
метод, що веде до мого Сина. Я охоронятиму тебе від вибору нечестивого
методу, який віддаляє від мого Сина.
Бачиш, моя дитино, у всьому з чим ти
стикаєшся, є можливість до святості.
Небо може користуватися твоїм днем
для просування нашої мети, якщо ти є
найбідніший з бідних, чи найбагатший
з багатих. Все, що нам потрібно, є твоє
“так” до Ісуса. Скажи “так” до мого
Сина. Прийми будь-які хрести, що маєш.
Ми допоможемо тобі забезпечити твою
родину. Ми допоможемо тобі отримати
спокій в будь-яких стражданнях. Ти
не будеш залишений. Я є мати, і мала
багато журби через недостатки. Багато
людей допомагали моїй маленькій родині. Моя вдячність іншим за їхню щедрість ще існує, і Божа вдячність за їхню
17
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щедрість ще з ними. Чи бачиш? Якщо
допомагаєш іншим, будеш нагороджений у вічності. Якщо приймаєш допомогу інших з гідністю, станеш святим
і прикладом гідного страждання. Мої
любі, я обіцяю вам, що матимете все,
щоб стати святими. Не думай, що небо
покине тебе в фінансових проблемах.
Небо допомагає у цих справах, так як
і в духовних, оскільки розуміємо, що
все, що стається у твоєму житті, формує твою духовність. Поступай кожного
дня за вказівками неба і побачиш нашу
поміч. Я - твоя мати і не залишу тебе
в цих проблемах. У всіх твоїх клопотах
дам тобі спокій.
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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

22

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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