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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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14 грудня, 2006
Ісус
Я говорю сьогодні з найбільшою серйозністю.
Мій улюблений, ти сотворений Богом. Бог не
сотворив тебе, щоб витіснити з призначеного
місця в Його родині. Ти є важливий в цій родині, яка включає все людство. Відкидаючись від
Божої любові, відкидаєш себе від своєї родини.
Може заперечуєш це, говорячи собі, що не відкидаєш людство, тільки Сотворителя людства.
Мій приятелю, це ніби витягання серця з
своїх грудей, з метою відречення свого серця,
але прийняття тіла. Тіло не функціонуватиме
без серця. Це неможливо. Таким чином і Божа
родина не може діяти без підтримуючої руки
Отця. Якби Отець позбавив доброзичливості,
то підірвалось би існування землі. Відкидання
тобою Бога виходить зі злості. Ти стараєшся
заперечити це. Може посилаєшся на наукові
докази, що відкидають Боже існування. Коли
помреш і станеш переді Мною, Ісусом Христом,
то будеш вражений до такої міри, що людству
ще не відомо. Знання на землі, в цей час, які
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тебе захоплюють, є дуже малими, в порівнянні з висвітленням повної правди, котру буде
можливо виявити в небі. Я благословлю кожну
науку доброї волі. Через наукові відкриття Бог
виявив Своє милосердя до найвищої міри.
Багато людей, досліджуючи науку
науку, дійшли
до впізнання і глибокого шанування Творця.
Вони продовжуватимуть це впізнання у небі
і будуть ще більше благословенні. Крім того,
багато людей, які набули наукових знань,
служили своїй родині і людству через глибоку
співпрацю зі Мною в їхніх дослідженнях. Чи
розумієш? Вони співпрацювали з Богом і Бог
через цю співпрацю благословить людство.
Частина людства зарозуміло вірить, що Бог
не бажає їм відкривать щось нове. Ти, як один
з Божого сотворіння, повинен зрозуміти, що
ті, хто використовує науку для руйнування
Божих законів, працюють проти Сотворителя.
Вони відповідатимуть за всяку шкоду
шкоду, вчинену
проти Небесного Царства. Я милосердний до
каянників і буду милосердний до тебе. Я говорю, що не бажаю осуджувати, але спасати.
Я з тобою. Не відкидай Мене.
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Мій приятелю, не можеш уперто продовжувати
відкидати Бога. Це є тягарем для тебе. Можливо
не розумієш, який важкий несеш тягар. Для
точного розуміння, Я поясню тобі про важкість
твого тягару і, можливо, ти погодишся залишити
його на хвилину. Вага тягару є такою, що душа
не може бути піднесеною. Я непохитний у своїх
рішеннях, також непохитний з точки зору Божої
сили. Пробую з усієї сили, однак не можу піднести тебе. Ти настільки важкий і нерухомий,
як десять тон цегли. Якщо душа вірить в Бога і
шанує Божу владу над людством, вона може бути
піднятою немов найлегше пір’я. Ми можемо дати
цій душі підтримку і утіху. Ми можемо наділити
душу ласкими, отож, вона може відчувати нашу
любов і любов Сотворителя. Душа, яка приймає
Бога як світло, може легко приймати Божі правди. Прийняття Бога дає душам плавучість, що
здатна тримати їх на поверхні води, дивлячись
у світло правди. Це світло постійно проникає у
нутро душ, і любов, яка проростає у них, дає їм
поживу, і іншим, що їх оточують. Ти цього не
3

Небо говорить до тих, хто відкинув Бога

маєш, адже відмовив доступ Тому, хто любить
тебе безумовно. Ми поруч з тобою, надіючись
на нагоду допомогти тобі, але ти нас відкидаєш.
Поглянь на інших біля себе. Подумай про тих,
кого любиш. Чи бажаєш їм добра? Чи хочеш, щоб
були захоронені? Ця любов, котру відчуваєш і
ця опіка – є очевидною присутністю Бога в тобі.
Якщо маєш на увазі відкидати Бога, не можеш
повністю цього зробити, оскільки, відкинувши
повністю Бога, ти змушений відкинути всі види
любові. Прошу, зрозумій, що є тільки два способи, за якими можна діяти: один походить з
любові – спосіб Бога; інший з ненависті – спосіб
ворога. Може скажеш: “Ох, який наївний Іван”.
Я хочу тобі сказати, що приймаю це як найвищу похвалу. Простота неба полягає в тому, що
воно походить з любові і підтримується через
любов. Я разом з тобою буду розглядати твій
спосіб відкидання Бога. Я стараюся допомогти
тобі, мій приятелю, оскільки люблю тебе. Ти
мене не знаєш достатньо, щоб полюбити, але,
коли мене впізнаєш, то полюбиш. Дякую, що
ти розважав про мої думки протягом кількох
коротких хвилин.
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Існує декілька виборів, за якими можна жити.
Перший: можеш продовжувати відкидати Бога.
Другий: можеш прийняти, що Бог любить тебе
і просити Його відкритися тобі. Третій: можеш
прийняти існування Бога, але продовжувати відмовляти Йому доступ до свого життя.
Якщо поступаєш за першим вибором – нічого
не міняється. Ти матимеш найбільші труднощі,
коли помреш і зустрінеш Бога, бо побачиш, що
бунтувався проти досконалої любові. Це для тебе
буде надмірно боляче. Звичайно, Бог є милосердний. Він дасть тобі слушну нагоду до покаяння,
і, якщо ти покаєшся, будеш радісно прийнятий
до Божої родини. Проте, будеш зобов’язаний
почати вчитися про любов і покору. На це буде
потрібен час, і Бог приготовив для цього місце.
Це – чистилище.
Якщо поступаєш за другим вибором і приймаєш,
що Бог тебе любить, просячи Його відкритися
тобі, тоді почнеш виявляти Божу любов на землі
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у своєму житті і у своєму відношенні з іншими.
Ти знову зазнаєш радості, мій дорогий друже, і
матимеш надію в своєму серці. Господь наповнить
тебе ласками, якщо зростатимеш у чесноті, ми
будемо з тобою і охоронятимемо тебе, і після
смерті тебе вітатимуть з найбільшою радістю
і торжеством. Направду, якщо приймеш Бога і
дозволиш Йому навчати тебе про любов, день
твоєї смерті буде направду радісним.
Третій вибір не є вибором, який би я обрав, але
він є кращий від першого. Ти можеш прийняти,
що Бог існує, але триматися на відстані від Нього.
Цей вибір є кращий від першого, бо до якоїсь міри
довіряєш Богові. Бог нагороджує всі такі пошани
невисловною щедрістю. Також, якщо би ти хоч
трошки визнавав існування Бога, тоді залишаєш
двері відчиненими для зв’язку з Богом. Може ти
не бажаєш, або не є спроможний, просити Бога
відкритися тобі. Можливо боїшся, що Бог буде
вимагати чогось від тебе. Це мислення є помилкове, оскільки, все, до чого Бог тебе запрошує стає
легким, коли співпрацюєш з Богом. У всякому
разі, хоча, принаймні, кажи Богові, що визнаєш
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Його яко Сотворителя, і тоді існуватиме зв’язок
між тобою і Богом. Це так, ніби перебувати у
глибокій воді і триматися мотузка. Ти не можеш
звільнитися з води, бо не дозволяєш Богові тягти
тебе до човна, але також не пропадеш.
Я люблю тебе. Моє серце має найбільше бажання,
щоб допомогти тобі повернутися до нашої родини.
Як бачиш, я споглядаю на тебе небесними очима.
Я бачу, що ти можеш допомогти іншим впізнавати
Божу любов. Ми дуже потребуємо тебе. Ти маєш
невичерпну можливість. Тільки з Божої ласки ти
вповні можеш зреалізувати цю можливість, бо
Бог запалює процес зросту саме так, як Він використовує зерно, для створення великого дерева.
Ти маєш в собі зерна найбільшої і найсильнішої
доброти. Повернися до Божої любові і Він запалить процес зросту у кожній з цих зернин. Бог
Сам посадив ці зерна і Він має небесний план
для кожного з них. В обміркуванні свого вибору
будь у спокої. Бог посприяє в цьому.
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Ти був витривалий зі мною, і я є вдячний. Ось
ще деякі думки, якими хочу поділитися з тобою, отож, скористаюся твоєю витривалістю
для одного додаткового моменту. Якщо ти відкидав Бога протягом певного часу, ці думки
будуть тривожними для тебе. Я, Іван, говорю
про вибирання, немов вони були би легкими,
без наступних емоційних наслідків. Я є свідомий, про що говорю до тебе, в цьому я розумію
емоційний вплив, роблячи вибір другий – де
просиш Бога відкритися тобі; або навіть третій – де продовжуєш відмовляти Йому доступ
до свого життя. Ти не будеш залишений проживати це самотнім. Будь-яка самотність, яку
ти відчував у минулому, була вчинена тобою
самим. Послухай про це уважно. Я знаю, що
ти почувався відкиненим і залишеним у своїм
болі. Ісус відчував те саме на хресті. По правді,
Він не був залишеним, а також і ти. Ти просто
закрився від нас. Ми, святі і ангели, не можемо допомогти тобі без вияву бажання з твоєї
сторони. Найкраще, що ми можемо робити в
9
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цих обставинах – охороняти тебе, чекаючи на
найменше відкриття твойого серця.
Прошу знаходити час для мовчання і обмірковувати ці слова. Ти побачиш мою розсудливість
у твердженні, що, відчуваючи хоч трошки любові, ти б все-таки був зацікавлений перебувати
в Божій присутності. Говорити, що не віриш в
Бога або Божого ворога, – є просто заперечувати
очевидну правду, так само, як заперечувати, що
вода є мокрою або вітер віє. Про правду можеш
сперечатися, від правди можеш відволікати себе і
інших, але кінець кінцем правда існує. Бог існує.
Він любить тебе. Відрікаючись від Бога – вибираєш Його ворога. Це є великою помилкою.
Прийми Бога знову, хоча би в найменший, найбільш обмежений спосіб. Ці слова і ласки, не є
тільки на даний момент. Я залишуся з тобою і
буду пригадувати тобі про них. Я, Іван, люблю
тебе і не буду знеохочуватися в тобі. Відчуй
небесний спокій у своїй душі. В душі немає
потреби на ніщо інше, окрім спокою. Якщо ти
не є готовий тепер, не тривожся. Прийде час,
коли ти бажатимеш прийняти Бога. Я з тобою є
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тепер і буду з тобою пізніше, молячись за тебе і
випрошуючи для тебе всі можливі ласки. Можеш
на мене відчувати гнів. Можеш сказати: “Іван є
недотепа. Я висміюю Івана і він досі продовжує
виявляти любов до мене”. Правду скажеш. Я
люблю тебе, навіть тоді, коли ти насміхаєшся з
мене. Ти знаєш, що я є в небі, отож, я є як Бог,
тому, навіть, якщо ти висміваєш Бога, Він продовжує тебе любити і надіється на твоє навернення.
Читаючи просто ці слова, ти вже мав свій перший
урок в необмеженій любові, що є Божою. Будь
спокійний. Ти не одинокий.
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Богородиця
Найдорожча Божа дитино, ти не є такою розумово-досконалою, як вважаєш.
Якщо би ти була направду досконалою у
своїм розумі, то б трудилася, щоб стати
святою. Коли хтось вірогідно вживає
розум для знаходження правди, тоді є
захоплений безмежністю Божої науки.
І він бажає заглиблюватися ще глибше
в небесні правди. Це може відбуватися
протягом твого перебування на землі.
Ти є люблений. Ти є любовно вихований. Ми в небі маємо велику надію, що
ти у своєму серці навернешся до Бога.
Перша причина нашої надії полягає в
тому, що бачимо доброту в твоїй душі.
Ти можеш відокремити цю доброту від
Бога і сказати, що вона породжується
в тобі. Іншими словами, ти присвоюєш
собі цю доброту, як свою власність.
Я – Марія, мати Ісуса Христа, і говорю
тобі, що всяка доброта в твоїм серці по13
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роджується від Бога. Не присвоюй собі
чогось, що походить від твого Отця. Чи
присвоїш собі свій генетичний склад?
Чи ти мав щось з тим? Чи ти вибирав
або планував це? Звичайно, що ні. Це
вибрано для тебе, щоб ти міг служити
так, як Бог призначив. Не відкидай Того,
хто любляче створив тебе служити на
даний час. Все небо зацікавлене твоїм
прийняттям Бога. Ти є такий важливий
для нас. Моє материнське серце страждає, коли відкидаєш Бога, бо я є свідком
того, що Ісус зробив для тебе. Будь
спокійний. Ти є люблений і я допоможу
тобі. Візьми до уваги Іванову пораду і
прийми Бога у своє життя. Зробивши
так, будеш дуже задоволений.
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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 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

19

