Over de website en de boodschappen
De website
De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te
publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin,
woonachtig in Europa, zegt dat zij deze ontvangen heeft van zowel de
Heilige Drie-eenheid als de Heilige Maagd Maria, die volgens haar onder
een nieuwe titel ‘Moeder van de Verlossing’ gekend wenst te worden.
De vrouw wenst voorgesteld te worden als Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid en zegt dat het de wens van Jezus is dat zij anoniem
blijft om haar familie te beschermen en om eventuele afleiding van de
boodschappen te vermijden. De term ‘Goddelijke Barmhartigheid’
wordt in haar naam gebruikt omdat de Waarschuwing, een
bovennatuurlijke gebeurtenis, een daad van goddelijke tussenkomst
door God om de wereld te redden, een uiting van de goddelijke
barmhartigheid is.
De boodschappen werden door haar ontvangen sinds november 2010
en gaan nog steeds door. Er werden al meer dan 850 boodschappen
ontvangen (waarvan er een aantal privé zijn) samen met 107
kruistochtgebeden, 5 litanieën en meer dan 20 individuele gebeden.
Volgens onafhankelijke theologen versterken de boodschappen de
Katholieke Leer van geloof en zeden. De zienster Maria heeft de steun
gekregen van een aantal gelovigen, waaronder honderden priesters en
christelijke vrijwilligers van over heel de wereld, om het mogelijk te
maken dat deze boodschappen snel aan de wereld bekend gemaakt
worden. Zij zegt dat ze aan de wereld bekend gemaakt worden voor ons
eigen welzijn en dat van anderen.
De boodschappen werden reeds in 38 talen vertaald.

Al dan niet officieel goedgekeurd door de Kerk of anders door een
mogelijk waardig godsvruchtig geloof, zijn katholieke personen moreel
niet verplicht om de boodschappen afkomstig van welke oorsprong van
private openbaringen dan ook (bv. verschijningen, inspraken, …) aan te
nemen. In tegenstelling tot de publieke openbaring (d.w.z. de Heilige
Schrift en de Overlevering) heeft de Kerk zelf geen providentiële
vrijgeleide op het gebied van private openbaringen. Er is nu hoe dan
ook een initiatief aan de gang om deze boodschappen diepgaand te
laten onderzoeken door middel van de juiste kanalen om zich ervan te
verzekeren dat ze in overeenstemming zijn met alle aspecten van de
katholieke leer en de publieke openbaring.
De zienster aanvaardt dat degenen die beweren boodschappen van
goddelijke aard te ontvangen met uiterste voorzichtigheid behandeld
moeten worden. Daarom aanvaardt zij ten volle dat de boodschappen
door bevoegde theologen onderzocht moeten worden. Als zodanig
heeft zij deze gewillig aan de Katholieke Kerk ter beschikking gesteld
voor volledig onderzoek.
De dringende noodzakelijkheid van de boodschappen
De boodschappen worden snel aan de wereld bekend gemaakt want zij
zegt : “ We hebben niet veel tijd voordat deze gebeurtenissen zich in de
wereld ontvouwen en de mensen hebben het recht om de waarheid te
kennen zodat zij hun leven kunnen onderzoeken in de hoop dat hun ziel
gered kan worden.”
De zienster heeft om diverse redenen besloten niet in de openbaarheid
te treden. Allereerst zegt zij dat zij de identiteit van haar jonge familie
wenst te beschermen. Ten tweede wil zij geen aandacht zoeken of
persoonlijke roem, van welke aard dan ook. En, als ouder, voelt zij de
verantwoordelijkheid om zichzelf en haar gezin te beschermen. Zij
vraagt dat de mensen haar recht, om dat te doen, respecteren en ze
vraagt dat de boodschappen beoordeeld worden op hun verdienste.

Zij zegt dat haar rol zeer duidelijk is. “ Zoals opgedragen door Onze Heer
Jezus Christus, mag ik de schrijfster zijn maar ik ben niet de auteur, dat
is Hij. Ik besef dat het voor de mensen moeilijk is om de echtheid van
deze boodschappen te aanvaarden. Maar dat is niet erg. Laat me jullie
echter verzekeren dat de Liefde, die Jezus Christus en Zijn Eeuwige
Vader voelen voor elk van ons ter wereld, even zuiver als hartstochtelijk
is. Het is hartverscheurend om getuige te zijn van het lijden dat Hij
ondergaat door de zonden in de wereld en vooral van degenen die niet
geloven dat Hij bestaat. Hij zal nu de wereld het bewijs geven dat zij
nodig hebben tijdens de Waarschuwing – de verlichting van het
geweten, een bovennatuurlijke gebeurtenis waarvan iedereen getuige
zal zijn.”
Onze Heer Jezus Christus heeft de zienster opgedragen om deze
boodschappen niet te analyseren en geen persoonlijke interpretaties of
beschouwingen toe te voegen. De boodschappen moeten gepubliceerd
worden exact zoals ze door haar ontvangen werden – met geen enkele
wijziging van de inhoud.
Zij aanvaardt dat goddelijke openbaringen niet noodzakelijk zijn om in
God te geloven. Zij zegt dat, in dit geval, ze gegeven worden als hulp om
het geloof van de mensen te verbeteren en zich voor te bereiden op de
gebeurtenissen in de wereld die volgens haar betrekking hebben op de
periode die de Tweede Komst van Christus voorafgaat. Zij zegt zeer
duidelijk dat zij geen idee heeft wanneer de Tweede Komst plaatsgrijpt
en zij zal ook nooit een datum voor deze gebeurtenis krijgen.

De boodschappen
Het standpunt van de Kerk en goddelijke openbaringen
De boodschappen van de zienster Maria versterken de Leer van de
Katholieke Kerk betreffende het geloof en de zeden en worden aan de
mensheid gegeven door Jezus Christus om de wereld te helpen
herevangeliseren opdat de zielen gered kunnen worden vóór de
Tweede Komst – het Laatste Oordeel.

Deze site bevat waarschuwingen, aan de zienster gegeven door Onze
Heer Jezus Christus in een reeks van innerlijke locuties die voorafgegaan
werden door verschijningen van Onze Lieve Vrouw en Onze Heer Jezus
Christus sinds november 2010, over de wereldwijde onrust die op
handen is waaronder oorlogen en aardbevingen die nu zullen escaleren
omdat de mensen de rug keren naar het geloof in God de Almachtige
Vader.
In de boodschappen heeft Jezus gezegd dat God, de Eeuwige Vader,
niet langer achterover zal leunen en toekijken hoe de zonde zich verder
manifesteert in een ongelovige wereld. Deze ecologische rampen zullen
heviger worden op het einde van 2011 en zullen, jammer genoeg,
gevoeld worden op plaatsen in de wereld waar dit het minst verwacht
wordt. Het is pas wanneer deze zó alledaags worden dat de mensen
zich vragen zullen gaan stellen. Vervolgens zullen zij beseffen dat ze niet
het gevolg zijn van klimaatsverandering maar zich hebben voorgedaan
door Gods Hand.
Deze boodschappen onthullen ook een wereldwijde gebeurtenis nog
nooit eerder door de mensheid meegemaakt. Deze mystieke
gebeurtenis, die naar verwachting binnenkort gaat plaatsvinden, zal
ervaren worden door iedereen ter wereld ouder dan 7 jaar waardoor de
mensen een duidelijk bewijs zullen krijgen van Gods bestaan. Onze Heer
Jezus Christus verwijst hiernaar als de Waarschuwing – de verlichting
van het geweten. Het is een geschenk voor de mensen waarbij zij met
eigen ogen het bewijs zien dat God echt bestaat. Het is, hoe dan ook,
belangrijk dat de mensen zich hierop voorbereiden want veel mensen
zullen sterven van ontzetting wanneer hun zonden, vooral de
doodzonden, aan het licht gebracht worden. Gebeden om vergeving te
vragen zijn essentieel.
Volgens de zienster Maria is de reden dat dit zal plaatsvinden omdat
God steeds barmhartig is en de mensen een kans wil geven om tot
inkeer te komen zodat zij de Hemel kunnen binnengaan nadat Zijn

Zoon, Jezus Christus, terugkomt om te oordelen tijdens Zijn Tweede
Komst.
Het is door Zijn barmhartigheid dat Hij de wereld deze allerlaatste kans
geeft om vergiffenis te vragen voor hun zonden opdat zij allen gered
kunnen worden en het Nieuwe Paradijs betreden zodra Hemel en Aarde
samensmelten.
Het gebed zal wereldwijde rampen afwenden maar, jammer genoeg, is
er volgens de zienster op dit moment niet genoeg gebed in de wereld.
Dus zal de toorn van God nu met onmiddellijke ingang op de wereld
neerdalen. Aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, hittegolven en
vulkaanuitbarstingen zullen nu escaleren en heviger worden.
De zienster zegt dat deze boodschappen aan haar geopenbaard zijn als
het Boek van de Waarheid – de laatste reeks van goddelijke
boodschappen die aan de wereld worden meegedeeld vóór de Tweede
Komst. Ze zijn van goddelijke oorsprong en zijn gegeven vanuit de
zuivere liefde die God heeft voor al zijn kinderen.
Op het ogenblik ontvangt de zienster Maria geestelijke begeleiding via
diverse kanalen binnen de Kerk.
Overeenkomstig het decreet van de Congregatie van de geloofsleer
goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Paulus VI (14 oktober 1966)
Artikel 1399 en 2318 van het Canoniek Recht zijn opgeheven zodat geen
imprimatur vereist is voor het publiceren van goddelijke openbaringen,
profetieën of wonderen.

