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Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet 
weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt. 
 
Zoals Ik jullie leerde, duurt het lang om die gave te krijgen. 
 
Het bestaat uit een zeer moeilijke tocht voordat één van Gods kinderen waardig gemaakt kan 
worden om deze bijzondere gave te ontvangen. 
 
Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, 
waren er tien dagen van voorbereiding nodig.  
 
Hoewel deze heilige, vrome en trouwe dienaars van Mijn geliefde Zoon deze gave toegezegd was, 
waren zij geestelijk niet helemaal klaar om de gave te krijgen. 
 
Ik, hun geliefde Moeder, moest hen helpen om hun ziel voor te bereiden. 
 
Dat betekende hen het belang van de volledige overgave van hun vrije wil te leren. Om waardig te 
worden, moesten zij de diepte van de nederigheid begrijpen, waaraan zij zich moesten overgeven, 
voordat zij klaar waren. 
 
Sommigen onder hen dachten dat zij al alles van Mijn Zoon geleerd hadden.  
 
Dat was echter een teken van hoogmoed en wanneer er hoogmoed in jullie leeft, kunnen jullie de 
heilige gave van de Heilige Geest niet ontvangen. 
 
Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moeten jullie voor Mijn Zoon klein worden, zoals een 
klein kind. 
 
Er kan geen plaats zijn voor hoogmoed of arrogantie. Toch lopen vandaag de dag mensen, die 
beweren met gezag te spreken over de manier waarop Mijn Zoon spreekt, in de val. 
 
Wanneer zij beweren veel kennis te bezitten over geestelijk zaken, spreken zij met een arrogantie die 
niet de genaden weerspiegelt die gegeven worden aan diegenen die daadwerkelijk deze grote gaven 
van de Hemel bezitten. 
 
Diegenen, aan wie de gave van de Heilige Geest verleend werd, zijn onderdanig aan de wensen van 
Mijn Zoon. 
 
Zij zijn niet opschepperig. 
 
Zij zijn niet agressief. 
 
Zij bekritiseren een ander niet, daarbij gebruik makend van de naam van Mijn Zoon. 
 
Zij bespotten anderen niet bij het verkondigen van hun interpretatie van Zijn heilig woord. 
 
Zij prediken geen haat. 



 
Toen de leerlingen van Mijn Zoon door Mij voorbereid werden, vonden veel discussies plaats. 
 
Het duurde enige tijd voordat zij eindelijk aanvaardden wat van hen verwacht werd. 
 
Pas dan, toen zij begrepen hoe enkel nederigheid van de ziel de Heilige Geest in staat kan stellen om 
binnen te treden, waren zij afdoende voorbereid. 
 
Ik verzoek al Gods kinderen dringend – vooral diegenen die in Mijn Zoon geloven – om Mij, hun 
Moeder te vragen, om Mij toe staan, hen op deze grote gave voor te bereiden. 
 
Mijn kind, Ik had een vol jaar nodig om jou voor te bereiden en dat was geen gemakkelijke taak. 
Herinner jij je hoe moeilijk jij het vond om Mijn Heilige Rozenkrans te bidden? Hoe moeilijk jij het 
vond om jouw wil over te geven en jouw nederigheid te bewijzen? 
 
Nu je de gave ontvangen hebt, wil dat niet zeggen dat je het als vanzelfsprekend kan beschouwen. 
 
Jij moet doorgaan met bidden, nederig van hart blijven en elke dag verlossing nastreven. Want net 
zoals het gegeven werd, kan deze ook weer afgenomen worden. 
 
Ik vraag al diegenen, die deze boodschappen volgen, om te bidden om de gave van de Heilige Geest. 
 
Het is niet voldoende er slechts eenmaal om te bidden en dan te zeggen dat jullie het 
onderscheidingsvermogen, waar jullie om vroegen, ontvangen hebben om vervolgens laster over 
deze goddelijke boodschappen te spuien. Als jullie dat doen, hebben jullie deze gave niet gekregen. 
 
A.u.b. roep Mij, jullie gezegende Moeder, aan om te helpen jullie voor te bereiden door dit 
kruistochtgebed. 
 
Kruistochtgebed (74) om de gave van het onderscheidingsvermogen: 
 

O Moeder van God,  
help mij mijn ziel voor te bereiden op de gave van de Heilige Geest. 
Neem mij zoals een kind bij de hand en leid mij op de weg  
naar de gave van het onderscheidingsvermogen door de kracht van de Heilige Geest. 
Open mijn hart en leer mij mij met lichaam, geest en ziel over te geven. 
Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed  
en bid dat mij al de zonden uit het verleden vergeven zullen worden  
waardoor mijn ziel gezuiverd wordt en ik ongeschonden wordt  
zodat ik de gave van de Heilige Geest kan ontvangen. 
Ik dank U, Moeder van de Verlossing, voor Uw voorspraak  
en ik wacht met liefde in mijn hart op deze gave, waar ik met vreugde naar hunker. 
Amen. 

 
Denk eraan, kinderen, kom tot Mij, jullie Moeder, om jullie te helpen jullie ziel te openen om deze 
wonderbaarlijke gave te ontvangen. 
 
Zodra jullie deze gave ontvangen, zal Ik jullie voor Mijn Zoon brengen. 
 
 
Want pas dan zullen jullie werkelijk klaar zijn voor de volgende stap op de trap naar geestelijke 
volmaaktheid. 
 
Moeder van de Verlossing 


