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Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest wordt heel erg verkeerd begrepen. Het is 
een kostbare gave en wordt door de grootmoedigheid van God over de mensheid uitgestort. Zij 
wordt met veel liefde aan allen gegeven maar niet iedereen neemt deze aan. Niet iedereen is in staat 
deze gave te ontvangen. Diegenen die menen dat zij deze gave verdienen omdat zij volgens hen Mij 
kennen, en die in elk aspect van de theologie onderricht zijn, zijn niet noodzakelijk bereid om dit 
allerheiligste geschenk te ontvangen. 
 
Tijdens de tien dagen in het Cenakel moest Mijn geliefde Moeder geduldig het belang van de 
nederigheid aan Mijn apostelen uitleggen. Zonder nederigheid kunnen jullie niet met dit geschenk 
van de Hemel vervuld worden. Een aantal van Mijn apostelen dacht, dat zij als uitverkoren leerlingen 
beter waren dan gewone mensen omdat zij dichter bij Mij stonden, en dat anderen automatisch aan 
hun voeten zouden moeten neervallen. Maar dat is natuurlijk niet wat Ik hen leerde. Mijn Moeder 
bracht urenlang door met hen uit te leggen hoe hoogmoed kan verhinderen dat de Heilige Geest hun 
ziel binnentreedt. 
 
Wanneer de Heilige Geest een ziel betreedt, brengt Deze veel gaven met zich mee. Het kan de gave 
van kennis zijn, de gave om in tongen te spreken, de gave van wijsheid, de gave van liefde, de gave 
van genezing of de gave van profetie. In het geval van Mijn apostelen beseften zij al vlug dat, zodra zij 
deze gave ontvingen, zij zich daarna nooit meer konden veroorloven dat de zonde van hoogmoed 
hun missie bezoedelde. Want van zodra de hoogmoed tussenbeide komt in een persoon die de 
gave van de Heilige Geest ontvangen heeft, verdwijnt de Geest van God en zal in de plaats daarvan 
de geest van duisternis er wonen. 
 
Een duistere ziel kan het Licht van de Heilige Geest niet over anderen uitstorten. Deze kan enkel 
duisternis verspreiden. Duisternis van de geest misleidt anderen. Het is vooral misleidend wanneer 
dit afkomstig is van iemand die als een heilige leerling of een expert in Mijn Leer gezien wordt. Al wat 
daaruit voortvloeit, is haat, onbehagen en een gevoel van hopeloosheid. 
 
Om de gave van de Heilige Geest te ontvangen, moet jullie ziel gelouterd worden en vrij zijn van de 
zonde van hoogmoed, anders zal deze jullie nooit verleend worden. Wanneer de Heilige Geest 
aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen. 
Hij zal de genezing van de ziel, het lichaam en de geest bewerkstelligen en zal de wijsheid met zich 
meebrengen, die enkel van God kan komen. Hij zal wereldwijd bekering verspreiden. 
 
Dit zullen dan de vruchten zijn waardoor jullie zullen weten waar de Heilige Geest aanwezig is. De 
overvloed aan alle mogelijke gaven, waaronder wonderen van de Hemel, werd nu voor het welzijn 
van allen in het Boek der Waarheid openbaar gemaakt - het Boek dat voor deze tijd aan de gehele 
mensheid beloofd werd. Neem het aan met een goedgunstig hart en dank God voor één van de 
laatste geschenken van de Hemel voor de grote dag! 
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