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Enkel het Kruis ent de Godheid op de mensheid.  
Het kruis is de rijkdom van de ziel. 

 
 
Nog steeds in mijn gewone toestand van gemis en met weinig lijden, zei ik bij mezelf:  
“Ik word niet alleen beroofd van Jezus, maar het goede van het lijden is mij nu ook 
ontnomen.  
Oh, God. U wil mij in vuur en zwaard leggen en de dingen aanraken die mij het 
dierbaarste zijn en mijn leven vormen : Jezus en het kruis.  
 
Als Jezus mij verafschuwt omwille van mijn ondankbaarheid  
-is het terecht dat Hij niet komt.  
Maar jij, O Kruis, wat heb ik je misdaan dat  je mij zo barbaars verlaten hebt?  
Heb ik je misschien niet ontvangen als je kwam! 
Heb ik je niet behandeld als mijn trouwe metgezel! 
 
Oh, ik herinner me dat ik je zo beminde dat ik niet zonder jou kon zijn. 
En soms heb ik je zelfs boven Jezus verkozen.  
Ik weet niet wat je mij aangedaan hebt dat ik niet zonder jou kon zijn.  
Toch heb je mij verlaten!  
 
Het is waar dat je mij zeer veel goeds gedaan hebt.  
Jij was de weg, de deur, het vertrek, het geheim, het licht waarin ik Jezus kon vinden. 
Daarom hield ik juist zo veel van u. En nu is alles voor mij voorbij!” 

 

Terwijl ik hieraan dacht kwam lieve Jezus zeer kort en zei:  
“Mijn dochter, het kruis is deel van het leven. 
Enkel Hij die zijn eigen leven niet bemint, bemint het kruis niet.  
Want enkel met het kruis heb Ik de Godheid op de verloren mensheid geënt.   
 
Enkel het kruis zet de verlossing van de wereld verder  
en ent elk die het ontvangt in de Godheid.  
 
Wie het kruis niet liefheeft begrijpt niets 
-van de deugden, van de volmaaktheid 
-van de Liefde tot God en van het ware Leven. 

 
Het gaat met hem als met een rijke man die zijn rijkdom verloren is en aan wie een middel 
getoond wordt om het terug te krijgen, en misschien nog meer te bekomen. 
Wat doet hij niet om dit middel te beminnen!   Plaats hij zijn eigen leven niet in dit middel 
om het leven in zijn rijkdommen terug te vinden? 
 
Zo gaat het met het kruis. De mens is zo arm geworden. 
En het kruis is het middel,  
-niet enkel om hem uit de armoede te redden,  
-maar om hem met alle goederen te verrijken.  
Daarom is het kruis de rijkdom van de ziel”.  

 
Toen verdween Hij.  
En ik bleef met meer bitterheden, denkend aan wat ik verloren was. 


