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Het was het Kruis dat Jezus als God liet herkennen. 
Jezus geeft de zielen twee kruisen: het kruis van de pijn en het kruis van de liefde. 

 
Ik bevond mij in mijn armzalige toestand, bij het stilzwijgen van de gezegende Jezus. 
Toen Hij deze ochtend kwam, had ik het juist zeer benauwd; 
Hij zei :  
 
"Mijn dochter, 
- niet mijn werken, 
- noch mijn prediking,  
- noch de kracht van mijn wonderen 
Lieten Mij duidelijk  herkennen als de God die Ik ben.  
 
Maar toen Ik aan het kruis werd genageld en werd omhoog geheven, als op mijn Troon,  
werd Ik als God herkend.  
 
Dus, enkel het Kruis heeft  
- aan de wereld en aan de gehele hel  
Getoond Wie Ik in werkelijkheid was.  
 
Allen werden geschokt en herkenden hun Schepper.   
 
Het is daarom het Kruis  
- dat God aan de ziel toont , en 
- dat toont of de ziel werkelijk van God is.  
 
Men kan zeggen dat het kruis  
- alle intieme delen van de ziel blootlegt en  
- aan God en aan de mensen openbaart wie zij is." 
 
Toen voegde Hij eraan toe:  
 
"Ik consumeer de zielen aan twee Kruisen: 
- het ene is van Lijden,  
- het andere is van Liefde.  
 
In de hemel beminnen alle negen koren van engelen Mij , 
- hoewel elk zijn eigen taak heeft.  
 
Bijvoorbeeld, het speciale ambt van de Serafijnen is Liefde.   
En hun koor staat meer vooraan om de weerklank van mijn Liefde te ontvangen. 
Zozeer zelfs, dat mijn Liefde en die van hen, die door elkaar heen schijnen,  
voortdurend met elkaar overeenstemmen. 
 
Op dezelfde wijze geef Ik aan de zielen op aarde hun verschillende taken:  
Ik maak 
- sommigen tot martelaren van Lijden, en  
- en sommigen tot martelaren van Liefde,  
 
Beide zijn immers bekwame meesters  
- in het offeren van zielen en  
- om hen Mij waardig te maken." 


