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Over het smalle pad en de smalle deur naar de Redding.
Mijn biechtvader zei me dat het moeilijk is om gered te worden omdat Jezus Christus zelf
gezegd heeft: “De deur is smal, je hoeft je uiterste best te doen om binnen te geraken”.
Na het ontvangen van de H.Communie zei Jezus:
“Arme Ik, hoe gierig beschouwen ze Mij.
Zeg aan je biechtvader: zij beoordelen me vanuit hun eigen gierigheid.
Zij zien Mij niet als het grote, onmetelijke, oneindige ,machtige Wezen, oneindig in al mijn
volmaaktheden die grote menigten van mensen kan doorlaten door een nauwe doorgang,
beter dan door brede poorten ”.
En terwijl Hij dit zei was het alsof ik een zeer smal pad zag dat leidde naar een kleine
deur, smal maar vol met mensen die met elkaar wedijverden om vlugger vooruit te komen
en als eerste naar binnen te kunnen gaan.
Jezus vervolgde:
“Kijk mijn dochter, wat een grote menigte elkaar verdringt en zij wedijveren om eerste te
zijn. Bij een wedstrijd kan je veel winnen. Wanneer het pad breed zou zijn, zal niemand
zich inspannen om snel te zijn. Zij weten immers dat er voldoende ruimte is voor hen om
te lopen wanneer ze het zelf willen. Maar terwijl zij hun tijd nemen, kan de dood komen .
En als zij niet het smalle pad bewandelen, dan kan het zijn dat zij zich bevinden op de
drempel van de brede deur van de hel.
Oh, hoeveel goed doen deze smalle weg en deur!
Hetzelfde gebeurt bij jullie : als er een feest of een dienst aangeboden wordt en het is
geweten dat er ruimte klein is, zullen velen zich haasten en er zullen meer toeschouwers
van het feest of de dienst genieten.
Maar als het geweten is dat de ruimte groot is, zal niemand zich haasten en er zullen
minder toeschouwers zijn. Als ze weten dat er plaats is voor iedereen, neemt iedereen
zijn tijd en sommigen komen halverwege, anderen aan het eind en sommigen komen als
alles voorbij is en ze genieten van niets.
Hetzelfde zou gebeuren als het pad naar de Redding breed zou zijn. Weinig mensen
zouden zich haasten en het Feest van de Hemel zou maar voor weinigen zijn.
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