Teresa van Avila – de vlinder
Je hebt zeker al gehoord hoe wonderbaar de zijde ontstaat.
Alleen Hij kon zoiets uitvinden. Een kiempje, niet groter dan
een peperkorrel… begint door de warmte te leven, zodra de
eerste bladeren op de moerbeiboom komen. Tot op de dag
waarop het voedsel waarvan het moet leven verschijnt, leek
het dood. Het voedt zich met moerbeibladeren tot men het,
groot geworden, over enkele takjes laat beschikken. Met zijn
snuitje weeft de worm daar dan zelf de zijde. Hij maakt een
klein nauw aansluitend omhulsel waarin hij zich opsluit. De
worm die zelf groot en lelijk is sterft erin en uit dezelfde
cocon komt een klein, heel bevallig wit vlindertje te
voorschijn. Wie zou het kunnen geloven zonder het te zien?
…
Zoals ik bij het begin schreef brengt die worm, wanneer hij
volgroeid is, zijde voort en bouwt hij het huis waarin hij zal
sterven. Hier zou ik willen doen begrijpen, dat Christus dit
huis is. Ik meen ergens gelezen of gehoord te hebben dat ons
leven verborgen is in Christus of in God, wat hetzelfde
betekent. Of, dat Christus ons leven is.
…
Hier zie je, dochters, wat we met Gods genade kunnen doen.
Zijne Majesteit zelf kan onze woning zijn, zoals Hij dat is in
het gebed van vereniging. En wij zijn in staat die woning te
bouwen!
…
Vlug aan het werk dan, dochters! Laten we haastig dit kleine
omhulsel weven, terwijl we afstand doen van onze
eigenliefde, onze wil, onze gehechtheid aan wat ook op
aarde… Laat de worm dood gaan.
…
Want eenmaal in dit gebed verwijlend, totaal gestorven aan
de wereld, verandert hij (de worm) in een kleine witte
vlinder.
Teresa van Avila: Innerlijke burcht, 5, 2, 2-7

…“Voor mij is leven Christus en sterven winst.” (Fil 1,21) Mij
dunkt dat de ziel hier hetzelfde mag zeggen, want hier sterft
de kleine vlinder waarover we spraken in een overmaat van
vreugde, daar Christus zijn leven is.
Teresa van Avila: Innerlijke burcht, 7, 2, 5

O leven van mijn leven en voedsel dat mij voedt!
Teresa van Avila: Innerlijke burcht, 7, 2, 6
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