
Körsång från Klippan

T.S. Eliot

***



I.

Örnen svävar i himlens höjd,

med sina hundar upprätthåller jägaren sitt stråk.

O oupphörliga omdaning av fxerade stjärnor,

O oupphörliga återkomst av bestämda årstider,

O värld av vår och höst, av födsel och död!

De ändlösa cyklerna av idéer och handlingar,

ändlösa uppfnningar, ändlösa experiment,

som ger kunskap om rörelse, men inte om stillhet;

kunskap om tal, men inte om tystnad;

kunskap om ord, men okunskap om Ordet.

All vår kunskap för oss närmare vår ignorans,

all vår ignorans för oss närmare döden,

men en närhet till döden som inte närmar sig Gud.

Var är det liv vi förlorade i vår levnad?

Var är visdomen vi förlorade i vår kunskap?

Var är kunskapen vi förlorade i vår information?

Himlarnas cykler under tjugo århundraden

för oss längre från Gud och närmare stoftet.

Jag reste till London, till den tidshållna staden,

där foden rinner, med främmande fotationer.

Där hörde jag sägas: vi har för många kyrkor,

och för få grillrestauranger. Där hörde jag sägas:

låt prästerna gå i pension. Folk behöver inte kyrkan

där de arbetar, utan där de tillbringar sina

söndagar.

I staden behöver vi inga klockor:

låt dem väcka förorterna.

Jag reste till förorterna, och där fck jag höra:
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Vi sliter i sex dagar, den sjunde måste vi ta bilen

till Hindhead eller Maidenhead.

Om vädret är uselt stannar vi hemma och läser tidningar.

I industriområden hörde jag

om ekonomiska lagar.

Ute på den sköna landsbygden, där verkade det

som att den bara passade för picknickar.

Och kyrkan verkar inte önskad

vare sig på landet eller i förorterna; och i städerna

bara för större bröllop.

KÖRLEDAREN: Tystnad! och upprätthåll ett respektfullt avstånd.

För jag ser ankomsten av

Klippan. Som kanske kommer ge svar på våra tvivel.

Klippan. Väktaren. Främlingen.

Han som ser vad som skett.

Och vad som skall komma att ske.

Vittnet. Granskaren. Främlingen.

Den av Gud omskakade, som sanningen fötts in i.

Entré Klippan, ledd av en gosse:

KLIPPAN: Människans lott är oupphörligt arbete,

eller oupphörlig sysslolöshet, vilket är ännu värre,

eller oregelbundet arbete, vilket inte är trevligt.

Jag har ensam trampat vinpressen, och jag vet

att det är svårt att vara riktigt nyttig när man avsäger

sig det som människor ser som lycka, när man eftersträvar

de goda gärningar som leder ut i skymundan, när man accepterar

med en oberörd uppsyn de som bringar förakt,

allas applåder eller ingens kärlek.

Alla är beredda att göra en investering

men de festa förväntar sig avkastning.

Jag säger er: Gör er vilja perfekt.

Jag säger: Ha inga tankar på skörden,
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utan bara på att så ordentligt.

Jorden snurrar och världen förändras,

men en sak förändras inte.

Under alla mina år fnns det en sak som aldrig förändrats.

Hur man än döljer den, denna sak förändras inte:

Den eviga kampen mellan gott och ont.

I försumlighet missköter ni era altare och kyrkor;

De ni blivit idag förminskar

det som gjorts av godo, ni fnner förklaringar

som tillfredställer det rationella och upplysta tänkandet.

För det andra, ni glömmer och förringar öknen.

Öknen är inte avlägsen under solens glans,

öknen är inte bara runt hörnet,

öknen har tryckts in bredvid dig på tunnelbanetåget.

Öknen fnns i hjärtat på din broder.

Den gode mannen är en byggare, om han bygger det som är gott.

Jag skall visa er vad som nu blir gjort,

och några av de saker som gjordes för länge sedan,

så att ni skall fnna mod. Gör er vilja perfekt.

Låt mig visa er de ödmjukas arbete. Lyssna.

Ljuset tonas ned; i halvmörkret hörs arbetarnas röster mässa:

På övergivna platser

skall vi bygga med nytt tegel

vi har manskap och maskiner

och lera för nytt tegel

och kalk för nytt murbruk

där teglet fallit

skall vi bygga med ny sten

där bjälkar blivit ruttna

skall vi bygga med nytt virke

där ordet är onämnt

skall vi bygga med nytt tal
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arbeta tillsammans

En kyrka för alla

Och ett jobb för var och en

Alle man till arbetet.

Nu syns siluetterna av gruppen med arbetare mot den dunkla himlen. Längre bort besvaras de av 

de arbetslösas röster: 

Ingen har anställt oss

Med händerna i fckorna

och sänkta huvuden

står vi utspridda på öppna ytor

och darrar i obelysta rum.

Bara vinden rör sig

över tomma fält, som är obrukade

där plogarna vilar, vinklade

längsmed fårorna. I detta land

skall det fnnas en cigarett per två män,

för två kvinnor en halv sejdel mörkt

öl. I detta land

ingen har anställt oss.

Våra liv är oönskade, vår död

onämnd i tidningen.

Arbetarna mässar igen:

Floden rinner, årstiderna går,

sparven och staren har ingen tid att förlora.

Om folk inte bygger

hur skall de leva?

När fälten är brukade

och mjölet blivit bröd

skall de inte dö i en för liten säng

eller med för trånga lakan. På denna gata

fnns det ingen början, ingen rörelse, ingen frid och inget slut
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men oljud utan samtal, mat utan smak.

Utan dröjsmål, utan brådska

kunde vi bygga början och slutet på denna gata.

Vi bygger meningen:

En kyrka för alla

Och ett jobb för var och en

Alle man till arbetet.
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II.

Sålunda danades era anfäder

tillsammans med helgonen, medborgare i Guds hushåll,

som byggts på

apostlarnas och profeternas fundament

och på Jesus Kristus själv, den främsta hörnstenen.

Men ni, har ni byggt ordentligt, som ni nu sitter hjälplösa

i ett fördärvat hus?

Där många föds till sysslolöshet, till ett splittrat liv och en smutsig

död, till förbittrad hånfullhet i honungsnästen,

och de som skulle bygga och återupprätta vänder sina

handfator uppåt, eller tittar förgäves mot främmande länder för att

späda på allmosorna eller för att fylla urnan.

Ert byggande håller inte ihop, ni sitter och skäms

och undrar om och hur ni skulle kunna byggas upp

till en hemvist för Gud i Anden, Anden som svepte

över vattnet som en lykta fäst på en

sköldpadda.

Och somliga säger: "Hur kan vi älska vår granne? För kärlek måste

omsättas i handling, så som önskan förenas med det önskade; vi har bara

vårt arbete att ge och vårt arbete behövs inte.

Vi väntar i gränder, med inget att bringa annat än sångerna vi kan

sjunga som ingen vill höra sjungna;

Vi väntar på att kastas tillslut, i en hög mindre nyttig än dynga."

Ni, har ni byggt väl, har ni glömt hörnstenen?

Ni talar om riktiga relationer mellan människor, men inte om människors

relationer till Gud.

"Vår hemvist är i himlen"; ja, men denna är model och

förlaga för er hemvist på jorden.
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När era fäder fastställde Guds roll,

och stadgade alla besvärliga helgon,

apostlar, martyrer, in i någon sorts semesterort,

då kunde de sätta igång med imperialistisk expansion

tillsammans med industriell utveckling.

Man exporterade järn, kål och textilier

och intellektuell upplysning

och allting, även kapital

och många versioner av Guds ord:

Det brittiska folket kände sig utvalda för ett uppdrag

och utförde det, men lämnade mycket i oklarhet därhemma.

Av allt som gjordes i det förfutna äter ni frukterna, både de ruttna

och de goda.

Och kyrkan måste evigt byggas, och ständigt förfalla.

och ständigt återupprättas.

För alla onda gärningar som gjordes i det förfutna upplever vi konsekvenserna:

För lättja, girighet, frosseri, försummelse av Guds ord.

För högmod, lusta, bedräglighet, för alla synder.

Och efter allt som gjordes som var gott har ni arvet.

För goda och onda gärningar hör till den enskilde när han står

ensam på andra sidan döden,

men här på jorden får ni resultatet av det goda och onda

som gjordes av de som kommit innan er.

Och allt som är ont kan ni reparera om ni tillsammans går i ödmjuk

botgöring och sonar era fäders synder;

och allt som var gott måste ni strida för att behålla med hjärtan lika

hängivna som era fäder som kämpade för att vinna det.

Kyrkan måste evigt byggas, för den förfaller ständigt

inifrån och attackeras utifrån;

För detta är livets lag; och ni måste minnas att

i tider av välstånd kommer folk försumma templet, och i tider av svårigheter

kommer de förkasta det.

Vad för liv har ni om ni inte har era liv tillsammans?
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Det fnns inget liv utan samvaro,

och ingen samvaro som inte levs i Guds lovpris.

Till och med anakoreten som mediterar i ensamhet,

som ur dagarnas och nätternas gång hör Guds lovpris,

ber för kyrkan, Kristi kropp på jorden.

Och nu lever ni skingrade på besmyckade avvägar.

Och ingen känner eller bryr sig om vem ens granne är

om inte grannen för alltför mycket oväsen,

men alla rusar hit och dit i motorfordon,

välbekanta med vägarna men ingenstans bebodda.

Inte ens reser familjer runt tillsammans.

Utan varje son har sin motorcykel,

och döttrar åker iväg på lättvindiga extrasäten.

Mycket att kasta omkull, mycket att bygga, mycket att återupprätta;

låt inte arbetet dröja, eller tiden och styrkan gå till spillo;

låt leran grävas fram ut gropen, låt sågen klyva stenen.

Låt inte elden kvävas i smidesugnen.
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III.

Herrens ord kom in i mig, så här:

O sorgliga städer av specialiserade människor,

O fördärvade generation av upplysta människor,

förråda i er uppfnningsrikedoms labyrinter.

Sålda av era praktiska innovationers landvinningar:

jag har givit er händer som ni riktar från andakt,

jag har givit er tal, för oändligt svammel,

jag har givit er min lag, och ni upprättar stadgar,

jag har givit er läppar, för att ge utryck åt vänliga sentiment,

jag har givit er hjärtan, för ömsesidig misstänksamhet.

Jag har givit er fri vilja, och allt ni gör är att växla

mellan lönlös spekulation och ogenomtänkta handlingar.

Många är engagerade i att skriva böcker och att trycka dem.

Många önskar att se sina namn i tryck.

Många läser inget annat än sportbladet.

Mycket läser ni, men inte Guds ord,

mycket bygger ni, men inte Guds hus.

Skall ni bygga mig ett hus av gips, med korrugerat tak,

för att fylla det med en ansamling veckotidningar?

1:e manliga rösten: 

Ett rop från öst:

Vad skall göras åt de ångande fartygens stränder?

Kommer ni lämna mitt folk i glömska och glömda, 

i passivitet, arbete, och utslagna i delirium?

Kvar skall den fördärvade skorstenen vara,

och det avskalade skrovet, en hop rostigt järn.

På en gata av utspridda kullerstenar där getter klättrar omkring,

där mitt Ord inte talas.
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2:e mansrösten: Ett rop från norr, från väst och

från syd

varifrån tusentals dagligen reser till den tidshållna staden;

där mitt ord inte nämns,

i lobeliornas och tenniströjornas land

hardjur skall gräva tunnlar och törnet återvända,

nässlor skall blomma genom gruset på gården,

och vinden skall tala: "Dessa var trevliga gudslösa människor:

deras enda monument är asfaltsvägarna

och tusen bortspelade golfbollar."

Refräng: Vi bygger i fåfänglighet om inte Herren bygger med oss.

Kan du upprätthålla den stad som inte Herren upprätthåller med dig?

Tusen poliser som dirigerar trafken

kan inte säga dig varför du kom eller vart du är på väg.

En marsvinsfock eller en hord driftiga murmeldjur

bygger bättre än de som bygger utan Herren.

Skall vi lägga upp våra fötter bland ständiga ruiner?

Jag har älskat skönheten i ditt hus,

friden i din helgedom,

jag har sopat golven och smyckat altaren.

Där det inte fnns något tempel kommer det inte fnnas några hem.

Om ni så har tak och inrättningar,

osäkra rum att hyra så länge avgiften blir betald,

ödsliga källare där råttorna frodas

eller sanitära bostäder med numrerade dörrar

eller ett hus som är lite bättre än grannens;

När Främlingen frågar: "Vad är meningen med den här staden?

Kommer ni tätt samman för att ni älskar varandra?"

Vad kommer ni svara? "Vi uppehåller oss tillsammans

för att tjäna pengar på varandra"? eller "Detta är ett samhälle"?

Och Främlingen kommer avresa och återvända till öknen.

Ack min själ, var redo för Främlingens ankomst,
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var redo för han som vet hur man ställer frågor.

Ack uppgivenheten hos de som vänder sig från Gud

till praktfullheten i sitt tänkande och härligheten i sina handlingar,

till konster och uppfnningar och djärva projekt.

Till system av mänsklig storhet med ett omfattande vanrykte.

Ni kuvar jord och vatten till er tjänst,

exploaterar haven och utvecklar bergen,

delar upp stjärnorna i ordinära och särskilda.

Sysselsatta med att utforma det perfekta kylskåpet,

sysselsatta med att utarbeta en rationell moral,

sysselsatta med att trycka så många böcker som möjligt,

intrigerar för lycka och kastar tomfaskor omkring er,

vänder er från er sysslolöshet till febrig entusiasm

för nationen eller folket eller det ni kallar mänskligheten;

Även om ni glömmer vägen till templet

så fnns det någon som inte glömmer vägen till er dörr:

livet kan ni undvika, men inte döden.

Ni skall inte förneka Främlingen.
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IV.

Vissa skulle vilja bygga templet,

och andra skulle hellre se att templet inte blev byggt.

Under profeten Nehemjas dagar

rådde inga undantag för denna allmänna regel.

I Susas borg, under månaden nisan

serverade han vin till kung Artaxerxes,

och han sörjde den förlorade staden, Jerusalem;

och kungen gav honom tillstånd att resa

så att han skulle kunna återuppbygga staden.

Så han reste, med ett fåtal, till Jerusalem,

och där, vid Drakkällan, vid Dyngporten,

vid Källporten, vid Konungsdammen

låg Jerusalem öde, förtärd av eld;

utan plats för djuren att passera.

Det fanns fender på utsidan som ville förgöra honom.

Och spioner och självtjänare på insidan,

då han och hans män vigde sina händer till att återuppbygga muren.

Så de byggde som man måste bygga

med svärdet i ena handen och mursleven i den andra.
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V.

O Herre, fräls mig från den med lysande intentioner och

ett orent hjärta: för hjärtat är mer bedrägligt än allt annat,

och rasande illasinnat.

Horoniten Sanvallat, ammoniten Tobia, och araben

Geshem: var otvivelaktigt män av samhällelig anda och iver.

Fräls mig från fenden med något att vinna: och

från vännen med något att förlora.

Kom ihåg profeten Nehemjas ord: "Mursleven

i handen, och revolvern hyfsat lös i hölstret."

De som sitter i ett hus vars syfte är bortglömt: är som

ormar som ligger på trappsteg där mossan växer, förnöjda i solljuset.

Och de andra rusar runt som hundar, fulla av företagsamhet, och sniffar

och skäller: de säger, "Detta hus är ett ormnäste, låt oss

förstöra det,

och lägga dessa abnormiteter, de kristnas illgärningar,

bakom oss." Och dessa är inte berättigade, inte heller de andra.

Och de skriver oräkneliga böcker; då de är för ytliga och distraherade

för tystnad: var och en söker sin egen upphöjelse, och

undviker sin tomhet.

Om ödmjukhet och renhet inte fnns i hjärtat, så fnns de inte i

hemmet: och om de inte fnns i hemmet, fnns de inte i staden.

Den som har byggt under dagen skulle återvända till sitt

hjärta i skymningen: för att välsignas med tystnadens gåva, och

slumra innan han somnar.

Men vi är omgivna av ormar och hundar: därför måste

somliga arbeta, och andra måste hålla spjuten.
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VI.

Det är svårt för de som aldrig upplevt förföljelse,

och som aldrig har känt en kristen,

att tro på dessa berättelser om förföljda kristna.

Det är svårt för de som bor nära en bank

att tvivla på sina pengars säkerhet.

Det är svårt för de som lever nära en polisstation

att tro på våldets seger.

Tror du att tron har erövrat världen

och att lejon inte längre behöver väktare?

Behöver du höra att det som varit åter kan bli?

Behöver du höra att även sådana modesta framsteg

som man kan skryta om i salongerna

knappast kommer överleva tron, varifrån de fått

sin betydelse?

Män! borsta era tänder när ni går upp och när ni lägger er:

Kvinnor! borsta era naglar:

Man borstar hundens tänder och kattens klor.

Varför skulle folk älska kyrkan? Varför skulle de älska hennes

lagar?

Hon talar till dem om liv och död, och om allt de hellre skulle glömma.

Hon är ömsint där de vill vara hårda, och hård där de

vill vara mjuka.

Hon berättar för dem om ondska och synd, och andra obehagliga faktum.

De försöker oupphörligen fy

från det yttre och inre mörkret

genom att drömma om så perfekta system att ingen kommer behöva vara

god.

Men den som är kommer överskugga

den som låtsas vara.

Och Människosonen blev inte korsfäst en gång för alla.
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Martyrernas blod spilldes inte en gång för alla,

helgonens liv skänktes inte en gång för alla:

utan Människosonen korsfästs ständigt

och det skall komma martyrer och helgon.

Och om martyrers blod skall föda längs trappstegen

så måste vi först bygga trappstegen;

och om templet skall kastas omkull

så måste vi först bygga templet.
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VII.

I begynnelsen skapade Gud världen. Öde och tom. Öde

och tom. Och mörker var över djupet.

Och när människorna kom strävade de, på sina egna vis,

i kval för att närma sig Gud

I blindhet och fåfänglighet, för människan är en fåfäng varelse,

och människor utan Gud är som agnar i vinden:

som blåser hit och dit, och som inte hittar någon hemvist att slå rot.

De följde ljuset och skuggan, och ljuset förde dem

framåt mot ljus och skuggan förde dem mot mörker,

De dyrkade ormar och träd, dyrkade demoner hellre än

ingenting: ropade efter liv bortom livet, efter extas som inte kom ur köttet.

Öde och tom. Öde och tom. Och mörker över

djupet.

Och Anden fög över vattnet.

Och människor som vände sig mot ljuset och var kända med

ljuset

skapade de högre religionerna; och de högre religionerna var

goda

och förde folk från ljus till ljus, till kunskap om gott och ont.

Men deras ljus var ständigt omringat och strimmat av mörker.

Så som tempererade vatten genomborras av den stilla döda brisen från 

den arktiska strömmen;

och de kom till en ände, en återvändsgränd som utlösts av några skärvor liv.

Och de började se förtvinade ut så som barn som

dött av svält.

Bönehjul, andedyrkan, förnekelse av denna världen, fastställande

av ritualer med bortglömd mening

i den rastlösa vindpinade sanden, eller i bergen där vinden

inte låter snön vila.
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Öde och tom. Öde och tom. Och mörker över

djupet.

Sedan inträffade, vid en förutbestämt tidpunkt, en punkt i tiden

och av tiden,

En tidpunkt som inte var utanför tiden, utan i tiden, i vad vi kallar historien:

som gjorde ett tvärsnitt, en klyvning i tidens värld, en punkt i tiden

men inte som en del av tiden,

En punkt i tiden men tiden gjordes av den punkten:

för utan mening fnns ingen tid, och den punkten

i tiden gav mening.

Då såg det ut som att människan måste gå från ljus till ljus, i

Ordets ljus,

genom passion och uppoffringar som bevarats trots hennes negativa

väsen;

bestialiska som de alltid varit, köttsliga, självtjänande som de alltid varit,

själviska och svagsynta som de alltid varit.

Men likväl alltid en kamp, alltid en återkomst, alltid en återgång till deras

marsch på vägen som var belyst av ljuset;

Ofta avbrott, sävlighet, strövtåg, förseningar, vacklande, men de

följde likväl inte någon annan väg.

Men det verkar som att någonting skett som aldrig

tidigare skett: även om vi inte vet exakt när, eller varför, eller

hur, eller var.

Människorna har lämnat Gud inte för andra gudar, säger de, utan för ingen gud;

och detta har aldrig tidigare inträffat

Att folk både förnekar gudar och tillber gudar, de bekänner sig främst

till förnuftet,

och därefter till pengar, och makt, och vad de kallar livet, eller folket,

eller dialektiken.

Kyrkan har blivit förskjuten, tornet störtat, klockorna vända

uppochned, vad skulle vi kunna göra

annat än att stå med tomma och öppna händer

i en tidsålder som progressivt avancerar bakåt?
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De arbetslösas röster [långt bortifrån]:

I detta land

skall det fnnas en cigarett per två man,

för två kvinnor en halv sejdel mörkt

öl.

Refräng: Vad säger världen, kör hela världen vilse i 

energisnåla bilar på motorlänkar?

De arbetslösas röster [mer avlägsna]:

I detta land

ingen har anställt oss...

Refräng: Öde och tom. Öde och tom. Och mörker över djupet.

Har kyrkan svikit mänskligheten, eller har mänskligheten svikit

kyrkan?

När kyrkan inte längre beaktas, eller ens blir bestriden, och

människan har glömt

alla gudar utom Ocker, Lust och Makt.
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VIII.

Ack Fader vi välkomnar dina ord.

Och vi skall taga akt inför framtiden,

med det förfutna i minnet.

Hedningarna har tillskansat sig ditt arvegods,

och ditt tempel har de besudlat.

Vem är detta som kommer från Edom?

Han har ensam trampat vinpressen.

Någon som talade om Jerusalems skam

och om besudlade heliga platser;

Peter Eremiten, som fammade med ord.

Och bland hans åhörare fanns ett par goda män,

många som var onda,

men de festa var varken eller.

Som alla människor överallt,

Somliga for för sin ärelystnad,

somliga for som var rastlösa och nyfkna,

somliga var rovlystna och lustfyllda.

Många lämnade sina kroppar till Syriens stenfällor

eller låg kvar utspridda runt vattendragen längs vägarna;

många lämnade sina själar i Syrien,

levde vidare, nedsjunkna i moralisk korruption;

många kom tillbaka väldigt trasiga,

sjuka och utblottade, och

fann en främling i besittning vid sin gamla dörr:

kom hem fördärvade av solen i öst
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och de sju dödssynderna i Syrien.

Men vår kung hade framgångar vid Akko.

Och trots all vanära,

de brustna principerna, de brustna liven,

den brustna tron i olika former,

fanns det något kvar som var förmer än sagorna

gamla farbröder skulle komma att berätta om vinterkvällarna.

Bara tron kunde ha åstadkommit vad som var gott i det.

Fullständig tro hos ett fåtal,

ofullständig tro hos många.

Inte girighet, lusta, bedräglighet,

avund, lättja, frosseri, svartsjuka, högfärd:

Det var inte dessa som gjorde korstågen,

det var dessa som förgjorde dem.

Kom ihåg den tro som fck män att lämna sina hem

för en vandrande predikants ord.

Vår tid är en tid av moderata dygder

och moderata laster

där folk inte kommer lägga ned korset

eftersom de aldrig kommer anta det.

Men ingenting är omöjligt, ingenting,

för den med tro och övertygelse.

Låt oss därför göra vår vilja perfekt.

Ack Gud, hjälp oss.
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IX.

Människoson, skåda med dina ögon, och hör med dina öron

och rikta in ditt hjärta på allt jag visar dig.

Vem är det som har sagt: Guds hus är ett sorgens hus;

Vi måste gå i svart och i svårmod, med utdragna ansikten.

Vi måste gå mellan oklädda väggar, darra ovärdigt, viska

otydligt,

omkring ett par skälvande utspridda ljus?

De försöker lägga sin egen sorg på Gud, sorgen de borde känna

för de synder och fel de begår när de ger sig ut för sina dagliga upplevelser.

Likväl går de på gatorna styvnackade, som fullblodshingstar

redo för ett lopp,

De smyckar sig själva, och framträder på marknaden, i offentligheten,

och alla andra sekulära mötesplatser.

Har höga tankar om sig själva, redo för alla festligheter,

och röner stora framgångar.

Låt oss sörja i avskildhet, och lära oss botgöringens

konst,

och låt oss sedan lära oss helgonens glädjefyllda samvaro.

Människans själ måste vända sig till skaparkonsten.

Ur den formlösa stenen, när konstnären förenas med

stenen,

strömmar alltid nytt liv, från människans själ som

förs samman med stenens själ;

ur de meningslösa behändiga formerna hos allt som lever eller

är livlöst

sammanfört med konstnärens öga, nytt liv, ny form, ny färg.

Ur oceaner av ljud levande musik,

ur ordens kladdiga sörja, ur den språklig otydlighetens
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skyfall och nederbörd,

ungefärliga tankar och känslor, ord som tagit

tankarnas och känslornas plats,

där strömmar det perfekta sättet att tala, och skönheten i

besvärjelser.

Herre, skall vi inte nyttja dessa gåvor i din tjänst?

Skall vi inte ställa alla våra krafter i din tjänst

för liv, för värdighet, förfning och ordning.

Och intellektuell sinnlighet?

Herren som skapat måste önska att vi skall skapa

och ställa våra skapelser åter i Hans tjänst

vilket redan är Hans tjänst i uppbyggelse.

För människan är ande och kropp enade,

och måste därför tjäna som ande och kropp.

Det synliga och det osynliga, två världar möts i människan;

Det synliga och det osynliga måste mötas i hennes tempel;

Ni får inte förneka kroppen.

Nu skall ni se templet färdigställt:

Efter stora mödor, efter många hinder;

för skapelsens arbete är aldrig utan vedermöda;

den formgivna stenen, det synliga krucifxet,

det smyckade altaret, the uppbyggliga ljuset.

Ljus

Ljus

Den synliga hågkomsten av det osynliga ljuset.
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X.

Du har sett huset byggas, du har sett det besmyckat

av den som kom om natten, nu är det tillägnat Gud.

Det är nu en synlig kyrka, ännu ett ljus satt på en kulle

i en förvirrad och mörk värld, tyngd av onda omen.

Och vad skall vi säga om framtiden? Är en kyrka allt vi kan

bygga?

Eller skall den synliga kyrkan gå vidare och erövra världen?

Den stora ormen ligger evigt halvvaken, i världens allra

djupaste avgrund, ihoprullad

i cirklar runt sin egen kropp tills han vaknar i hunger och rör sitt

huvud till höger och till vänster och förbereder sig för stunden att sluka.

Men laglöshetens mysterium är en avgrund för djup för de dödligas ögon

att sondera. Kom

ni undan från samvaron med de som prisar ormens gyllene ögon,

de som dyrkar, och ger sig själva som offergåvor till ormen. Gå

er väg och håll er undan.

Var inte för nyfkna på gott och ont;

försök inte beräkna tidens kommande vågor;

utan var nöjda med att ni har ljus

nog att röra er och fnna ett fotfäste.

Ack osynliga ljus, vi prisar dig!

För starkt för de dödligas ögon.

Ack högre ljus, vi prisar dig för det mindre;

österns ljus som våra spiror vidrör om morgonen,

det ljus som sluttar på våra västra dörrar om kvällen.

Skymningen över en stillaliggande tjärn när faddermössen fyger,

månens ljus och stjärnors ljus, ugglors och malfjärilars ljus,

lysmaskens ljusglöd på ett grässtrå.
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Ack osynliga ljus, vi ärar dig!

Vi tackar dig för ljusen vi tänt,

altarets ljus och tillfyktens ljus;

de små ljusen hos de som mediterar vid midnatt

och ljus som leds genom de färgade fönsterglasen

och ljus som refekteras mot slipad sten,

det förgyllda träsnideriet, den målade fresken.

Vår blick går under vattenytan, våra ögon ser uppåt

och ser det ljus som bryts genom det oroliga vattnet.

Vi ser ljuset men ser inte varifrån det kommer.

Ack osynliga ljus, vi hyllar dig!

Rytmen i det jordiska livet gör oss trötta på ljus. Vi blir glada

när dagen slutar, när leken slutar; och extas ger alltför

mycket smärta.

Vi är barn som snabbt blir trötta: barn som är uppe på natten

men somnar när raketerna avfyras; och dagen är lång för

arbete och lek.

Vi tröttnar på distraktion och koncentration, vi sover och är nöjda med

att sova,

vi kontrolleras av blodets rytmer och av dagen och natten

och årstiderna.

Och vi måste kväva ljuslyktan, släcka ljuset och

tända det igen;

evigt måste vi släcka, evigt måste vi åter tända lågan.

Därför tackar vi dig för vårt mindre ljus, som är blandat

med skugga.

Vi tackar dig som har fått oss att bygga, att upptäcka, att

forma med våra fngertoppar och våra ögons strålar.

Och när vi har byggt ett altare till det osynliga ljuset, kan vi

därpå sätta de små ljusen som vår kroppsliga syn är ämnad för.

Och vi tackar dig för att mörker påminner oss om ljus.

Ack osynliga ljus, vi tackar dig för din stora härlighet!
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