50 sätt att döda en snigel244
De onda tankarna är själens likmaskar. Du kan bekämpa
dem, plocka bort dem en och en – men även om du mot förmodan skulle få bort varenda en, förändrar det inte faktumet
att din själ är stadd i förruttnelse.
Varje sommar invaderas vår trädgård av sniglar. Vår underbara, mossfria (nåja …) gräsmatta blir ett tillhåll för vidriga, slemmiga mollusker.
Det är inte vänliga vinbergssnäckor vi talar om här, utan vår paradisträdgård blir ett tillhåll för glupska mördarsniglar. De kallas visserligen inte för mördarsniglar för att de tänks sätta i sig små barn,
utan för att de snabbt blir så många som frossar i sig så mycket av så
många av trädgårdens godsaker att barnen inte har kvar någon sallad
eller några morötter att knapra på, utan måste hänvisas till godis och
chips när de är sugna på något gott, vilket, enligt alla seriösa forskare,
till slut kommer att ta död på dem. Ungefär …
Så varje dag måste jag gå på snigelrunda. Årets resultat: Midsommarhelgen räknade in över 200 stycken. Varje morgon sen dess har
jag tagit ungefär 40 stycken. Och lika många varje kväll …
Sniglarna är så omtalade i vår bekantskapskrets, att jag i födelsedagspresent för några år sen fick boken 50 ways to kill a slug – 50 sätt
att döda en snigel. Favoriten bland tipsen: Dränk sniglarna i öl. Fira
sedan segern över dem med ett glas öl. Obs! Använd inte samma öl!
Från början visste jag inte vad jag skulle göra med sniglarna, så jag
samlade dem i en burk, lade locket på och hoppades att burken skulle
teleporteras till en annan planet. När jag efter ett par dagar öppnade
locket kunde jag konstatera att de inte hade gett sig av på rymdresa.
Sniglarna var kvar i burken. Och hälften av dem var i full färd med att
käka upp den andra hälften. Alltså insåg jag att jag också måste döda
dem, inte bara fånga dem. Jag ville behålla ölen själv, och om man
klipper av huvudet på dem, blir saxen snart förstörd av slemmet som
man knappt ens kan blästra bort.
Min nuvarande metod är snabb och enkel: jag sticker en pinne
genom snigeln. Om man spetsar dem på rätt ställe i nacken kommer
deras inälvor ut ur munnen på dem. Då vet man att man är kvitt just
den här snigeln för alltid! Sedan kastar jag över snigeln till grannen.
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Grannen har en stor äng där sniglarna bor på natten, så jag ger bara
tillbaka grannen det som är hans …
Synden är som våra mördarsniglar.
Vi behöver gå rundor med regelbundna mellanrum och rensa bort
synden för att den inte skall växa och förvandla själen till ett invaderat
tillhåll för vidriga tankar, ord och gärningar. Därför är syndabekännelsen och bikten så viktiga. De är andliga snigelplockarrundor. De är
inte till för att få oss att känna oss syndiga, utan befriade. Att spetsa
synden och kasta över den till Jesus är andlig renhållning.
Men syndabekännelse och bikt åtgärdar inte på något sätt grundproblemet: det kommer hela tiden nya sniglar och nya synder. Det
finns ett outtömligt förråd av vidrigheter som gör att hur mycket jag
än rensar och håller efter i mitt hjärta, så invaderas jag hela tiden av
ny synd. Detta kan jag inte göra något åt.
Den ende som kan göra något åt det är Jesus. Hans död på korset
blev som en gigantisk snigelfälla för synden. I hans kropp samlades
all världens synd och dödade Honom. Men i hans död besegrades
också djävulen.
Syndens källa står under Jesu kontroll. En dag skall den helt utplånas.
Men redan nu är jag syndare under försoningens kontroll. Gud behandlar mig som om jag redan nu är vad jag en gång skall bli, därför
att Jesus då blev det jag är nu.
Jesus blev till ett med synden, vidrig och vedervärdig och Guds
värste fiende. Och jag blev rättfärdig, ren och helig och Guds barn
och bäste vän.

Viva la Wivi
När min mormor var i 95-årsåldern tyckte hennes grannar att det blev
väl vådligt för henne att hämta tidningen i brevlådan under vintermornarna. För att hon inte skulle riskera att halka och slå sig erbjöd de sig
att hämta tidningen åt henne varje morgon, vilket mormor tacksamt
accepterade. En morgon hade det emellertid snöat när mormor steg
upp. För att grannen skulle kunna komma åt hennes brevlåda skottade hon gången fram till brevlådan och gick sedan in och väntade på
att grannen skulle komma med tidningen …
Syndabekännelse är som snöskottning. Vi kan inte hindra snön från
att komma, men vi kan se till att hålla våra inre trädgårdar i någorlunda framkomligt skick genom att skotta över snön (läs: synden) till
Jesus.246 En dag kommer Han, den strålande Soluppgången247 att tina
det frusna, smälta bort all snö för evigt248 och låta oss leva i en snöskottningsfri sommar utan slut.
Men till dess är det bara att skotta på.

Skål för den helige och härlige, barmhärtige och nådefulle Gud som
inte lämnade mänskligheten åt sitt fallna öde, utan grep in!245
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Känsliga läsare varnas. Detta avsnitt innehåller onödigt detaljerat våld mot djur. Gravida, personer med hjärtproblem och barn under 1,50 långa rekommenderas hoppa till
nästa avsnitt: poängen är den samma, men utan blod.
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Nej, ta inte det glaset! Det har jag använt till att …
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