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FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET  

ATT INTE DÖMA 

Att sätta Mose lag ur spel, var livsfarligt. Så stor var makten 

som prästerna, fariséerna och de skriftlärda hade. Söndagens 

text berättar att den här maktgrupperingen ville ha något kon-

kret att döma Jesus för. Man släpade fram en kvinna som be-

gått äktenskapsbrott, för att Jesus skulle döma henne till dö-

den. 

Kvinnans gärning var belagt med dödsstraff, vi läser GT:s lag: 

5 Mos 22:22 Om en man ertappas då han ligger med en annan 

mans hustru, skall båda dö, både mannen som låg med kvin-

nan och kvinnan själv. Du skall utrota det onda ur Israel. 

Det framgår inte vad Jesus skrev på marken. Han skulle 

tvingas utfärda domen, alternativt bryta mot Mose lag. Jag är 

helt övertygad om att Jesus ritade ett frågetecken, som bara 

kunde betyda en sak: Var är mannen?!? Två skulle dömas vid 

äktenskapsbrott, allt annat hade varit en felaktig dom.  

Jesu ord: »Den av er som är fri från synd skall kasta första 

stenen på henne.« fick dessa skriftlärda att inse att de var en 

lynchmobb, på väg att själva bryta Mose lag. Mannen skulle 

också stenas och han fanns inte med! 

»Den av er som är fri från synd gäller även mej och dej. Oav-

sett vilken synd, så finns den hos alla vuxna. Fram till påsk-

dagsmorgonen, var den ett evighetshinder för oss hedningar. 

För israelerna fanns gamla testamentets temporära offerlag. 

Jesu huvuduppgift var att offra sig själv för alla människor. Ta 

evighetskonsekvensen – såsom Guds son – av alla människors 

misstag. De enda som står utanför denna försoningsmöjlighet 

är djävulen och hans änglar. Därutöver alla de människor som 

struntar i att erkänna sitt behov av försoning inför honom. 



Joh 3:17-20 Ty Gud sände inte sin son till världen för att 

döma världen utan för att världen skulle räddas genom ho-

nom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte 

tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende 

sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i värl-

den, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom 

deras gärningar var onda. 

Dagens evangelium handlar om människors genuina ondska. 

En ondska som har sin grund i förakt. Man struntar – nu som 

då – i att Jesus är Guds son. Son till den som skapat universum 

och alla dess fysiska lagar. Det universum som dagens veten-

skapsmän försöker förstå. 

Dags för söndagens evangelietext: 

Joh 8:1-11 Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var 

han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och 

han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseer-

na kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äkten-

skapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: »Mäs-

tare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äkt-

enskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor 

skall stenas. Vad säger du?« Detta sade de för att sätta honom 

på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde 

sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades 

med sin fråga såg han upp och sade: »Den av er som är fri 

från synd skall kasta första stenen på henne.« Och han böjde 

sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar 

gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev en-

sam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till 

henne: »Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde 

dig?« Hon svarade: »Nej, herre.« Jesus sade: »Inte heller jag 

dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.« 

 


