
Idag ska vi landa mitt in i ett sammanhang om handlar om 

både sex och makt.  Jesus har hamnat i ett sammanhang där 

ett gäng skriftlärda och fariséer vill testa honom. De har hållit 

en kvinna som haft sex med en annan gift man fången hela 

natten och hänvisar nu till Mose lag att hon ska stenas. 

Stening = man kastar sten på någon tills de dör. (håll sten i 

handen)  

De missar en sak bara eftersom både 3 Mos 20:10 och 5 Mos 

22:22-24 säger att både mannen och kvinnan ska stenas. Detta 

var också en lag som inte tillämpades alls ofta på denna tid. De 

hade dessutom missat att stening alltid skulle föregås av en 

noggrann rättegång. Tanken var helt klart att sätta ditt Jesus 

och antingen få honom att förneka Mose lag eller få stå 

ansvarig inför de romerska myndigheterna för steningen. Ett 

kanonläge att äntligen få sätta ditt den där provocerande 

Jesus från Nasaret och hans lärjungar.  

Joh 8:2 Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt 

folket samlades kring honom, och han satte sig ner och 

undervisade. 3De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en 

kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde 

henne framför honom 4och sade: ”Mästare, den här kvinnan 

togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. 5I lagen 

föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger 

du?” 6Detta 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. 7När de envisades med sin fråga såg han 

upp och sade: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första 

stenen på henne.” 8Och han böjde sig ner igen och ritade på 

marken. 9När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, 

de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför 

sig. 10Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de 

vägen? Var det ingen som dömde dig?” 11Hon svarade: ”Nej, 

herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda 

inte mer.”] 

Hopp vs Dom 

Hopp förvandlar människor. Evangeliet är i sin natur ett 

budskap om hopp rakt in i den trasiga värld som vi lever i. Det 

kan förvandla dig och ge dig en helt ny glädje mitt i livet. Ofta 

tänker vi kanske lite deppigt att det är en ganska hopplös värld 

vi lever i, och tänker inte på att du och jag faktiskt kan få vara 

med och göra den mer och mer hoppfull. 

Vi kan ofta göra det glada budskapet om Jesus till en dom 

istället för ett hopp. Jesus var ofta oerhört rak i 

kommunikationen med de religiösa ledarna och såg rakt 

igenom deras ofta fina lagiska fasader. Fast människor som 



längtade efter hopp mötte Jesus istället med förlåtelse och 

helande.  

Ett jättebra exempel är just från denna berättelsen.   När Jesus 

i vers 7 säger att ”den som är fri från synd skall kasta första 

stenen” vänder han på hela handlingen och de som kom för 

att döma gick själva dömda därifrån genom att de aldrig 

kastade några stenar. Jesu svar ”inte heller jag dömer dig, gå 

nu och synda inte mer” blir som en spegling av vad Jesus sagt 

tidigare i Joh. 3:17. Läs 3:17 

17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen 

utan för att världen skulle räddas genom honom. 

Jesus förmedlade inte en dom till kvinnan utan förlåtelse och 

ett helt nytt hopp. Han räddar inte bara hennes liv där och då, 

han vill rädda henne för evigt. På samma sätt som Gud sände 

Jesus sänder Jesus oss in i en ibland hopplös värld inte för att 

döma utan för att förmedla helande och förlåtelse och hoppet 

att Jesus räddar. 

Vi vs Dom andra 

Många som växt upp kristen miljö, speciellt i frikyrklig miljö, 

har växt upp med ett mer eller mindre starkt vi och dom 

tänkande. Vi är de frälsta, de räddade, Guds älskade, de är de 

förlorade, världen. Vi måste ut till de för att ge dem chansen 

att komma in till oss och formas och bli som oss. Så är det 

ganska lätt att tänka att vi är nog lite bättre, vi har ju 

sanningen, de lever ju i lögner, vi vet ju nu, men de har inte 

fattat än.  

Jesus lever ett liv som provocerar, och egentligen borde det 

provocera mig mer även idag. För vad är det han visar? 

När fariséerna ville få Jesus att bekräfta deras vi och dom 

tänkande i Johannes 8 sätter de det på sin spets och tar de 

med en kvinna som varit otrogen. De ha ju gett sina liv till att 

följa de ramar som Gud gett och i de ramarna ska kvinnan dö 

som de ser det. Nu måste väl ändå Jesus hålla med dem. Jesus 

svarar att ”den av er som är fri från synd ska kasta första 

stenen på henne”. Sen sätter hans sig ner och ritar på marken. 

En efter en släpper de stenarna och går därifrån. Jag har 

funderat på vad var det Jesus ritade eller skrev som det nog 

mer står i grundtexten på marken? Ingen vet. Jag tänkte att 

det kanske var ordet högmod, en jag pratade med tänkte att 

det kanske var ett antal kvinnonamn med datum framför. När 

de skriftlärda och fariséerna varit otrogna eller drömt om sex 

med någon annans kvinna. Eller så var det som Linnea i 

hemgruppen i torsdags sa att han skrev bibelhänvisningar till 

lagen, kanske till de där orden där det står att mannen också 



ska stenas. I vilket fall sprängde Jesus återigen deras 

tankemönster och de var tvungna att inse att det finns inte vi 

och dom, det finns vi.  

Paulus beskriver detta på ett nästan klassiskt sätt i 

Romarbrevet 3 

Rom 3:21-24  

    Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror 

av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – [22] 

en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla 

dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. [23] Alla har syndat 

och gått miste om härligheten från Gud, [24] och utan att ha 

förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har 

friköpt dem genom Kristus Jesus.  

Lag vs Längtan 

Utan att ha förtjänat det blir vi rättfärdiga genom hans nåd, 

eftersom Gud friköpt oss genom att Jesus dog i vårt ställe.  

 ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” 

11Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag dömer 

dig. Gå nu, och synda inte mer.”] 

Jesus dömer inte men har peppar oss till att leva förvandlade 

och förändrade liv. Att våga göra upp med det destruktiva i 

våra liv, allt det där som bryter ner oss själva, våra familjer, 

våra vänskapsrelationer. Göra upp med det destruktiva vi var 

med om som barn eller i tidigare relationer som präglar oss 

negativt fortfarande. Gå nu – det finns en riktning i det, ett 

moment, en kraft. Och i mötet med Jesus så föds ingen 

fördömelse utan istället så skapar närheten till Jesus en 

längtan. En längtan efter att följa honom som lärjunge.  

Ofta möter jag denna längtan hos människor i häktet som 

häktespastor eller på anstalt som jag fanns på som pastor när 

jag bodde i Skåne tidigare i livet. Så många berättelser om hur 

det mitt i kraschade liv föds en längtan efter förändring i 

mötet med Jesus. Ofta tänker jag att den längtan borde ju 

prägla mig mycket mer också. Inte krav och måsten att följa 

Jesus utan hoppfull längtan. Jag kan ju inte berätta om 

människor som jag mött, men i Dagen i fredags så berättade 

Roger som just nu avtjänar det sista på ett längre 

fängelsestraff hur Bibeln och Jesustron förändrat hans liv och 

hur längtan efter förändring och att följa Jesus väckts hos 

honom i häktet. Så jag tänkte att vi kan se det klippet från 

Dagen TV.  



http://tv.dagen.se/roger-hanade-kristna-nu-ar-han-sjalv-

troende 

”Gud tog bort stenhjärtat i bröstet på mig och ersatte det med 

ett av kött och Ande.” Det händer något i mötet med den 

Jesus som aldrig kastar sten. Jesus kastar inte sten på dig, 

kommer aldrig göra det. Han vill rädda dig, ge dig nytt hopp, 

ny kraft, ny längtan och det är det som kristen tro handlar om, 

livet i Jesus och längtan att leva det med honom. Gå nu! 
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