
Predikan 4 Söndagen efter Trefaldighet 2019 

Sak. 7:8-10, Rom.14:11-14, Joh. 8:1-11 

 

Att inte döma 

Det är något märkligt med evangeliet idag. Vad? 

På flera ställen i Gamla Testamentet står det om äktenskapsbrott, 

och det visste förstår alla, inte minst dessa skriftlärda och fariseer 

som kommer släpande på en kvinna som de påstår har blivit tagen 

på bar gärning, alltså mitt i akten. Men vad som egentligen står i 

Mose lag om vad man borde göra då som laglydig och from 

medborgare det vill de nog helst inte att Jesus ska be dem citera. 

Och det gör han inte heller. På de två ställen de hänvisar till står det 

nämligen så här, och jag väljer 5 Mosebok 22:22 eftersom det  är 

mest intressant; Om en  man ertappas med att ligga hos en kvinna 

som är en annan mans äkta hustru, ska skall båda dö, både mannen 

som låg hos kvinnan och även kvinnan; du skall skaffa bort från dig 

vad ont är. 

Den helt logiska frågan blir ju; Jaha, och var är nu mannen? 

Varför tar de bara med sig kvinnan till Jesus om de nu är så 

angelägna om att han ska döma rätt och riktigt enligt Mose lag. 

Varför bara kvinnan? 

Jag har predikat över den här texten många gånger och ställt 

samma fråga; var är mannen? och till och med mina prästkollegor 

har blivit förvånade. En av dem sa; det har jag aldrig tänkt på. 

Det var det första jag tänkte på, svarar jag. 

It takes two to tango, är det inte så, och ändå är det kvinnan som 

ska dömas. Det verkar så självklart att vi inte ens tänker på det. De  

senaste åren har vi drabbats av en rörelse som kallar sig 

MeeTo, och den handlade ju till   stor del om kvinnor som blir 

utsatta och män som går fria. Hur det var i det här fallet vet vi 

inte men en sak är i alla fall glasklar; mannen går fri, oavsett 

vad som står i lagen. I machosamhällen, patriarkala och 

mansdominerade miljöer spelar det ingen roll om det handlar 

om våldtäkt eller frivillig sex; det är kvinnan som döms, det är 

hon som ska stenas, det är hon som ska bära skammen. 

Mannen kan borsta av sig dammet och stolt vandra vidare. 

Kanske är det ekot från Eden lustgård som fortfarande ljuder 

genom tiderna. Adam som skyller ifrån sig på Eva när de blir 

ertappade med att äta av kunskapens träd; kvinnan som du 

har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så 

att jag åt. 

Den store aposteln Paulus har också gjort sitt till för att 

förstärka kvinnan skuld, när han motiverar varför kvinnan ska 

vara underordnad mannen. Det jag citerar nu är antagligen 

inte skrivet av Paulus, men det bär hans namn; 1 brevet till 

Timoteus 2:11-15: Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet 

och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne 

inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall 

hålla sig tyst och stilla. Ty Adam skapades först och sedan Eva. 

Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig 

lockas och förleddes till överträdelse. Men hon skall bli räddad 

genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek 

och helgelse. 

 



Bibelcitaten visar tydligt att bibeltrohet eller inte handlar om vem 

jag är och vad jag vill använda Bibeln till. Jag kan göra som de 

skriftlärda och fariseer, och många andra som med eller utan Bibeln 

vill döma andra men själva gå fria. 

Det manssamhälle som alltså dömer somliga och frikänner andra 

har förstås gjort sig förtjänt av MeeToo där inte offren släpas fram 

utan förövarna, där inte ena parten döms medan den andra kan 

smita undan. 

Men som sagt, Jesus citerar inte Bibeln här. Han vet att hans fiender 

egentligen inte alls är intresserade av vad som står i Bibeln. De vill 

et döma en kvinna och få honom att verka mesig och förlåtande; de 

vet ju att han umgås med prostituerade. 

Men det han gör har blivit klassiskt, han säger bara rätt och slätt; 

Den som är utan synd kan kasta första stenen. 

Nu vänds plötsligt perspektivet helt om, som så ofta hos Jesus. 

Nu riktas strålkastarljuset mot mig själv, inte  mot andra. 

Om du är utan synd, så kasta hur många stenar som helst. Jesus 

hade kunnat ta upp en sten och kasta den allra första. Det gör han 

inte och ingen annan heller. För första gången i livet kanske, pyser 

dessa mäns självgodhet och dubbelmoral ihop som en uppblåst 

ballong. De lommar därifrån en efter en, och lämnar Jesus och 

kvinnan ensam. Han ber henne låta bli att synda igen och lämnar 

henne utan att döma. 

Det här är Guds sätt att möta en syndare; med kärlek och 

barmhärtighet. Vi människor har ofta ett helt annat sätt; vi tycker 

oss ha rätt att döma, ha synpunkter och åsikter om hur andra lever, 

att kritisera andras fel och brister. Det är inte fel att kritisera, inte  

fel att ha synpunkter på vad som är rätt och fel. Lag och rätt 

uppmanar ju oss att anmäla brott, polisen ingriper och 

domstolarna dömer, men här handlar det om att döma 

orättvist, att kritisera andra och mena sig själv vara felfri. 

Hela hatfloden av anonyma kränkningar, hot och tillmälen på 

internet visar ju hurudana vi egentligen är, bakom gardinerna 

och pelargonerna; vi dömer andra och tror att vi har rätt till 

det; vi ser flisorna i andras ögon och är helt blinda för bjälken i 

vårt eget. 

Vem är du då som dömer, säger Paulus på ett annat ställe; du 

gör ju samma sak som den du dömer. 

Ja så är det; bara den som har något att dölja, bara den som 

är missnöjd med sitt eget liv, bara den som vill rikta ljuset bort 

från sig själv, dömer andra och sysselsätter sig med att 

kritisera dem. 

Att Gud dömer oss betyder inte att han gör som människor; 

han gör tvärtom. Han tar emot oss alla, vi som är syndare, vi 

som alla gör fel, vi som faktiskt får andra att snava och falla, 

som Paulus skriver till romarna. 

Det vi behöver känna är att eftersom jag inte är utan synd så 

kan jag inte döma. Det betyder förstås inte att jag aldrig får 

kritisera någon, aldrig anmärka, aldrig anmäla ett brott. men 

det betyder att jag i mitt vardagsliv ödmjukt inser att jag 

faktiskt inte är felfri, det minskar i alla fall lusten att skylla 

ifrån sig och anmärka på andras fel till nära nog noll. Och 

berättelsen om kvinnan idag handlar ju inte först och främst 

om hur man ska döma äktenskapsbrott eller vad man ska han  

 



för synpunkter på andras sexualliv, utan om förlåtelse och befrielse, 

om att inte bli dömd trots att man faktiskt gjort fel och vet om det. 

Därför är vi alla inbjudna till Jesus, till nattvardsbordet, för att dela 

bröd och vin; Jesu kropp och blod. 

Inte för att vi är värda det, inte för att vi är fria från synd, utan för 

att vi liksom de prostituerade och tullare som umgicks med Jesus, 

att vi också är syndare och behöver kärlek och förlåtelse. 

Amen 


