Retreat Joh 8:1-11
I den här texten finns tre personer som framträder
De som åklagar
Den som blir anklagad och
Jesus
Fariseerna och de skriftlärda hade satt sig på åklagarplats,
de hade träffat på en kvinna som de säger skulle ha begått
äktenskapsbrott. Egentligen är det märkligt att de inte grep
mannen också, men så är ofta vårt orättvisa samhälle.
Nu haglar anklagelserna mot denna kvinna ,
Men egentligen så hade dessa fariséer och skriftlärda även
Jesus som mål, de ville få något att anklaga honom för.
Så har vi kvinnan som står där på de anklagades sida, man
kan höra anklagelserna som riktas mot henne, allt hon gjort.
Säkert skarvade man på i sina anklagelser allt i syfte att
knäcka henne.
Visst känner vi igen denna situation.
Ibland har vi själva stått där i hopen som varit dömande och
kärlekslösa mot människor i vår omgivning, som med en
slags inre glädje velat sätta dit andra, lägga ut snaror för
andra och som med ett nedsättande sätt ibland varit de som
tisslat och tasslat och talat illa om dem.
Men ibland har vi också fått kännas vid att vara de som fått
ta emot andras skit, att ha blivit som en syndabock i andras
ögon, man har hört orden: Det är hans eller hennes fel. Han

eller hon rår för det. Hur man än vänder sig så vänds allt
emot en. Man kan försöka att skaka av sig det till en tid,
men så kommer själens mörka natt då allt verkar vara
becksvart och man har svårt att hålla tårarna ifrån sig och
man fylls av en inre känsla av att allt är bara så orättvist.
Så har vi Jesus som står där. Han ser både de som åklagar
och den anklagade. Vad man kan förstå av texten så vill
han hjälpa båda parter att komma rätt i livet. Han gör det på
ett förunderligt sätt.
Vi ser framför oss hur de som åklagar kommer släpande
med kvinnan och utkräver svar av Jesus ”Mästare, den här
kvinnan togs på bar gärning när hon begick
äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana
kvinnor skall stenas. Vad säger du?”
Jesus svarar inte utan böjer sig ned och ritar med sitt finger
på marken.
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.
Vad Jesus ritade på marken vet vi inte men uppenbarligen
var det något som gjorde att de som kom med sina
anklagelser gick därifrån den ene efter den andre. Kanske
var det de tio budorden
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Visa aktning för din far och din mor.

Du skall inte dräpa.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ...... eller något
annat som tillhör honom.
Vad nu än Jesus skrev på marken så var det ord som
träffade dessa skriftlärde och fariseer, så de gick, en efter
en.
Ensam står kvinnan där framför JESUS
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.”
Vad Jesus gör det är att han ger henne förlåtelse för det
som blivit fel i hennes liv
Det är inte enda gången som Jesus ger människor förlåtelse
Gång på gång upprepas det, när Jesus säger Dina synder är
dig förlåtna.
När Jesus efter sin korsdöd uppstått ifrån de döda så ger
han uppdraget till sina apostlar och kyrkan i alla tider att
fortsätta att på Jesu uppdrag förkunna syndernas förlåtelse.
När Jesus ger förlåtelse, så är det en förlåtelse till 100%,
På en dator finns det en delete-knapp. Vi vet av erfarenhet
att den i ett enda ögonblick kan ta bort saker från vår dator.

Helt hundraprocentigt tar inte delete-knappen bort.
Tekniker kan fiska fram det som är borttaget. Men om
Jesus och hans förlåtelse sägs det att ”Jesu Guds Sons blod
renar oss från all vår synd”. Eller att ”så långt som öster är
från väster låter han våra överträdelser vara från oss”
Det Jesus vill ge är upprättade och förlåtna människor
Han vill ge livsmod till att leva.

