
En god samvittighet 
  
 Matt 1,18‐21 (….for han skal frelse sitt folk fra deres synder…..)  
‐ Synden som en byrde, hvordan?  
Fordømmelse, dårlig samvittighet, uverdig  
   

1. Hva er samvittigheten ?  
A) Samvittighet er en bedømmelse eller fordømmelse av begåtte handlinger.  
B) Ord "samvittighet", betyr "å vite med seg selv".  
C) Alle mennesker har en samvittighet (2Kor. 4,2).  
D) Ordet hjerte blir brukt mange ganger istedenfor samvittighet.  
I NT brukes også hjerte i stedet for samvittighet (Ap.Gj. 2,37 & 1Joh. 3,20).  
E) Samvittigheten kan først være virksom når du vet hva som er rett og galt.  
   

2. GT  
A) Grunnteksten i GT har ingen ord for "samvittighet". I GT lærte Israelsfolket å kjenne 
hva som var rett og galt gjennom Guds bud. Guds dom i hans ord. Guds dom treffer ‐ 
ifølge GTs språkbruk ‐ hjertet (Salme 51,8‐12).  
B) I GT måtte de ofre gjentatte ganger. Spesielt hvert år på forsoningsdagen.  
C) Ofrene kunne ikke bortta synd, dvs. rense deres samvittighet fullkomment, ellers 
hadde de jo sluttet å ofre.  
Hebr 9, 9‐10   Hebr 10,1‐4 & 11  
   

3. Så kom Jesus…..  
Hebr. 9,11‐14  &  10,12‐14  
‐ Jesus borttok synden.  
‐ Jesus renset vår samvittighet fullkomment  
‐ Vår samvittighet er renset en gang for alltid. Vår samvittighet kan bli renset èn gang 
for alltid, så vi blir fullkomne etter samvittigheten.  
I Hebr. 10,22 ser vi at hjertet er renset fra en ond samvittighet.  
   

4. Hvordan få god samvittighet ?  
A) Når mennesket merker samvittighetens dom over sitt liv, prøver de med egen 
innsats å gjøre samvittigheten tilfreds. Men alt menneskelig strev og slit for å skape den 
virkelig gode samvittighet, betrakter Bibelen som nytteløst. Det er samvittighetens 
døde gjerninger.  
B) Men ved Kristi soningsdød er dette gjort mulig. Gjennom Kristi blod renses den onde 
samvittigheten fra de døde gjerninger, skyld og byrde, og settes i stand til å tjene den 
levende Gud.  
Åp 1,5 ”…løste oss fra våre synder ved sitt blod…”  
I Hebr. 10,1‐3 & 12‐14 ser vi at med Kristi ene fullkomne offer er vår samvittighet renset 
én gang for alltid, ellers måtte Kristus ofret seg mange ganger på samme måte som i 
den gamle pakt.  



C) Denne Guds gave ‐ den gode eller rene, dvs. skyldfrie samvittighet ‐ mottas gjennom 
troen på Jesus Kristus og hans rensende blod.  
D) Men du spør kanskje, hvorfor får jeg da dårlig samvittighet igjen når den er renset?  
‐ Du legger deg kanskje under bud igjen (Kol 2,20‐23)  
‐ Dårlig samvittighet i forhold til andre mennesker.  
‐ Det som er renset er samvittigheten i forhold til Gud vår skaper og frelser.  
Rom. 8,1  &  1Joh 3,20  
   

5. Hvordan bevare den gode samvittigheten?  
A) Bibelen snakker ikke om hva vi som er Guds barn må gjøre for å få god samvittighet, 
men om hva vi bør gjøre for å bevare den gode samvittighet vi har fått.  
B) Bibelen sier at samvittigheten kan ta feil i sin dom (1Joh. 3,20). Over samvittighetens 
dom står Guds dom. (også hos Paulus i 1Kor. 4,4).  
Nettopp fordi samvittigheten kan være feilende og utilstrekkelig, trenger den å få 
sannheten kunngjort (2Kor. 4,2).  
Uten dette korrektiv fra Guds ord vil samvittigheten hente sine mål fra andre kilder og 
stå i fare for å gjøre de groveste feilbedømmelser (Joh.16,2).  
C) Den må få sannheten kunngjort. Paulus binder samvittigheten sammen med 
Gudsåpenbaringen i Kristus. Det er derfor viktig at vi mottar den rette kunnskap om 
Sannheten, for denne sannhet er viktigere enn din egen selvbevissthet, samtidig som vi 
løses fra bindinger til annen kunnskap eller loven. Ikke handle imot den, når du har lært 
sannheten å kjenne, når den er oppøvd.  
D) For at du ikke skal ødelegge den. Ved å "holde sannheten nede i urettferdighet", 
altså ved bevisst og vedvarende ulydighet mot og fortrengning av Guds sannhet vil 
"hjertet" (samvittigheten) bli "formørket". Samvittighetens evne til å felle klare 
dommer i spørsmål om rett og galt, vil svekkes  
(Rom. 1,18‐21). Får denne utvikling fortsette, vil resultatet bli samvittighetens ruin. 
Derfor advares det mot å handle mot sin samvittighet når en har lært sannheten å 
kjenne (Rom. 13,5).  
I 1Tim 1,19 skriver Paulus til Timoteus : ”du har tro og en god samvittighet (dvs. den 
gode samvittighet fra Gud), den har noen kastet fra seg (ved syndig vandel) og (har 
dermed) lidt skipbrudd på sin tro”.  
Dersom en kaster fra seg den gode samvittighet, ved å handle mot sin samvittighet 
etter at en har lært sannheten å kjenne, vil heller ikke troen bestå, den "forliser" og går 
under fordi det blir et strev hvor du hele tiden går med dårlig samvittighet. Troen kan 
bare bevares i en ren samvittighet. (1Tim. 3,9)  
   

6. Hva gjør du med den gode samvittigheten.  
A) Ikke være folk til anstøt.  
Ap.Gj. 24,16  
Paulus sier at han gjør alt for at hans samvittighet ikke skal være til anstøt for andre.  
Uskadd = ikke til anstøt  
Sammenheng med 1Kor 8,7‐12 og 10,25‐29.  
B) Dåpen  
1Pet 3,21  



Dette er et meget vanskelig vers og derfor kanskje det mest interessante.  
Vi ser i alle fall at en god samvittighet er knyttet til dåpen, men hvordan ?  
   
På den greske grunnteksten står det, ord for ord oversatt :  
            "...., men samvittighetens god bønn til Gud, ...."  
Ordet som er oversatt med pakt i min norske bibel, er ordet "eperotema". Dette ordet 
forekommer bare denne ene gangen i Bibelen. Og ordet kan bety både et spørsmål, en 
bønn eller et svar. Ordet er avledet av ordet "eperotao" som betyr å spørre.  
Derfor kan dette oversettes på to måter :  
            1. Dåpen er " en bønn til Gud om god samvittighet"  
            2. Dåpen er " et svar til Gud på en god samvittighet"  
Dette viser seg også i forskjellige bibeloversettelser, noen oversetter det slik :  
Dåpen er.......  
            "...en bønn til Gud om god samvittighet...", eller  
            " ...at man anroper Gud om en god samvittighet..."  
Andre oversetter det slik :  
Dåpen er....  
            "... en god samvittighets bekjennelse til Gud ", eller  
            ".... svaret på en God samvittighet innfor Gud "  
Utfra det jeg har lært så passer det med at dåpen er et svar, eller en reaksjon på noe 
som allerede har skjedd. Men hva sier Guds ord?  
 


