
Samvetet (del 3) 
I två tidigare artiklar (nr 27 och 29) har 

vi talat om att samvetet och lagen hänger 
samman. Genom den naturliga lagen talar 
Gud till varje människas samvete om vad 
som är rätt och orätt. Genom Bibelns 
undervisning förstår vi att lagen dömer oss 
som förtappade syndare. Vi måste stå inför 
Gud med ett dåligt samvete, som vittnar om 
att vi är förlorade.  

Men Gud vare tack och lov! Genom 
evangelium om Jesus Kristus får vi på nytt 
ett gott samvete inför Gud. Det beror på att 
Jesus verkligen har burit hela världens synd 
i vårt ställe. Han har också fullkomligt 
uppfyllt Guds lag.  

Profeten Jesaja skriver: 
Men det var våra sjukdomar han bar, våra 

smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för 
att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han 
var genomborrad för våra överträdelsers skull, 
slagen för våra missgärningars skull. Straffet var 
lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom 
hans sår är vi helade (Jes. 53:4-5). 

Och aposteln Paulus skriver: 
Men när tiden var fullbordad sände Gud sin 

Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att 
han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att 
vi skulle få söners rätt (Gal. 4:4-5). 

Dessa två bibelställen visar att Kristus 
både har lidit för alla våra synder (Jesu 
passiva lydnad) och att han har uppfyllt 

hela Guds lag (Jesu aktiva lydnad). Båda 
dessa saker har han gjort i vårt ställe. Detta 
är av största betydelse för vår tro. Endast 
på grund av detta Kristi verk kan vi få ett 
gott samvete. 

Många människor tror att kristendomen 
framför allt består i att vi ska vara 
kärleksfulla och hjälpsamma. Kärleken är 
viktig och nödvändig, men detta är inte 
kristendomens huvudbudskap. Om 
kristendomen bara skulle bestå av att vi 
skall älska vår nästa behövs inte Kristus. 
Då behövs inte försoningen. Då kunde vi 
lika gärna tillhöra Islam eller någon annan 
religion. De lär ju alla att vi ska älska vår 
nästa. 

Men Bibeln svarar: Vi kan inte komma 
till himlen på den vägen. Det är lagens väg, 
som är stängd för oss på grund av synden. 
Om det vore så att vi alla hade en innersta 
kärna av godhet så skulle det vara möjligt 
för oss att – åtminstone med Guds hjälp – 
sträva och arbeta för att komma till himlen 
och bli saliga. Detta är de övriga 
religionernas falska väg. Men Bibeln lär oss 
att det efter syndafallet inte längre finns 
något gott inom människan som skulle 
kunna öppna himlens port för oss. 

Aposteln skriver: 
Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor 

inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra 
det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill 
gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör 
jag (Rom. 7:18-19). 

Ja, så illa är det. Inte ens den helige 
aposteln Paulus hade ett gott innersta i sin 
kropp, i sitt kött. Inför Gud var han liksom 
vi alla helt fördärvad. Vi talar då inte om 
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Jesus sa: Jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen 
kommer till Fadern utom 
genom mig (Joh. 14:6).
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den naturliga godhet som alla människor 
har i viss mån. Den naturliga godheten och 
kärleken visar sig t.ex. i en moders kärlek 
till sitt barn eller i makars kärlek till 
varandra. I själva skapelsen ser vi Guds 
goda ordningar. När människor följer den 
naturliga lagen får detta många goda 
konsekvenser. På det sättet kan vi alla i viss 
mån bygga upp välordnade samhällen, 
skolor och andra viktiga samhälls-
funktioner. 

Men inför Gud är vår natur helt 
fördärvad. Vi har förlorat den ursprungliga 
gudsbilden som Adam och Eva hade före 
syndafallet. Detta gör att vi aldrig någonsin 
kan följa Guds lag så som vi borde. Vi 
måste stå som syndare med ett dåligt 
samvete när vi står inför den helige, 
rättvise Guden och och hans stränga lag. 

Många tycker då att lagen är alldeles för 
sträng. När prästerna predikar ingående 
om Guds lag och synden tycker man att 
det är alldeles för överdrivet. Så illa kan 
det väl ändå inte vara med oss människor, 
tänker man. Därför går man hellre till 
kyrkor och präster som inte fördömer 
synden utan mest talar om människans 
inneboende godhet. 

Men då begår man ett stort misstag. Det 
är först när lagen predikas i sin hela 
stränghet som sedan nåden genom Kristus 
kan predikas rätt. När en människa på 
allvar förstår att hon är en syndare hjälper 
ingenting annat än ordet om vem Jesus 
Kristus är och vad han har gjort för oss. 
Då får vi höra att alla synder verkligen är 
förlåtna i och genom Kristi lidande och 
död. När han dog på korset var det Gud 
som i honom straffade alla dina synder. Så 
blir du frikänd från din synd på grund av 
att Jesus led straffet för denna synd i ditt 
ställe, i stället för dig. 

Somliga tänker då: Är inte detta 
orättvist? Om stora och uppenbara 
syndare kan få förlåtelse så där utan vidare, 
varför skall vi då anstränga oss för att föra 
ett gott, kristet liv? Om de som har begått 
allvarliga brott och levt ett förskräckligt liv 
kan få förlåtelse gratis, är då inte Gud 
godtycklig? Hade inte fariséerna rätt när 
de anklagade Jesus för att han gav skökor 
och publikaner  förlåtelse medan har 1

förkastade fariséerna, som ansträngde sig 
att leva ett gudfruktigt liv? 

Det kan tyckas så för vårt förnuft. Men i 
Guds plan är det fria evangeliet om 
frälsning enbart för Kristi skull den högsta 
visdomen. Bibeln säger: 

Har inte Gud gjort den här världens visdom till 
dårskap?  Jo, eftersom världen i sin visdom inte 
lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att 
genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som 
tror. Ty judarna begär tecken  och grekerna söker 
visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för 
judarna en stötesten  och för hedningarna en 
dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, 
predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds 
vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, 
och Guds svaghet är starkare än människor (1 Kor. 
1:20-25). 

Endast detta evangelium skänker tron i 
våra hjärtan. Endast det glada budskapet 
om Gud fria nåd i Kristus ger oss ett gott 
samvete inför Gud. Genom dopet och tron 
har vi blivit iklädda Kristi rättfärdighet så 
att alla hans goda gärningar tillräknas oss, 
medan alla våra synder tillräknas honom. 
Så blir vi rättfärdiggjorda inför Gud. 

När vi genom tron på Kristus fått ett 
gott samvete inför Gud kommer den helige 
Ande in i våra liv och manar oss att i 
Andens kraft kämpa mot synden. Då blir 
också våra liv förvandlade. Vi får äga ”trons 
hemlighet i ett rent samvete” (1 Tim. 3:9).

 Skökorna var horor eller prostituerade som levde ett otuktigt liv. Publikanerna var tulltjänstemän som vanligen 1

roffade åt sig folkets pengar genom att ta för mycket betalt vid sidan av den fastställda avgiften.
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