Hva sier Bibelen om ...
synd og skam
– samtaleopplegg
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Forskjell på synd og skam, men også noen ganger sammenheng. Synd gjerne knyttet til skyld,
skyldfølelse forteller oss at vi har gjort noe galt. Mens skam handler om selvbilde,
skamfølelse forteller oss at vi er feil. Synd og skam blandes også sammen i noen tilfeller, f.eks
der det å leve i synd i dagens samfunn kan bli forsøkt knyttet til identitet og skamfølelse.
Gud er kjærlighet (1.Joh 4,8), og Han skapte oss mennesker til å leve i en kjærlighetsrelasjon
med Ham. Men Gud er også hellig og ren (Sal 99,9), og for å kunne nærme oss Ham må vi
også være rene. Gud ser på oss gjennom Jesus og Hans blod, i Kristus er vi i Guds øyne
rettferdige (1.Kor 6,11). Dermed har vi i Kristus fått en mulighet til å komme inn i dette
fellesskapet med Gud.
Når vi kommer i berøring med Guds nærvær, vil vi enten trekke oss unna fordi vi føler oss
urene, skylde på andre/trykke andre ned for å prøve og skape egen verdighet, anklage oss
selv, eller omvende oss for å kunne holde oss nær til Ham. Gud har lovet å vaske oss rene,
når vi vil anerkjenne Hans vei til frihet (1.Joh 1,9-10). Det kan være ydmykende å komme til
korset, vi må være villige til å åpne oss, bøye oss ned, men til gjengjeld får vi oppleve at Han
renser oss, vasker oss rene og reiser oss opp (1.Pet 1,2 og Rom 8,1).
Tre bibelske eksempler på skam: Kvinnen som Jesus møtte ved brønnen i Joh 4, som nok var
et følelsesmessig vrak etter fem ødelagte ekteskap. Den mektige kong David som misbrukte
sin makt til å ligge med naboens kone og deretter prøvde å skjule det ved å få hennes mann
drept i krig. Kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år, som prøvde å få sin helbredelse i
skjul. Alle disse prøvde å gjemme sin skam på feil sted, men alle opplevde Guds kraft til å
bryte skammen som holdt dem fanget. Men alle måtte åpne opp sitt hjerte for Gud, for å få
oppleve legedom og frihet.
Slik som Adam og Eva opplevde skam etter syndefallet, vil vi som lever i denne samme falne
verden også kunne oppleve at skam kan kontrollere eller definere oss. Skam kan f.eks.
komme av at vi har mislykkes, urealistiske forventninger, avhengighet osv. Skammen vi
opplever kan ofte henge sammen med at vi først gjør noe dumt, og dernest i stolthet
forsøker å gjemme oss – og da gjerne på feil sted: i våre hjem, borte fra hjemmet, i hus- eller
hagearbeid, bak PC eller telefon, ørepropper eller Netflix, fine Facebook-fasader, travelhet
eller utsettelser, humor, skryt, eller annet.
Det finnes bare ett sted å gjemme seg som faktisk gir den beskyttelsen vi behøver, der vi ikke
lenger trenger å frykte. Nemlig når vi søker tilflukt hos Jesus Kristus (Heb 6,18-19). Skammen
forteller oss at vi er skyldige, ikke gode nok, men Jesus bar vår skam (Heb 12,2, se også Jes
50,6).

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med (velg ett eller flere):
• Hva forbinder du med synd? Og Hva forbinder du med skam? Hvordan kan disse to tingene
henge sammen, og når henger det ikke sammen?
• Når kjente du sist at du ble «overbevist om synd», dvs noe du trenger å omvende deg fra?
Hva gjorde du med det?
• Kjenner du på skam? I så fall, kan det ha å gjøre med hvilket bilde du har av Gud? Eller hva
Han tenker om deg?

