Hva sier Bibelen om ...
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Fork 4,9-10. Bedre å være to enn én. Vi er skapt som sosiale vesen, og vennskap er en viktig
faktor for at livet skal kjennes fulllbyrdet/meningsfullt. Nære relasjoner er samtidig også en
risiko, og kan skuffe, såre, osv. «En venn er en som kommer inn når hele verden har gått ut.»
Venner kan være til hjelp når vi kommer i problemer, ref David og Jonatan (1.Sam 18,1, 3-4,
og 1.Sam 20,11-17). David var så knyttet til Jonatan at da Jonatan døde skrev David en sang
til ham (se 2.Sam 1,26). En venn kan snakke ærlig og sant til deg, også sette på plass når det
er nødvendig (Ords 27,6).
Bibelske eksempler på nære vennskap, foruten David og Jonatan: Paulus og Barnabas, Rut og
No´omi, Moses og Josva.
Fire karakteristikker for et sant vennskap:
o Betingelsesløs kjærlighet. Ingen har større kjærlighet at han setter sitt liv til for sine
venner (Joh 15,13), en sann venn elsker deg alltid uansett hva du har gjort eller hva
som skjer.
o Full støtte. En mann med mange venner går det ille, men det finnes venner som
henger fastere ved en enn en bror (Ords 18,24). Selv om du dummer deg ut og faller,
vil en sann venn være der. Selv om tiden går, vil sant vennskap holde og kan tas opp
igjen når dere treffes.
o Villighet til å utfordre deg. Jern sliper jern, og en sann venn vil hjelpe deg til å bli
bedre, og korrigere når det trengs (Ords 27,5).
o Full av nåde. En sann venn tilgir og tilgir, og holder fast også når det er smertefullt
(Ords 17,17).
Det kan også være «ulemper» med venner, f.eks hvis vi har valgt feil (Ords 13,20, 1.Kor
15,33). Viktig å være bevisst på hvem som påvirker hvem. Selv om vennene ikke direkte leder
oss feil, kan de gi falsk trøst eller dårlige råd (se f.eks Job 42,7)
Jesus er vårt største forbilde og eksempel, også når det gjelder vennskap (Joh 15,15).
Interessant å se at også Jesus hadde ulike sirkler av relasjoner: Tre nære venner (Peter, Jakob
og Johannes), så hadde han de 12 apostlene som en litt større sirkel av gode venner, og så
fantes det også en større bekjentskapskrets (hans «Facebookvenner»?) – kanskje
representert ved «de 70» som Han sendte ut (Luk 10,1ff). Jesus så verdien av å investere mye
tid sammen med sine venner, og dette var også en av hemmelighetene til at Guds prosjekt
med spredningen av evangeliet lyktes så godt.
I en tid med mye elektronisk kommunikasjon og sosiale medier, er det viktig at vi ikke lar
dette ta plassen fra de gode virkelige relasjonene. Ensomhet og helse henger også sammen.
Selv om det er viktig å velge gode venner, er det også viktig å skjønne vår rolle motsatt vei: å
være en venn også for andre. Ditt vennskap kan bety en forskjell for andre mennesker.

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med (velg ett eller flere):
• Hva syns du det er viktig at en god venn har/er overfor deg?
• Har du opplevd at vennskap har betydd noe i livet for deg? Når og hvordan? Når har
vennskapsrelasjoner skuffet eller skapt problemer?
• Har du ulike sirkler av vennskapsrelasjoner, slik Jesus hadde? (3, 12, 70). Hva mangler? Kan
du gjøre noe med det?

