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1 Mos 37:5-11 

Här är ett underbart exempel på hur Gud visade sin 
gudomliga plan för en ung man genom en dröm. 

 

När de här önskningarna föds inom oss är det den Helige 

Ande som är verksam, han sår in i oss det som Gud Fadern 

vill förmedla till oss.   

På så sätt överlåter vi oss till Guds plan och vill samarbeta 

med Honom.  

Rom 8:16 

Det som Gud vill kommunicera till oss, det överförs genom 
den Helige Ande in i vår ande 

Då kommer den Helige Ande och vår ande att vara helt 
överens och dela samma ”känsla” (vittna) 

 

Det här är vad som är ett verkligt kännetecken på en dröm. 
Du är bunden vid den. Du kan inte bli kvitt den. Du är villig 
att göra vad som än krävs för att se drömmen bli uppfylld. 
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När vi ber och mediterar över vår önskan/ längtan, börjar 

den växa sig till en stark hunger, en inre drivkraft, som driver 

oss att vilja förverkliga den.   

• Det är därför som drömmar är så livsviktiga, de är 

bränslet i livet 

Utan vision tar du dig ingenstans 

 
Ords. 29:18 

Alltför många människors liv producerar ingenting, därför att 

de inte har en vision för sina liv. De går endast runt i cirklar. 

 

Gud’s tankar för dig är fridfulla 

Han vill ge dig en bra framtid och gott hopp. 

 

• När du förväntar dig en ljus framtid  tänker 

du i enlighet med Guds sinne och planer för 

ditt liv. 

 

Mänsklighetens hela historia har formats av enskilda 

människors drömmar.  

Kraften i en dröm skapade världshistoriens kungadömen, 

ledde till moderna uppfinningar och har hjälpt människan att 

nå ut i rymden 



9. Drömmar och visioner                                    

9. Drömmar och visioner - Page 3 
©Marco.Stromberg 

Studyguide 

 

 

 

 

 

 

En del människor kanske tror att drömmar endast gäller för 
den andliga tjänsten, men som vi lär oss från exemplet med 
Josef, gäller drömmar så mycket mer än “församlingsarbete” 
i egentlig mening 

Gud lade en dröm i en ung mans hjärta –att bli en ledare –
genom fullbordandet av den drömmen räddade han världen 
från att dö av svält. 

• Du kan också ha en dröm för varje område 

av ditt liv! 

•  

• Dina drömmar är uttryck för din tro, och 

Gud arbetar genom din tro. Det är därför 

som det är så avgörande att drömma, om 

du vill att Gud ska vara involverad av varje 

område i ditt liv. 

 
När du börjar få en klar bild i ditt hjärta av vad du vill uppnå, 

och du ger näring åt den bilden, då början den växa och blir 

en realitet inom dig. Den vissheten är det som Bibeln kallar 

tro (Hebr 11:1). 

När du kan föreställa dig det kommer tron och där det 

finns tro, där agerar Gud  

 

Vill du uppnå något i livet? 

Då är förmåga att kunna föreställa sig och skapa en klar bild 

i ditt sinne för vad som du vill uppnå avgörande. 

 

Om vi överlåtit hela våra liv till Jesus, kommer han lätt att 

kunna arbeta genom vår vilja och våra önskningar. 

 

Tro föds oftast genom våra önskningar och längtan 

Goda och rena önskningar är utgångspunkten för både 
drömmar och tro 

• Ingen längtan – ingen dröm – ingen tro 
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Läs: Mark 10:46-52 

 

Drömmar kan faktiskt utvecklas om vi tillåter dem att göra 
det, och när vi utvidgar gränserna för vad vi tänker är möjligt, 
kommer Gud att verka i enlighet med vår tro. 

 

 

 

 

Effekten av att skriva ner sina drömmar och mål kan inte 
övervärderas  
När du skriver ner din dröm och beskriver den, ger du ditt liv 

en klar inriktning. Det är en kreativ proklamation. 

Det är viktigt att vi regelbundet ber över den, läser den och 

tänker på den, talar ut och proklamerar den över våra liv och 

att vi handlar i enlighet med den. 

• Vi älskar drömmen, och drömmen älskar 

oss. 

• Vi tänker på, talar om och andas 

drömmen. 
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Vem är din källa? 

Du måste alltid förstå var källan för din dröms förverkligande 

ligger – det är Gud och inte människor. 

Precis som för Josef så är drömmare ofta ifrågasatta i början 
och prisade i slutet. 

Du måste ha tillit till två personer för att lyckas: Gud och dig 
själv! 

 

Man kan inte ta lätt på drömmar om de ska förverkligas, de 

måste vara från Gud. 

Om du klarat av alla dessa tester, satsa järnet! Ett äventyr 

ligger framför dig! 

Om inte, överlåt dig en gång gör alla till Herren. Sök först 
Hans rike och Hans rättfärdighet. 

Prioritera Gud och Han skall inspirera 

dina drömmar och önskningar så att de är i linje med 

Hans vilja. 

 

 

En mindre dröm som du får se fullbordad är mer 
tillfredställande än en stor dröm som aldrig blir av.  

Vi behöver inte fråga om det är möjligt att fullborda en viss 

dröm eller inte, därför Gud kan göra att allt blir möjligt.  

Den avgörande frågan är i stället: Är jag beredd att betala 

priset eller inte?” 

                                      


