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• Gud talar till dig genom drömmar • Låt 

drömmen gripa tag i dig • Våga begära • Det 

som dödar din dröm
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Vad är en dröm?

Det är: “en stark längtan som växer inom oss att 
uppnå något specifikt i livet“
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Den helige Ande talar till oss 
genom drömmar

Hans tankar = våra tankar

Han ger oss bilder i vårt inre…

Hans begär = våra begär

…och föder begär i våra hjärtan

Hans drömmar = våra drömmar
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Dröm = ”att binda hårt” 

Du kan inte få ut drömmen ut ur ditt hjärta

Du äger inte drömmen, drömmen äger dig. 
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En önskan / ett begär

Bön / Meditation

“Hunger”, en stark drivkraft

Ords. 29:18

Du vill inte göra något 
annat än att uppfylla drömmen
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Inte vad du har

Inte vad du är

Jer. 29:11

Gud vill ge oss en god framtid och ett hopp

Tänk som Gud tänker
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Drömmar formar det som är omöjligt, eller i alla fall tycks vara 

omöjligt. 

De sätter Guds hand i rörelse

Gör det omöjliga möjligt. 

Förändrar framtiden för individer och nationer. 



8

Dina drömmar är ett uttryck 
för din tro.

Gud arbetar genom din tro

Vad ser du? 
Vad kan du föreställa dig?

1 Mos. 11:6

Om du kan se det, då kan du 
ha det!

Om du kan föreställa dig det, 
då kan du ha det!
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Ep. 1:18       2 Kor. 4:18

En tydlig bild I ditt sinne:  
“Jag ska uppnå detta…”

Du när bilden

Substans = TRO 

Hebr. 11:1
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Har Gud get mig en dröm som brinner I 
mitt hjärta?
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Fil. 2:13 

Inte – “Vad kan Gud tänkas vilja?”

Han arbetar genom vår vilja och våra önskningar.
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Om vi inte vet vad vi vill kan inte Gud välsigna oss. 

Ps. 37:4

Skaka av dig alla negativa känslor och tankar. 

Bilden i ditt sinne måste vara specifik. 
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Exempel – Studie – Universitets studenter

3% – tydliga mål – nedskrivna

10% – mål – endast i tankarna

60% – general drömmar och mål

27% – Ingen ide alls

Hab. 2:2-3
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Deras förmögenhet var större än alla de 
andras 97 % tillsammans

3% – tydliga mål – nedskrivna

Du gör ett kontrakt med dig själv
Gör den specifik och lätt att förstå

Sätt den på en väl synlig plats. 

Läs den regelbundet
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Försiktighet

Andras attityder

Hur hanterar du dem?
Tidigare erfarenheter

Osynliga murar?

Tidigare eller nuvarande sociala miljö

Rom 8:31

Fördömelse

Våga tänka stort och vackert

Gud är vår källa inte människor
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En syndig dröm? 
I konflikt med det Gud har sagt?

Pröva ditt hjärta 
a) Brinner ditt hjärta verkligen för drömmen?
b) Är du villig att göra det som krävs?
c) Tror du att det är möjligt?

Be Gud sanktionera drömmen 
a) Andens vittnesbörd?  
b) Ett bibelord?
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Fega inte ut
Varje halvhjärtat försök 
kommer att misslyckas

Förbered dig
“…sätt dig och beräkna 

kostnaden…”

90% attityd, 10% förmåga
Du kan göra det!

Full  fart
Quitters never win,

and winners never quit
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Börja dröm!

Identifiera det som har ihjäl dina drömmar 
och utrota dem!



19


