Utkast till bibelstudium hållet i Frälsningsarmen 28 jan -16 Böneveckan
Ämne: Hör vad jag har drömt
I Bibeln finns några exempel på att Gud kommer till oss människor i våra
drömmar.
Först vill jag ta upp Jakob, Han som var Abrahams barnbarn.
Han som lurade till sig förstfödslorätten av sin bror Esau vid ett tillfälle när Esau
kom hem efter en misslyckad jakt. Han var alldeles uthungrad. Hans bror Jakob
hade då kokat en härlig linssoppa som spred en härlig doft. Esau ber honom om
att få äta av soppan, men Jakob säger att visst skulle han få det under ett villkor
att han skulle få sin brors förstfödslorätt.
Senare när pappan Isak blev gammal och blind och att han kände att slutet
närmade sig så säger han till Esau att han ville ge honom av sin välsignelse, den
välsignelse som tillhörde äldste sonen. Så uppmanar Isak Esau att gå ut på jakt
och ordna en måltid för sin far innan han skulle dela ut välsignelsen.
Isaks fru Rebecka hade hört alltsammans och hon uppmanade sin älsklingsson
Jakob att lura åt sig välsignelsen genom att slakta två killingar som Rebecka
tillredde till en smaklig måltid som hon visste att Isak skulle tyckte om. Sedan
klär Jakob ut sig till att likna Esau, han satte på sig Esaus högtidsklädsel, med
killingskinn på händerna och runt halsen kom han att likna sin bror. Så går han
in till sin far Isak och utger sig för att vara Esau. Visst var Isak misstänksam när
han hörde Jakobs röst. Men förklädnaden fungerade och när slutligen Isak frågar
Är du verkligen min son Esau? så svarar Jakob: Ja och så får Jakob faderns
välsignelse.
När Esau kommer hem och upptäcker vad som hänt så blev han rasande och
Jakob tvingas att fly.
När natten kom så lade han sig i ute i det fria för att sova som kudde hade han
valt ut en sten.
Då i natten kom Gud till honom i en dröm Vi läser från 1 Mos 28: 12-15
I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och
Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och
sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du
ligger på skall jag ge åt dig och dina ättlingar. De skall bli som stoftkornen på

jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla
folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått.
Och jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra dig
tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det
som jag har lovat dig.”
Fortsättningen av texten lyder i 1917 års översättning
När Jakob vaknade upp ur sömnen sade han: ”HERREN är sannerligen på
denna plats, och jag visste det icke!” Och han betogs av fruktan och sade:
”Detta måste vara en helig plats, här bor förvisso Gud, och här är himmelens
port.”
Så tar Jakob den sten som han använt som huvudkudde och reser upp den, gjuter
olja över den och ger platsen namnet Betel.
Tänk att Gud använder sig av en bedragare när Gud knyter det löfte som
Abraham och Isak fått att i din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade.

Psalm 271
Änglarna som visade sig för Jakob i skyn, visade sig också för herdarna som var
ute på marken och vaktade sina får om natten. Dessa herdar får budskapet
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta
är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har
utvalt.” Luk 2:11-14
Nu hade drömmen gått i uppfyllelse. Det var inte längre en dröm utan
verklighet.
Drömmen som Josef hade haft gick också i uppfyllelse. Om den drömmen kan
vi läsa om i Matt 1:18-25
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad
med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var
havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville
dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han
hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm
och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru,

ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du
skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt
detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:
Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet
Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som
Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte
förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Vi kan läsa om fler drömmar i Bibeln. Josef som var en av Jakobs söner hade
själv drömmar och han var duktig på att tyda drömmar som de två hovmännen
och Farao hade.
I Daniels bok läser vi om hur Daniel tolkade både drömmar och syner som
konungar i Babel hade.
Gud är suverän att tala till människor som inte känner Guds ord genom
drömmar.
Men jag vill stanna upp inför en syn eller om det var en dröm som finns
återgiven i Sakarja 4 och jag läser texten från 1917 års bibelöversättning
Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt, likasom när någon
väckes ur sömnen. Och han sade till mig: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser
en ljusstake, alltigenom av guld, med sin oljeskål ovantill och med sina sju
lampor; och sju rör gå till de särskilda lamporna därovantill. Och två olivträd
sträcka sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.”
Sedan frågade jag och sade till ängeln som talade med mig: ”Vad betyda dessa
ting, min herre?” Men ängeln som talade med mig svarade och sade till mig:
”Förstår du då icke vad de betyda?” Jag svarade: ”Nej, min herre.” Då talade
han och sade till mig: ”Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom
någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger
HERREN Sebaot. Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot
Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra
fram slutstenen under jubelrop: ’Nåd, nåd må vila över den!’”
Vidare kom HERRENS ord till mig; han sade: ”Serubbabels händer hava lagt
grunden till detta hus; hans händer skola ock få fullborda det. Och du skall
förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till eder. Ty vem är den som vill
förakta: den ringa begynnelsens dag, när dessa sju glädjas över att se murlodet
i Serubbabels hand, dessa HERRENS ögon, som överfara hela jorden?”

Och jag frågade och sade till honom: ”Vad betyda dessa två olivträd, det på
högra och det på vänstra sidan om ljusstaken?” Och ytterligare frågade jag
och sade till honom: ”Vad betyda de två olivkvistar som sträcka sig intill de två
gyllene rännor genom vilka den gyllene oljan ledes ditned?” Då sade han till
mig: ”Förstår du då icke vad de betyda?” Jag svarade: ”Nej, min herre.” Då
sade han: ”Dessa äro de två oljesmorda som stå såsom tjänare inför hela
jordens Herre.”
I texten finns en bibelvisa som vi brukar sjunga:
Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min
Ande, säger HERREN

Vad är det han ser? samtal
 ljusstake, alltigenom av guld Jfr 2 Mos 25:31ff Upp 1:12ff Joh8:12 Guds
församling är dyrbar inför Guds ögon
 två olivträd sträcka sig över den, Vad betyda dessa två olivträd, det på
högra och det på vänstra sidan om ljusstaken
 Vad betyda de två olivkvistar som sträcka sig intill de två gyllene rännor
genom vilka den gyllene oljan ledes ditned?
 Dessa äro de två oljesmorda som stå såsom tjänare inför hela jordens
Herre. Jfr Messias, Kristus ger Ande o liv
 Serubbabel han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: ’Nåd, nåd
må vila över den! Ny bild Templet 1 Petr 1:5ff Kristus är slutstenen och
hörnstenen som allt hänger på Serubbabel finns med i Jesu båda
släktregister i Matt o Luk Kristus har kommit med nåden och sanningen

Vi har nu talat om hur Gud talar till oss människor i drömmar, men vi har också
varningar i Bibeln om att förlita oss på de drömmar som kommer till oss.
Jag hörde talas om en präst som hade blivit alldeles fixerad vid sina egna
drömmar, så på nattduksbordet hade han ett anteckningshäfte, en penna och en
fiklampa, så nar han vaknade upp så kunde han skriva ned sina drömmar.
Jag har också träffat på enstaka människor som fäst en stor vikt vid sina
drömmar, ibland har jag blivit oroad när jag märkt att bakom drömmarna finns
personens egna önskningar eller inneboende agg mot andra.

Visst kan Gud tala till oss i drömmen, men det är viktigt att vi ständigt prövar
dem mot Guds Ord i annat fall kan vi bli vilseförda. Rättesnöret för vår tro skall
alltid vara Guds Ord
Jeremia skriver i sitt 23: 25-32
Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har
haft en dröm, en dröm, en dröm!” Är det jag som verkar i de profeter som
profeterar lögn och predikar sina egna bedrägliga påfund? Med de drömmar de
berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn, så som deras
fäder glömde mitt namn för Baal. Den profet som har haft en dröm, han berättar
en dröm, men den som har fått ta emot mitt ord, han förkunnar verkligen mitt
ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren.
Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, en slägga som krossar klippan?
Därför vänder jag mig nu mot profeterna, säger Herren, mot dem som stjäl
mina ord från varandra. Jag vänder mig mot profeterna, säger Herren, mot dem
som låter tungan löpa och låtsas att det är Herrens ord. Jag vänder mig mot
dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren, och som berättar dem och för
mitt folk vilse med sina lögner och sina skrönor, fastän jag inte har sänt dem
och inte gett dem något uppdrag. De är inte till någon nytta för detta folk, säger
Herren.
Men en dröm som vi alla ska drömma om och det är att nya människor ska
upptäcka Jesus, han som är densamme i alla tider. Som det står att Jesus är
densamme i går, i dag och i all evighet.
Jesus som befriar från synd, helar brustna liv, som ger människor ett
framtidshopp så att hon kan säga med Paulus, vare sig jag lever eller dör hör jag
Herren Jesus Kristus till
Psalm 262

