
 

Forsamlingens nye misjon og visjon: 

Vår misjon: 

Å gjøre Jesus synlig! 
 

Vår visjon: 

Vi vil være en ARENA hvor hjem og kirke former Jesu 

etterfølgere! 



 

         En større drøm! 

 

 
Innledning: Alle drømmer. Hva våre drømmer betyr er ikke alltid lett å forstå, om det da 

ikke er «dagdrømmer» som oftest er veldig tydelige å forstå meningen med. 

Josef var en drømmer i en tid da drømmer hadde stor betydning, og hvor drømmetydere 

hadde stor makt og innflytelse. Vi leser om dette i 1MOS  37 og utover. 

Tekst: 1MOS 37: 5 ff 

 

Drømmer og drømmer.. 

«Ikke følg drømmen din» skriver Aslak Sira Myhra i en meget lesverdig artikkel.  Og hans 

begrunnelse er verdt å tenke gjennom: «Filosofien som ligger under tanken om å følge 

drømmene som livsprinsipp er djupt individualistisk..» Det er vel ikke tvil om at de fleste 

«drømmer» vi har er ganske egoistiske, ikke så ulike drømmene til mannen vi møter i 

LUK 12: 18 ff.  

Til samtale: Er du bevisst dine drømmer, ikke minst dine dagdrømmer; Hva handler de 

mest om? Har du hatt drømmer som har fått bety noe i ditt liv? 

Mange ganger og på mange måter 

Les HEBR 1: 1-2. Gud har alltid vært opptatt av å kommunisere med oss. På mange 

forskjellige måter har Han gjort sin vilje kjent, både gjennom drømmer og syner, og ikke 

minst gjennom de mennesker Han har valgt til å formidle sin plan og hensikt. Også i dag 

hører vi om mennesker som har fått sine liv forvandlet i møte med Guds tiltale på 

forskjellige måter. Den sikreste «kilde» til kunnskap om Guds vilje finner vi likevel i 

budskapet om Jesus slik vi leser om det i Bibelen! 

Til samtale: Hvordan opplever du at Gud taler til deg? Har du spesielle erfaringer hvor 

Gud på en spesiell måte talte inn i ditt liv?   

Guds drøm: 

Les 1MOS 50: 20. Her får vi et tydelig innsyn i Guds «drøm» og Hans tanker. Enda 

tydeligere finner vi det uttrykt i JER 29: 11.  Gud vil oss vel! Han har fred og frelsestanker 

for alle mennesker.  

Samtidig ønsker Han seg et folk som på en spesiell måte lever i Hans nærhet, som lytter og 

som taler ordet fra Han inn i sin samtid. Les 4MOS 11: 29, 1KOR 13: 5 og APG 2: 17. 

Men, også for den enkelte av oss har Gud spesielle tanker. «Livet er mer», sa Jesus. Det 

har en større hensikt og en dypere plan enn hverdagens mange bekymringer. Vi er alle 

skapt med en guddommelig hensikt for å være med å oppfylle en guddommelig plan!     

Les EF 2: 10 

Til samtale: Har du erfaringer med at Gud taler inn i ditt liv ord som Han vil du skal dele 

med andre? Opplever du at Gud har en spesiell plan og hensikt med ditt liv 


