Annas dröm…

Det kom en dröm...

(Del 1)

...till Anna.
Hon var cancerpatient och hade under dagen fått det svåra beskedet
att hennes sjukdom var obotlig. Hon skulle inte kunna leva länge
till.. På natten drömde hon. Och nästa dag kunde hon lämna över
drömmen
...till prästen
som hon samtalade med regelbundet. Genom att först berätta sin
dröm och sedan skriva ner den lämnade hon från sig en skinande
dyrbarhet. Hon sa också uttryckligen att det var hennes önskan att
många
fick
ta
del
av
denna
hennes
dröm.
Nu lagom till jul har Annas dröm per brev kommit
...till Bibelskolan.com.
Här blir den bl.a. ett sätt att sammanfatta julens budskap. Annas
dödsoro kunde genom drömmen gå över i frid. Den friden med Gud
- eller kalla det tro - bar henne varligt över gränsen. Från
dödsskuggans land till himmelens hus och fridfulla gröna ängar.
Anna dog några veckor senare.

Den friden med Gud är inte bara för Anna
och andra döende.
Krubban i stallet i Betlehem är allas vår
möjlighet att få frid i både liv och död.
Och evighet!

Så här berättar Anna:
"Jag går på kanten av en hög höjd med sluttning ner till en smal
strand där vågorna sakta slår mot stranden. I min högra hand håller
jag (1) min avbitartång, som jag använt i 12 år den sista tiden i mitt
liv som ett verktyg för mitt insamlingsarbete för hjälpsändningar.
Som jag går där tappar jag tången och den rullar nerför slänten och
försvinner i vegetationen. Hur ska jag få tag i tången? tänker jag.
Den måste jag ju ha! Hur ska jag komma ner? Det ser omöjligt ut.
Men hur vet jag ej, plötsligt är jag nere på stranden, hittar tången
och tar den i min högra hand.
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På stranden går 4-5 personer i sakta promenad. Jag tittar upp och
finner att berget är oändligt högt. Hur ska jag komma upp? Jag ser
de andra personerna samlas vid en viss punkt och jag går så sakta
efter tills jag kommer till punkten. Då har personerna försvunnit och
tången finns ej mer med i bilden.
Nu står jag framför en (2) smal repstege som går lodrätt upp så högt
att jag inte ser slutet på den. Jag tittar på repstegen och jag är
höjdrädd och vågar inte med havet bakom mig. Det finns ingen
utväg. Hur ska jag komma upp? Första steget är avslitet i två delar
och i nästa steg håller öglorna på att glida ur fästet. Paniken
kommer: (3) Hur ska jag komma upp?
(4) Så står jag bara där uppe på höjden. Framför mig utbreder sig en
vidsträckt äng med grönt gräs. En smal väg slingrar rakt fram mot
en ingång. Två jättestora bågformade (5) hus, ett på var sida. Jag
lade särskilt märke till det på höger sida som hade
(6) tusentals glittrande fönster i solskenet och havet bakom mig.
Så fick jag syn på (7) mina fötter, men så smutsiga de är, alldeles
mullvadsgrå. Då fick jag se en liten oval damm intill vägens högra
sida med vita stenar runt om och (8) kristallklart vatten. Jag måste
ju tvätta mina fötter, de får inte vara så smutsiga. Så jag går ner i
dammen med underbart ljummet vatten. Jag står där och blaskar
lite. Så när jag tittar igen (9) blir jag förvånad. Så rena de blivit.
Sedan går jag upp igen. Jag är fortfarande bara en liten bit in på
vägen. Då står plötsligt en (10) följeslagare vid min sida. Jag ser
honom inte, bara hör rösten som sade: Om du tänker dig alla de där
fönstren vända åt andra hållet skulle du (11) få se något du inte
kunnat göra dig en föreställning om.
(12) Så vaknar jag med en underlig känsla av lycka och frid. Min oro
är borta och jag är lugn, glad och harmonisk."
I julas talade vi om den här drömmen och
allas vår dröm om frid, inte bara julefrid,
inte bara som tillfälliga stämningar och
tillsammans med vissa människor, utan
frid med hela världens Herre.
Både nu och i evighet.
Är det verkligen möjligt?

JA...
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Det kom en dröm - Drömbearbetning... (Del 2)
När du nu läst ”Annas dröm”, så undrar du nog varför vissa ord står
med rött och dessutom har en siffra framför. Nu kommer
förklaringen. Här nedanför får du en lång rad bibelord, som på ett
eller annat sätt passar ihop med drömmens röda ställen.
Din uppgift är att para ihop vart och ett av drömmens röda ställen
med ett eller flera bibelord som du tycker passar. Om du vill kan du
skriva siffra kombinerad med bokstäver för lämpliga bibelord. Det
finns förstås inget rätt eller fel- facit utan många lösningar kan
passa bra. Men ett förslag kan du så småningom läsa i Bibelfönstret.
Vi tar ett exempel:
2) smal repstege kan passa ihop med B: Men den porten är trång
och den väg…etc. Genom att jobba så här en stund blir du mer och
mer bekant med drömmen och med alla de bibliska anknytningar
den har. Du kan ju också slå upp bibelversarna och titta på
sammanhanget.
Nu börjar vi:
I min faders hus finns många rum.

A Skulle jag annars säga att jag går bort
för att bereda plats för er?

Joh 14:2

Men den port är trång och den väg är smal

B som leder till livet och det är få som finner den.
Låt mig hämta lite vatten

C så att ni kan tvätta era fötter.
Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg
och visade mig den heliga staden Jerusalem,
D som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet.
Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten,
som en kristallklar jaspis.

Matt 7:14
1 Mos
18:4

Upp
21:10-11

Han har kallat er från mörkret

E till sitt underbara ljus...

1 Pet 2:9

…stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem:”

F Frid över er”.

G Jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma.
Jesus sa till sina lärjungar: Det är lättare för en kamel att komma

H igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike
J Var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna.

Luk 24:36
Neh 6:3
Matt
19:24
Matt 9:2

Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner,

I har Gud en byggnad åt oss i himlen

2 Kor 5:1

De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med

K palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst:
Frälsningen finns hos vår Gud...

Upp
7:9,10
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Matt
19:25

L …Vem kan då bli frälst?
Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt,

M men för Gud är allting möjligt…

Matt
19:26

N Jesus säger: Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.

Joh 14:1

O …få en öppen brunn till att rena sig från sin synd och orenhet.

Sak 13:1

Tveka inte. Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas

P ren från dina synder.

Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta
Q lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han bundit
om sig.

Apo
22:16

Joh 13:5

Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde…och

R Gud skall torka alla tårar från deras ögon.

Upp 7:17

S Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psalt
36:10

T Guds källa har vatten till fyllest.

Psalt
65:10

Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av

U hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat
oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

Hebre 1:3

Medan de gick där och samtalade kom Jesus själv och slog följe
V med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen
honom.

Luk
24:15-16

X I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in.

Psalt 4:9

Här kommer ett förslag till lösning på drömbearbetningen. Det
gällde att ställa samman en rad bibelord med särskilt markerade
meningar i Annas dröm. Det säger sig självt att det inte finns ett
sätt utan många. Några av alla möjliga alternativ finns utsatta.
Siffrorna motsvarar ställen i drömberättelsen – bokstäverna de olika
bibelställena.
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

G
B, H
L
D, M
J
A

7 – P, Q
8 – C, O, S, T
9 – I, K, U
10 – F, V
11 – D, E, U
12 - I, J, N, R, X

Hör gärna av dig med dina alternativ och synpunkter så kan vi
efterhand fylla på listan. Du får gärna komma med egna förslag på
Bibelställen du tycker passar in...
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