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Det finns inget mera förödande i en människas liv än när hon inte kan komma 
över misstag i det förflutna. En kristen som lever i det förflutna är på sätt och vis 
död i nuet och har säkerligen inte en framtid. Det är viktigt att förstå att vi måste 
leva och agera i nutid, inte i det som har varit eller i framtiden. Just nu, är allt som 
vi har den dag som nu är, när hjärtat slår och med ett andetag i gången. 
Ordspr. 3:27-28; Hebr. 3:7-15; Matt. 6:34; Jak. 4:13-15 

LEVA I DET FÖRFLUTNA  
Det har sagts: “Du är slutsumman av alla beslut som du har fattat under din 
livstid." Det är sant, men det är också något som kan förändras. Till exempel kan 
en narkotikamissbrukare som har kämpat med droger i 30 år besluta idag att han 
inte mer skall vara en narkotikaslav, och förändra hela sitt liv.  
Gårdagen är förbi, morgondagen har du inte sett; men idag är en gåva, därför är 
den här. Vi kan också säga: Gårdagen är slut, imorgon har inte kommit, men vi 
har idag! 2 Kor. 5:16-21 

NEDERLAG 
 Konung Saul kunde inte släppa det förflutna. Han var van att bli beundrad av 

folket i Israel, och när de fröjdade sig över David istället, blev Saul mycket 
vred. 1 Sam. 18:5-16 

 Saul hade gått emot Herren i det förflutna, och istället för att leva i ånger och 
söka Gud försökte han, utan framgång, återuppväcka sin glans dagar. 1 Sam. 
13:9-14 

SEGER 
 Konung David var en syndare som alla andra människor. Han sprang efter en 

annan mans hustru och hade samlag med henne fast hon var gift. När Bat-
Seba blev havande, kallade David hem hennes man Uria från kriget, fick 
honom att dricka sig full, och försökte få hem honom så att han låg med sin 
fru, så han skulle tro att det var han själv som hade gjort Bat-Seba havande, 
och inte misstänka att David var fadern. Men Uria gick inte hem den kvällen, 
utan lade sig att sova utanför. Så David skickade Uria tillbaka till fronten och 
beordrade Joab att se till att han blev dödad där. Sedan gifte David sig med 
Bat-Seba.  2 Sam. kap. 11 

 När Herrens profet sade sanningen om detta till till David, bekände David sina 
synder och ångrade sig. 2 Sam. 12:9-14 



 

 David visste följande: 1) Han var förlåten; 2) Barnet skulle dö för att han hade 
syndat; 3) Hans efterkommande skulle få fortsätta bära svärdet. David fattade 
beslut att inte leva i det förflutna utan ta sitt straff och fortsätta sin väg framåt.  
Psalm 51:1-19 

ISTÄLLET FÖR DET FÖRFLUTNA  
 Aposteln Paulus hade ett kusligt förflutet. Han hade tillägnat hela sitt liv till att 

studera Talmud och blivit mästare i judendom. Han var farisé och tillhörde det 
översta skiktet. Det är uppskattat att han var ca 35 år när han mötte Jesus. 
Apg. 9:1-18 

 Istället för att sörja över de 35 år som var förlorade, förstod Paulus att han 
inte kunde få dem ogjorda, allt han kunde göra var att leva i nuet och planera 
för framtiden. Apg. 9:19-22  

 Vad vet vi mer om hur Paulus hade det? 
 Han hade frid med Gud för han hade förstått hur Guds kärlek verkade. 

Rom. 5:1-11 
 Han visste att hans position i Guds Rike inte berodde på människor, utan 

Gud, och att ingen människa kunde ta det ifrån honom. Gal. 1:1 
 Vid slutet av sitt liv var Paulus nöjd, och ångrade inte något! 2 Tim. 4:6-8 

LEV INTE I FRAMTIDEN  
Av personlig erfarenhet vet jag att detta är ett förödande sätt att leva. Från det att 
jag var en liten pojke, levde jag i framtiden. Jag såg alltid framåt mot en tid när 
det skulle hända stora saker och livet skulle bli så bra. Men när jag tänkte så, 
kunde jag aldrig glädja mig över det nuvarande, mina vänner, mitt hem eller det 
som hände för ögonblicket. Jag väntade alltid på att framtiden skulle bli bättre.  
Först när jag var ca femtio år visade Gud mig att djävulen hade stulit dagarna i 
mitt liv och istället för att glädjas över dagen som nu är, tänkte jag alltid på vad 
framtiden skulle ge. Jag tog mig inte tid att känna rosornas doft så att säga för 
det handlade alltid om att ha bråttom in i framtiden. Joh. 10:10   

ATT ÅNGRA SIG, FÖRLÅTA OCH GÅ VIDARE! 
 Ditt förflutna behöver begravas! Gal. 2:16-20 
 En av mina pastorer, Barrett Lampp i sydstatsbaptisternas kyrka, San Rafael, 

Kalifornien, sade så här: "När jag lämnar en församling och flyttar till en ny 
plats, har jag aldrig mer kontakt med de församlingsbor jag lämnade." Jag 
tyckte att det lät väldigt kyligt, men nu förstår jag hur han resonerade. För att 
kunna koncentrera sig och ha framgång när han tog sig an en ny församling 
behövde han släppa den pastorstjänst han hade förut.  

 När kvinnan som begått äktenskapsbrott togs till Jesus, sade han åt henne att 
gå, och synda inte mer. Joh. 8:3-11 



 

 En person som bär på skuld har inte tagit imot Guds fullständiga förlåtelse på 
ett rätt sätt. Psalm 103:1-12 

DU MÅSTE  LÅTA GUD TA KONTROLL ÖVER DIN HJÄRNA  
Den andliga striden äger rum i hjärnan, därför måste vi som kristna ta kontroll 
över den, ta alla sorts tankegångar till fånga, och lägga dem under Kristi lydnad. 
Rom. 12:1-2; 2 Kor. 10:3-6 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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