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Det finns åtskilliga hinder att klara av när du lämnar det förflutna bakom dig, och 
vart och ett av dessa hinder måste tas bort om du skall kunna komma in i ett 
segerrik kristet liv. Det först hindret är att kompromisser.  

KOMPROMISSER 

1. KOMPROMISSA INTE  MED DIN ÖVERTYGELSE 
När Paulus reste till Jerusalem för sista gången, möttes han av det kristna 
judiska ledarskapet som ville anpassa kristendomen till judendomen. Den Helige 
Ande hade redan bestämt hur det skulle vara angående omskärelsen och offren i 
templet, som båda förlorat sin betydelse. De kristna skulle inte göra så härefter, 
ty det skulle vara som att göra Jesu död på korset om intet. Gal. 2:9-21 
Men när Paulus mötte de kristna judiska ledarna stod han dem inte emot utan 
kompromissade med den övertygelse Helige Ande gett honom och begick en 
grov synd när han gjorde så. Apg. 21:17-26 
Judarna i Jerusalem uppviglade folket mot Paulus och alla hans planer blev 
tillintetgjorda. Istället för att kunna njuta av tiden i Jerusalem och predika 
evangeliet, blev Paulus fånge där i två år, och sedan fördes han med båt till 
Rom. Apg. 21:27-36 

2. KOMPROMISSER GENOM OLYDNAD  
Under kung Jerobeams styre kallade Gud en man från Juda som skulle vara 
hans profet inför folket. Denne skulle uttala domar över folket och att profetera 
om den kommande Messias. 1 Kon. 13:1-3 
Kungen blev mycket vred när han hörde det negativa profeterandet och kunde ha 
dödat profeten, men Guds kraft träffade kungen så att han måste böja sig för 
Gud och honom. vers 4-6 
Kungen bjöd in profeten till slottet men profeten svarade att Gud hade gett 
honom specifika order som han måste följa. vers 7-10 
Djävulen var besviken över att hans planer gick om intet och försökte förgöra 
profeten genom att locka honom till olydnad. Djävulen gick därför på en annan 
man från Betel som hade varit en Guds profet en gång och som var avundsjuk 
på profeten från Juda och använde sina kontakter till att ljuga och bedra Guds 
profet.  vers 11-19 
Försök inte lura Gud! Medan profeten från Juda åt bröd med den gamle profeten 
kom Guds Ande över den lögnaktiga profeten och han uttalade en dom över 
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profeten från Juda som han hade lockat och bedragit. Gud är inte sentimental, 
och ett straff mättes ut. vers 20-25 
Den gamle profeten från Betel ångrade inte att han ljugit och bedragit, utan 
fortsatte sina religiösa aktiviteter och tog hand om den döda kroppen. vers 26-31 
Profeten från Juda började starkt men slutade totalt besegrad och slösade bort 
sitt liv på jorden!  Matt. 16:26  

3. KOMPROMISSER FÖR ATT TILLMÖTESGÅ ANDRA  
När Saul, son av Kis, blev kung över Israel och så småningom förstörde sig själv 
sedan han blev van vid att leva ett liv i överflöd var han som en diktator. Han var 
noga med att följa Herren och vara lydig till en början men vad tiden led gick allt 
åt skogen.  
Gud talade genom sin profet Samuel att kung Saul skulle utrota amalekiterna och 
deras boskap. 1 Sam. 15:1-3 
Men så fort slaget var över, beslutade sig Saul för att spara amalekiternas kung 
Agag och de bästa av hans kreatur. vers 7-9 
Det behagade inte Gud och han sände bud till Samuel att han skulle gå och möta 
Saul. vers 10-12 
Kung Saul var en tillmötesgående kung och han började smörja Samuel, som 
sade att han inte ville ha något med smicker att göra. Samuel talade istället allvar 
med Saul. vers 13-14 
Saul försökte till en början slå ifrån sig anklagelserna och skylla dem på folket.  
vers 15 
Gud accepterar inga ursäkter och Samuel säger detta till Saul. vers 16-19 
Saul var i häftigt uppror och han kunde inte förstå vad Gud sade till honom 
genom profeten.  vers 20-21 
Gud iär inte intresserad i brännoffer och gåvor utan av lydnad! vers 22-23 
När Saul förstod att han höll på att bli av med sitt kungaämbete, bestämde han 
sig för att börja tala sanning och sade att orsaken till att han inte ville lyda Gud 
var att han fruktade folket och ville gå dem tillmötes. Det var brukligt på den tiden 
att när en kung hade besegrat ett annat folk, fick hans soldater plundra som de 
ville, för det var deras lön. Saul hade 210 000 män som ville ha sin lön ock 
brydde sig inte om vad Gud hade sagt till kungen. vers 24 
Saul var desperat och försökte ångra sig och bönfalla eftersom jobbet stod på 
spel och han stod inte ut med tanken på att förlora kungadömet. vers 25 
Saul försökte då att med våld få Samuel att dyrka Gud tillsammans med honom, 
men det var knas och Gud hade fått nog av honom; han förlorade kungadömet 
och ganska snart också sitt liv.  vers 26-28; 1 Krön. 10:13-14   
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4. KOMPROMISSER FÖR ATT BLI AV MED FOLK  
Abram var rädd han skulle bli dödad och ljög för att rädda sitt liv men Gud gick 
emellan och Abram fick skämmas. 1 Mos. 12:9-20 

5. KOMPROMISSER FÖR ATT LÄTTA PÅ TRYCKET 
Kung David begick äktenskapsbrott med Bat-Sheba och hon blev då havande. 
För att lätta på trycket, påbörjade David en serie bedrägliga handlingar för att få 
Uria till att ha samlag med sin hustru så att David själv skulle klara sig. När det 
misslyckades konspirerade mot Uria så att hettiten blev mördad. 2 Sam. 11:1-17 

HUR ÄR DET IDAG? 
 Ogudaktiga TV-program, filmer, musik och dataspel. 
 Sexuella frestelser som exempelvis äktenskapsbrott, onani, pornografi och 

homosexualitet. 
 Bedrägligt förfarande vid uppgivandet av inkomstskatter, omoraliska 

affärsmetoder, att inte betala räkningar och att strunta i att erkänna den 
skuld du har ådragit dig. 

 Att ljuga för andra. 
 Att stjäla från Gud genom att inte betala tionde och att stjäla från andra.  
 Bryta lagen i ett land där Guds lagar råder. 
 Att bryta mot trafiklagarna, t ex lagen om rattonykterhet. 
 Kompromissande politiker. 

ATT LEVA SOM GUD VILL  
Vi måste ha ett levnadssätt som Gud manar oss till så att vi inte kompromissar i 
vår kristna tro. En sammanfattning av vad ett heligt liv är finns t ex i dessa verser. 
Ef. 4:17-32; 5:1-17 
Om du kompromissar, tar den Helige Ande bort sin välsignelse över ditt liv 
och du blir fördömd! 

 
VAD VÄLJER DU? 

 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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