
Hvilken vej vælger jeg at gå? 
Guds vej? Eller min vej?!

!

Seks bibeltimer over 
Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

!

Der er en vid port fulgt af en bred 
vej, og så er der en snæver port 

fulgt af en trang vej!!



Introduktion!



!

Gå ind ad den snævre port; for vid er 
den port, og bred er den vej, der fører 
til fortabelsen, og der er mange, der 

går ind ad den.!
Hvor snæver er ikke den port, og hvor 
trang er ikke den vej, der fører til livet, 

og der er få, som finder den! 
!

Matt. 7:13-14



!

Der var en, der spurgte ham: »Herre, 
er det kun nogle få, som bliver frelst?« 

Han svarede dem:!
»Kæmp for at komme ind gennem 
den snævre port; for jeg siger jer: 

Mange skal stræbe efter at komme 
ind, men de vil ikke kunne. 

!

Luk. 13:23-24



Den vide port!



!
Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud 
Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: »Har 

Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i 
haven?«!

Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af 
frugten på træerne i haven,!

men frugten på det træ, der står midt i haven, har 
Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, 

for ellers skal vi dø.« 
!

1.Mos. 3:1-6



Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø!!
Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver 

jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende 
godt og ondt.«!

Kvinden så, at træet var godt at spise af og 
tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få 
indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav 
den også til sin mand, der var hos hende, og han 

spiste. 
!

1.Mos. 3:1-6



!
Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og 
fødte Kain. Hun sagde: »Jeg har skabt en mand 

ved Herrens hjælp.«!
Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev 

fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker.!
Engang bragte Kain en offergave af jordens 

afgrøde til Herren.!
Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit 

småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels 
offergave,!

men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev 
Kain meget vred og gik med sænket hoved. 

!
1.Mos. 4:1-8



Herren sagde til Kain: »Hvorfor er du vred, og 
hvorfor går du med sænket hoved?Hvis du gør det 
gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det 

gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, 
men du skal herske over den.«!

Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag 
var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog 

ham ihjel. 
!

1.Mos. 4:1-8



Han sagde også: »En mand havde to sønner.!
Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del 
af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin 

ejendom imellem dem.!
Nogle dage senere samlede den yngste alt sit 
sammen og rejste til et land langt borte. Der 

ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; 
!

Luk. 15:11-16



og da han havde sat det hele til, kom der en streng 
hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød.!

Han gik så hen og holdt til hos en af landets 
borgere, som sendte ham ud på sine marker for at 

passe svin,!
og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, 

som svinene åd, men ingen gav ham noget. 
!

Luk. 15:11-16



Serafer stod omkring ham. De havde hver seks 
vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to 

skjulte de fødderne, og med de to fløj de.!
De råbte til hinanden:!

      »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre,!
      hele jorden er fuld af hans herlighed!« 

!
Es. 6:2-3



!
Du var i Eden, i gudshaven.!

Alle slags ædelsten sad på din dragt:!
rubin, topas og månesten,!
krysolit, shoham og jaspis,!
safir, granat og smaragd;!

udhamret og dekoreret kunstarbejde i guld!
blev anbragt på dig, den dag du blev skabt. 

!
Ez. 28:13-15



Du var en salvet kerub,!
jeg gjorde dig til beskytter;!

du var på det hellige gudebjerg,!
du vandrede blandt funklende sten.!

Du var udadlelig i din færd,!
fra den dag du blev skabt,!

til der blev fundet uret hos dig. 
!

Ez. 28:13-15



!
Dit hjerte blev hovmodigt over din skønhed,!

du fordærvede din visdom og strålende glans.!
Jeg kastede dig til jorden,!

gav dig hen til konger,!
så de kunne fryde sig over dig. 

!
Ez. 28:17



!
»Jeg vil stige op til himlen,!

højt over Guds stjerner!
rejser jeg min trone;!

jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles,!
i det yderste nord.!

Jeg stiger op over skybankerne,!
gør mig lige med den Højeste.« 

!
Es. 14:13-14



»Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. 
Dog, ske ikke min vilje, men din.« 

!
Luk.22:42



Pause! 
:)


