
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!!



Den trange vej!



To fokusområder.!
!

I) Vi kan fokusere på kødets trange 
kår som dødt og korsfæstet! 

!

II) Eller vi kan fokusere på Åndens 
frihed til at leve og forplante sig!!



I)!
!

At være i Ånden!
!

At være i Kristus



II)!
!

At være i kødet!
!

At være uden Kristus



III)!
!

At leve i lydighed mod Ånden!
!

At leve i lydighed mod kødet



I)!
!

At være i Ånden(Rom. 8:9);!
At leve i Ånden (Gal. 5:25)!

!
At være i Kristus!

(Ef. 1:7; 13; 2:4-6)!
!

- Frelst, født på ny, født af Ånden, retfærdige af tro, 
blevet Guds børn!

!
- Stilling, position!



II)!
!

At være i kødet (Rom. 8:9)!
At være uden Kristus (Ef. 2:12)!

!
- Fortabte, åndeligt døde, fordømte, uden Gud i 

verden!
!

- Stilling, position



III)!
!

At leve i lydighed mod Ånden (Rom. 8:4)!
vandre i Ånden (Gal. 5:25)!

!
At leve i lydighed mod kødet (Rom. 8:4)!

!
- Et Guds barns liv i verden!!

!
- Tilstand



“For Guds rige er ikke mad og drikke, men 
retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.”!

!
Rom. 14:17



!
Da skal de retfærdige skinne som solen i deres 

faders rige. Den, der har ører, skal høre!!
!

Matt. 13:43



!
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, 
tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,!

mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke 
imod!!

De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet 
kødet sammen med lidenskaberne og 

begæringerne. 
!

Gal.5:22-24



To fokusområder.!
!

I) Vi kan fokusere på kødets trange 
kår som dødt og korsfæstet! 

!

II) Eller vi kan fokusere på Åndens 
frihed til at leve og forplante sig!!



I)!
!

Kødets trange kår som dødt og 
korsfæstet.!



!
Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, 

udsvævelse,!
afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, 

misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker,!
nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. 

!
Gal. 5:19-21a



Åndens frihed til at leve og 
forplante sig!



Tak for i dag!


