
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!!



Åndens frihed til at leve og 
forplante sig!



!
For er vi vokset sammen med ham ved en død, 
der ligner hans, skal vi også være det ved en 

opstandelse, der ligner hans.!
Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal 

leve med ham. 
!

Rom. 6:5;8



Rom. kap. 8 (Ingen fordømmelse)!
!

1. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, 
som er i Kristus Jesus.!

2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig 
fra syndens og dødens lov.!

3. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort 
på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin 

egen søn i syndigt køds lighed og for syndens 
skyld og fordømte dermed synden i kødet,!

4. for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke 
lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod 

Ånden.



!
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven 

eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at 
nedbryde, men for at opfylde.!

!
Matt. 5:17



Rom. kap. 8 (Uden Ånden)!
!
!

5. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil 
det åndelige.!

6. Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og 
fred.!

7. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det 
underordner sig ikke Guds lov og kan det heller 

ikke.!
8. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.



Rom. kap. 8 (I Ånden)!
!

9. Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som 
Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, 
hører ikke ham til.!
10. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist 
dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund 
af retfærdighed.!
11. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra 
de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus 
fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer 

levende ved sin ånd, som bor i jer.



!
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 

Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!!
!

2.Kor. 5:17



!
I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, 

evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I 
kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd,!

som er pantet på vor arv, indtil forløsningen 
kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for 

hans herlighed.!
!

Ef. 1:13-14



Rom. kap. 8 (Ånden i mig/dig)!
!

12. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed 
mod det.!

13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis 
I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I 

leve.!
14. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.!
15. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I 

atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver 
barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!!

16. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi 
er Guds børn.!

17. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger 
og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for 

også at herliggøres med ham.



!
Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden 

som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til 
rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I 

bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for 
retfærdighed.!

!
Rom. 6:13



!
Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og 

mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der 
elskede mig og gav sig selv hen for mig.!

!
Gal. 2:20



!
Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, 

men lad jer fylde af Ånden,!
tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige 

sange, syng og spil af hjertet for Herren,!
og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu 

Kristi navn.!
!

Ef. 5:18-20



Opsummering: 



 – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, 
dér er der frihed.

!
2.Kor. 3:17



!
Da sagde Gud Herren til slangen:!

»Fordi du har gjort dette,!
skal du være forbandet!

blandt alt kvæg!
og blandt alle vilde dyr.!

På din bug skal du krybe,!
og støv skal du æde,!

alle dine dage.!
!

1.Mos. 3:14



!
Herrens ånd er over mig,!
fordi han har salvet mig.!

Han har sendt mig!
for at bringe godt budskab til fattige,!

for at udråbe frigivelse for fanger!
og syn til blinde,!

for at sætte undertrykte i frihed,!
for at udråbe et nådeår fra Herren.!

!
Luk. 4:18-19



Her er et link til den film der vises:!
!

https://www.youtube.com/watch?v=AZk6nZGH9Xo!

https://www.youtube.com/watch?v=AZk6nZGH9Xo


Pause! 
:)


