
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 snævre port!



!
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



!
For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, fordi 

vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det 
dødelige bliver opslugt af livet. 

!
2.Kor. 5:4



Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at 
nåden kan blive så meget større?!

!
Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra 

synden, stadig kunne leve i den?!
!

Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til 
Kristus Jesus, er døbt til hans død?!

!
Vi blev altså begravet sammen med ham ved 

dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus 
blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, 

skal leve et nyt liv. 
!

Rom. 6:1-11



Vi ved, at vort gamle menneske er blevet 
korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, 

som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så 
vi ikke mere er trælle for synden;!

!
den, der er død, er jo frigjort fra synden.!

!
Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal 

leve med ham. 
!

Rom. 6:1-11



Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke 
mere dør; døden er ikke herre over ham mere.!

!
For den død, han døde, døde han fra synden én 

gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud.!
!

Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for 
synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. 

!
Rom. 6:1-11



!
Thi Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, 

at når én er død for alle, er de alle døde.!
Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke 

længere skal leve for sig selv, men for ham, der 
døde og opstod for dem.!

Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. 
Og selv om vi har kendt Kristus rent menneskeligt, 

så gør vi det nu ikke længere.!
Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 

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

2.Kor. 5:14-17



!
Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle 

under skyen og gik alle gennem havet og blev alle 
døbt til Moses i skyen og i havet,….. 

!
1.Kor. 10:1-2



Omskrivning af vers 3 og 4:!
!

Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet gjort til ét 
med og fuldstændig identificeret med Kristus 

Jesus, er gjort til ét med og fuldstændig 
identificeret med hans død?



Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver 
i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.!

!
1.Joh. 3:9



Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. 
Og selv om vi har kendt Kristus rent menneskeligt, 

så gør vi det nu ikke længere.!
!

2.Kor. 5:16



!
Da han så en af dem blive overfaldet, kom han 

ham til hjælp, og han hævnede den mishandlede 
ved at slå egypteren ihjel. 

!
Ap. 7:24



!
»Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at 
bringe mit navn frem for hedninger og konger og 

Israels børn, 
og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for 

mit navns skyld.« 
!

Ap. 9:15-16



“Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min 
ånd” 

!
Zak. 4:6b



!
Allerede det, at I overhovedet har retssager med 

hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer 
ikke hellere i uret? Hvorfor lider I ikke hellere tab? 

!
1.Kor. 6:7



!
For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde 

ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans 
skyld 

!
Fil. 1:29



!
Det er et varsel om Guds retfærdige dom, for at I 
skal kendes værdige til Guds rige, som I nu lider 

for 
!

2.Tess. 1:5



!
Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig 

gøre det gode og overlade deres sjæl til den 
trofaste skaber. 

!
1.Pet. 4:19



!
Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. 
Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er 

det tak værd for Gud.!
Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres 

skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge 
i hans fodspor: v22  Han gjorde ikke synd, og der 
fandtes ikke svig i hans mund, v23  han svarede 

ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under 
sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag 
til ham, der dømmer retfærdigt; v24  på sit legeme 

bar han selv vore synder op på korset, for at vi, 
døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved 

hans sår blev I helbredt. 
!

1.Pet. 2:20-24
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!
I skal have det sind over for hinanden, som var i 

Kristus Jesus,!
han, som havde Guds skikkelse,!

regnede det ikke for et rov!
at være lige med Gud,!
men gav afkald på det,!

tog en tjeners skikkelse på!
og blev mennesker lig; 

!
Fil. 2:5-9



og da han var trådt frem som et menneske,!
ydmygede han sig!

og blev lydig indtil døden,!
ja, døden på et kors.!

Derfor har Gud højt ophøjet ham!
og skænket ham navnet over alle navne, 

!
Fil. 2:5-9



!
Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men 

den, der mister det, skal vinde det. 
!

Luk. 17:33



Tak for i dag :)


