
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 brede vej!



!
For jeres planer er ikke mine planer,!

og jeres veje er ikke mine veje,!
siger Herren; 

!
Es. 55:8



Det vi tror om den brede vej!



!
I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, 

hvad jeres fader lyster. Han har været en morder 
fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for 

der er ikke sandhed i ham. Når han farer med 
løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og 

fader til løgnen.!
!

Joh. 8:44



!
Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet 

for dem, der fortabes,!
for dem, der ikke tror; deres tanker har denne 
verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der 

stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, 
som er Guds billede. 

!
2.Kor. 4:3-4



!
Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at 
Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter 

Faderen og Sønnen. 
!

1.Joh. 2:22



!
men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke 
af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal 

komme, og den er allerede nu i verden. 
!

1.Joh. 4:3



!
For der er gået mange bedragere ud i verden; det 

er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, 
kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist. 

!
2.Joh. 1:7



!
Men jeg var nær snublet,!

mine fødder var nær ved at glide,!
for jeg harmedes over de overmodige,!

jeg måtte se de ugudeliges lykke.!
De lider ingen kvaler,!

deres krop er sund og fed.!
De har ingen del i menneskers nød,!

de bliver ikke ramt som andre mennesker. 
!

Salme 73:2-5



Virkelighedens brede vej!!



!
uretfærdiges vej er som mørket,!

de ved ikke, hvad de kommer til at snuble over. 
!

Ordsprog. 4:19



!
Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var 

nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og 
bandt dem om livet.!

Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i 
haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud 

Herren mellem havens træer.!
Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?«!

og han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev 
bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.« 

!
1.Mos. 3:7-13



Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er 
nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at 

spise af?«!
Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav 

mig af træet, og så spiste jeg.«!
Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du 
har gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig til 

at spise.« 
!

1.Mos. 3:7-13



!
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.!

Da spurgte Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« 
Kain svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte 

min bror?«!
Herren sagde: »Hvad er det, du har gjort? Din 

brors blod råber til mig fra jorden.!
Nu skal du være bandlyst fra den jord, som har 

spærret sit gab op og drukket din brors blod, som 
du udgød.!

Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig 
sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på 

jorden!« 
!

1.Mos. 4:8-16



Kain sagde til Herren: »Min straf er for stor at 
bære.!

Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må 
skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på 

jorden; så kan enhver, der møder mig, slå mig 
ihjel.«!

Men Herren sagde til ham: »Nej, hvis nogen slår 
Kain ihjel, skal det hævnes syv gange.« Og han 
satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte 

ham, skulle slå ham ihjel.!
Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod 

øst for Eden. 
!

1.Mos. 4:8-16



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

!
Luk. 15:11-17



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.!
Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange 

daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og 
her er jeg ved at sulte ihjel. 

!
Luk. 15:11-17



!
uretfærdiges vej er som mørket,!

de ved ikke, hvad de kommer til at snuble over. 
!

Ordsprog. 4:19



!
indtil jeg kom til Guds helligdom!

og gav agt på deres endeligt.!
Ja, du stiller dem på glatte veje,!

du lader dem falde i fordærv.!
Så hurtigt de går til grunde!!

De omkommer, de bliver tilintetgjort af rædsler.!
Som en drøm, når man vågner, Herre,!

når man står op, ringeagter man dens billede. 
!

Salme 73:17-20



Dengang mit hjerte var bittert,!
og det nagede mig i mit indre,!

var jeg et uforstandigt fæ,!
en stud var jeg over for dig.!
Men nu er jeg altid hos dig,!

min højre hånd holder du fast.!
Du leder mig med dit råd,!
du fører mig til herlighed.!

Hvem har jeg ellers i himlen? 
!

Salme 73:21-28



Hos dig ønsker jeg intet på jorden.!
Om end min krop og mit hjerte forgår,!

så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod.!
For de, der er fjernt fra dig, går til grunde,!

du tilintetgør alle, der er dig utro.!
Men at være Gud nær er min lykke,!
jeg tager min tilflugt til Gud Herren,!

så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. 
!

Salme 73:21-28



Skyldfølelse!
Skam!

Angst for mennesker!
Angst for Gud!

Depresion!
Håbløshed!

Sult!
Fordærv!
Rædsler!
Mørke!



Pause! 
:)


