
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!!



At tilegne sig Jesu’ opstandelse!



Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu 
på grund af Kristus for tab.!

Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt 
større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af 
ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for 

skarn, for at jeg kan vinde Kristus!
og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den 
fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, 

retfærdigheden fra Gud grundet på troen,!
for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft 
og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse 

af hans død,!
om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de 

døde!!
!

Fil. 3:7-10



Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er 
blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg 
virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af 

Kristus Jesus.!
Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede 

har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg 
glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig 

frem mod det, der ligger forude;!
jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra 
himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi 

tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I 
anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare 

også det for jer;!
blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på.!

!
Fil. 3:12-16



Ørken eller mælk og honning!



!
Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i 

det land, jeg vil give jer, skal landet holde 
sabbatshvile for Herren.!

!
3.Mos. 25:2



4. Mos. 13:1-2; 17-20; 25-33



!
Retfærdiges sti er som lysskæret,!

der bliver lysere, til dagen er på sit højeste;!
!

Ordspr. 4:18



Tak for i dag!


