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6. Hvad betyder nadveren for dig?

8. Hvilket aspekt ved nadveren er vigtigst for dig?

7. Har du en luthersk forståelse af nadveren?

Kan man spise tilgivelse?        Daniel Præstholm  

1. Hvordan vil du forklare, hvad tilgivelse er?

                                                                                        og tilgivelse?

3. Hvad betyder det for dig, at alt synd er synd mod Gud?

2. Hvad lærer beretningen om David og Batseba dig omkring synd 

4. Hvilken betydning har det, at tilgivelse er en handling og ikke 

                                                                                            en følelse?

5. Hvordan kan Jesus tilgive vores skyld?

Samtale-ark. 

 Hvis du ikke er døbt: hvad holder dig tilbage fra at blive døbt? 

 Finder vi både noget «faderligt» og «moderligt» i Gud?

3. Hvad tænker du om det med, at Faderen føder os?

 Hvad tænker du? hvordan kan man være sikker på, at man lever dette liv?

6. Døbes man til at være medlem af netop den kirke, vi døbes i - eller døbes vi til at være 

1. Dåben er en død og opstandelse med Kristus.

2. Asger ser dåben som en begyndelse på et liv, der skal leves - livet med Kristus. Hvis det   

 (Læs eventuelt Romerbrevet kapitel 6, vers 1-11).

Samtale-ark. Dåben interview med Asger Christen Højlund.

 ikke leves, er dåben uden dækning.

4. Er det med forholdet til Gud alene noget «indre» (så det fx ikke gir mening at døbe små 

 ting (der naturligvis er forbundet med troens indre liv) ? 

 Hvis du er døbt: hvordan bruger du din dåb i dit hverdagsliv? 

 Hvad tænker I om Asgers sammenligning med et ægteskab, der rummer både indre 
 og ydre aspekter?

 børn) - eller er forholdet til Gud også noget ydre, hvor Gud kan handle gennem ydre  

5. Hvad svarede Asger på spørgsmålet om, hvad vi skal tænke om de små børn, der dør,  
 inden de bliver døbt?

 Hvad tænker du om hans svar?

 medlem af den verdensomspændende kirke - eller er det både-og?

7. Hvad gør man, hvis man er i tvivl om, om man er døbt - eller er i tvivl om, om ens dåb 
 var gyldig?
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