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udfoldelse af hans forståelse af Kristus. Det gælder på to måder:
- Teologiske udsagn om kirken handler egentlig om Kristus.

Teologiske udsagn om Kristus siger også altid noget om kirken. Det hører nemlig med til Kristus, at Han har
kirken som krop.

Med udgangspunkt i ovenstående er det lykkedes for Carsten Haugaard Nielsen
Bogen er velegnet til studiekredse, for den kan ikke læses uden at den giver anledning til debat og eftertanke.
Hvert kapitel starter med en indledning, der er genkendelig fra vor egen tid. Samtidig er indledningen en

glimrende indgang til det enkelte kapitels overvejelser.
Kapitlernes overskrifter er:

- Kirken - Kristi krop
- At læse andres skrifter

- Kirken i tiden
- Kristus, dåben og Kristi legeme
- Adam, Eva og Kristi legeme

- Kirkens grundlag
- Nadveren og Kristi legeme

- Fællesskabet og Kristi legeme
- Kirkens struktur og opgaver

- Kristi legeme i Romerbrevet samt Efeser- og Kolossenserbrevet
- Kristi enhed
- Grundstenen
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