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lille dogmatik ledsaget af en længere række betragtninger. Forfatteren har ikke ønsket at føre sig frem i

konkurrence med fagdogmatikerne, men har haft en bredere læserkreds i tankerne. Han har ganske vist en
teologisk licentiatafhandling (ph.d.), en teologisk doktordisputats og et antal større teologiske artikler bag
sig, men det, han har ønsket med denne bog, er at efterlade sig, hvad han har dannet sig af tanker om den
kristne tro og dennes forhold til virkeligheden. Baggrunden udgøres ikke mindst af hans tjeneste som

sognepræst i Folkekirken 1971-2003. Men Bent Christensen er fortsat præsteligt og kirkeligt aktiv, efter at
han i 2003 gik på pension under mottoet "med pensionen som arbejdsstipendium". Hovedvinkler i bogen er
"teologien om det kristeligt nødvendige livsengagement" og synet på Kirken som et universelt Kristus-
fællesskab, hvis store lokale repræsentation er den evangelisk-lutherske menighed i Danmark. Men der er

også andre vinkler og områder, hvor forfatteren mener at have noget særligt at sige.
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