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Men han gav afkald Asger Chr. Højlund Hent PDF Forlaget skriver: »Det er fascinerende at følge med på
denne bogs rundrejse i bekendelsen til Kristus. Professor Asger Chr. Højlund dykker dybt ned i troens gamle
formuleringer og markeringer. Det sker med faglig sikkerhed og med imponerende gå-på-mod. Det har til
formål at hente det ædleste frem og ud af understrømmen mellem skærene og de vanskeligt tilgængelige

huller dybt nede, hvor kun de færreste tør bevæge sig så uhæmmet rundt, som Højlund gør det. Og så finder
han helt op på de højeste bakkedrag og bjergtinder, hvor udsigten forekommer så uimodståelig smuk og
storslået. Deroppe hvor troen på Kristus forlenes med et blødt drømmende svæv i sind, sjæl og tanke, hvor

blikket klares og renses med tanke på faldgruber og skrænter på kristologiens væsentlige felter, og hvor det er
muligt at se de videre horisonter og veje for en tænkning om og forkyndelse af Kristus i vor egen tid.
Monografien kommer ikke frem til kristendommen i det globale syd og nyere, eksperimenterende og

kontekstuelle Kristusopfattelser, men alligevel må jeg gå til bekendelse: Den er så forbistret god, relevant og
sober ... og står altså ikke til ´overspringshandlinger´ blandt teologer, præster og andet godtfolk og gudsfolk.«

- Jørn Henrik Olsen, forskningslektor, ph.d., Københavns Universitet
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