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Den kristne krop Mikael Rothstein Hent PDF Forlaget skriver: Der er masser af kød og blod, hud og hår i
kristen kult og myte. Men i Danmark er kristendom blevet til et spørgsmål om etik.

Alt er kommet til at dreje sig om det gode, det indre og om danskhed ikke mindst, mens det sanselige og det
kropslige er blevet skubbet i baggrunden.

Denne bogs essays handler om kristendom. Men på en helt andet måde.

KULT OG KANNIBALISME undersøger det kristne måltidsritual i lyset af kannibalisme blandt
sydamerikanske indianere. JESUS ER EN FRISURE hvirvler op i historiske forestillinger om Jesus' hår og
skæg. DEN HELLIGE FORHUD dykker ned i kulten for Jesus' hellige forhud. SEKTLEDEREN JESUS
identificerer den kristne bibels hovedperson i relation til andre healere, guruer og profeter. KROPPEN OG
DET KOSMISKE DRAMA ser nærmere på kristne forestillinger om menneskets krop og fordøjelsessystem

som en arena for synd og frelse.
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