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Martin Luther – liv och verk är en initierad och spännande berättelse om munken som, mot sin vilja,
blev centralgestalten när en ny kristen tradition tog form och en ny kyrka växte fram.
Framställningen, som spänner över vida fält – från Luthers privata liv till förklaringar av teologiska
problem – är av intresse för alla, oberoende av andlig eller kulturell inriktning.
Luthers imponerande livsverk var inte bara avgörande för utformningen av den lutherska
kristendomen, utan inspirerade även omdaningen av den romersk-katolska kyrkan.
Fortfarande efter 500 år är Martin Luther i högsta grad aktuell.
Det florerar många felaktiga, förutfattade meningar om Martin Luther. Föreställningar om förbud
och tristess tycks resa sig som en mur bara hans namn nämns. Men hur trist kan man egentligen vara
om man själv är munk och gifter sig med en förrymd nunna – efter att ha smugglat ut henne ur
klostret i en silltunna?
Nyare forskning har visat att den felaktiga och orättvisa bilden av Luther i hög grad är Olaus Petris
och den lutherska ortodoxins skapelse. Den verklige Luthers spännande livsöde är något helt annat.

Martin Krauklis är teol.kand., präst och konstnär.

I Martin Krauklis biografi möter vi, till mångas förvåning, en humoristisk, modig och levnadsglad
människa.
Berättelsen spänner över vida fält, från tummandet på de sista mynten i hushållskassan till
rättfärdiggörelse genom tro.

Detta är ett nytt grepp inom lutherlitteraturen. Tidigare har denna helhetssyn inte givits plats inom
samma boks pärmar. Här får dessutom Martin Luther själv berätta med egna ord, tack vare rikligt
med citat från hans brev och skrifter, vilket bidrar till den starka läsupplevelsen.
Många av de frågor som vi ställer i vår tid var inte aktuella för 500 år sedan. De stora
världsreligionerna, förutom judendomen och islam, var okända i vår del av världen. Man hade en helt
annan världsbild, demokrati var ett okänt begrepp etc. Ändå är Martin Luthers tankar förunderligt
tidlösa. Hans kamp för inre visshet och själsfrid är lika aktuell för människor idag som någonsin
tidigare.
Martin Luthers imponerande livsverk var inte bara avgörande för utformningen av den lutherska
kristendomen – utan inspirerade även i hög grad förnyelsen och omdaningen av den romerskkatolska kyrkan.
Man häpnar över hans mod under en tid, då grymheter som tortyr och kättarbål var realiteter, som
den som vågade tänka självständigt inte kunde bortse ifrån.
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Tack vare Martin Krauklis förtjänstfulla nyöversättning finns nu Martin Luthers Stora katekes, som är
en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, tillgänglig i modern, svensk språkdräkt.
Den som vill veta vad luthersk tro och livsstil innebär, finner svaren i denna bok.
Martin Luthers Stora katekes som gavs ut i bokform i april 1529, ingår i Svenska kyrkans
bekännelseskrifter (dess ”grundläggande dokument”) och är den äldsta av de lutherska
bekännelseskrifterna.
Denna nyöversättning vill göra den djupa och innerliga andlighet som finns i Martin Luthers Stora
katekes tillgänglig för nutidens människor.
Målet har varit att så troget som möjligt återge Luthers tankar, råd och förmaningar på ett för
moderna läsare begripligt och inspirerande sätt. Föråldrade uttryck har ändrats varsamt, men Martin
Luthers kraftfulla och pregnanta språk lyser ändå klart igenom.
Stora katekesen är fylld av Luthers mäktiga andliga kraft, hans innerliga tro och ljusa förtröstan. Han
skriver enkelt, rakt på sak, utan minsta tvekan och med bergfast trosvisshet.
Boken är utgiven på Bokförlaget Robert Larson AB. För mer information se www.larsonforlag.se
En studiehandledning till boken Martin Luthers Stora katekes kan hämtas från förlagets hemsida.

