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SVENSK FÖRORD

Få faktorer har påverkat Sverige så starkt som Martin Luther och
hans tankar om kyrka och samhälle – om inte under 500 år, så inte
långt därifrån. Redan 1516 (alltså året innan Luther spikade upp sina
95 teser på porten till Slottskyrkan) hade örebrosonen Olaus Petri
flyttat till Wittenberg. Snart åtföljdes han av sin yngre bror Lauren-
tius.

När han 1519 återvände till Strängnäs och sitt fäderneland var
det för att verka för Reformationens införande här. 1523 valdes Gus-
tav Vasa till det enade Sveriges kung vid riksdagen i just Strängnäs,
och det dröjde inte länge förrän de begåvade bröderna Petri – 3 år
äldre respektive 3 år yngre än den nye monarken (född 1496) –
trädde i olika tjänster nära ”kung Gösta” i Stockholm. Nu följde en
tid då den gamla kyrkan i Sverige förnyades; först långsamt, sedan
allt mer bestämt – men inte utan ett visst motstånd – fram till 1593
då Uppsala möte slog fast att Sverige nu var ett evangeliskt-lutherskt
land.

Genom lutherdomen fick Sverige sin prägel som en del av det pro-
testantiska Europa, vilket inte bara har en positiv klang för oss i dag.
Här finns exempelvis kopplingar till de religionskrig som utkämpades
i Europa (med Gustav II Adolf i en central roll), och det starka enhets -
samhälle som växte fram i Sverige (där exempelvis religionsfrihet inte
rådde).

Men här formades också en samhällsgemenskap i de svenska byg-
derna på kristen grund. Ett exempel är hur varje husfar tidigt fick
ansvar för att lära barnen läsa, utifrån den lutherska övertygelsen att
var och en skulle kunna läsa Bibeln. Nu behövde man inte bara
rabbla lärosatser, utan kunde förstå och tillägna sig tron – så att den
kunde få praktiska konsekvenser. Så småningom växte också andra
sociala reformer fram inom kyrkans hägn, och den höga läskunnig-
heten var avgörande för demokratiseringen av vårt land.

I dag är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder. Samti-
digt är Svenska kyrkan ett av världens största lutherska samfund med

9



6,2 miljoner medlemmar (2015). En luthersk kyrka står fortfarande
mitt i de flesta av Sveriges städer och samhällen. Och svensk lag säger
fortfarande att vår statschef ”alltid skall vara av den rena evangeliska
läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännel-
sen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad
är” (Successionsordningen). Exemplen på Luthers inflytande skulle
kunna mångfaldigas.

I dag finns dessutom ett nyvaknat intresse för just Reformationens
teologi och då inte minst Martin Luther inom kristenheten i Sverige.
Under 1800-talet var det just genom att man åter började läsa Luth -
ers skrifter som ”nyevangelismen” föddes. Flera väckelserörelser
följde. Och som den här boken nämner var Luther också avgörande
för många andra kristna ledargestalter.

Vem var då denne Martin Luther, som så har präglat svenskt sam-
hälle och kyrkoliv? Valet att ge ut just denna bok, bland alla de som
nu skrivs för att uppmärksamma Martin Luther och 500-årsjubileet
av Reformationen, beror på att den inte enbart handlar om hans liv
eller hans lära – utan ger en mer heltäckande bild. Även om den är
faktaspäckad är den skriven i en populär, lättillgänglig och inspire-
rande stil. Kort sagt en allmänbildande bok som kommer hjälpa 
läsaren att orientera sig i de många motstridiga uppfattningar som
redan visat sig kommer omge jubileet.

Kanske kommer något från Luthers liv förvåna dig. Något om
hans lära utmana dig. Och något ge dig en aha-upplevelse om Luthers
stora inflytande på vårt sätt att vara kyrka och fira gudstjänst i
många kyrkor än i dag. Vår förhoppning är att Stephen J Nichols
bok ska bidra till en återupptäckt av Martin Luthers positiva bidrag
till kyrka och samhälle, för att inspirera kristenheten i Sverige till
ännu många år av evangelisk Reformation.

Ola Nilsson för Insamlingsstiftelsen Reformedia
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FÖRORD

Ju mer jag läser och undervisar, desto mer medveten blir jag om att
jag står i skuld till mina lärare, inte minst de som ledde mig genom
kyrkans historia, såsom Will Barker, Clair Davis, Darryl Hart och
Sam Logan. Denna bok är ett litet tecken på min tacksamhet till dem.
Jag blir också alltmer medveten om den roll mina studenter spelar i
mitt arbete, särskilt de studenter jag undervisat i kyrkohistoria och
som tålmodigt lyssnar när jag avhandlat tiden mellan Martin Luther,
en av Europas stora reformatorer, och Jonathan Edwards, en av Ame-
rikas. Slutligen är jag tacksam för avgångsstudenterna som deltagit i
mina seminarier om Luther.

Många enskilda personer har spelat en nyckelroll i den här bokens
tillkomst. Sean Lucas, en god vän allt sedan pastorsstudierna, har bi-
dragit med uppmuntran, goda råd och insiktsfulla observationer.
Med hans skarpa öga blev manuset så mycket bättre. Jag vill också
tacka Jim McGahey för de välkomna ändringsförslagen och för de
uppmuntrande samtalen vi haft. Ett hjärtligt tack till Jason White,
en tidigare student, som gett lysande och omfattande assistans i efter-
forskningsarbetet; Pat Graham som förestår Pitts Library vid Candler
School of Theology och som hjälpte mig att ta fram illustrationerna
till boken; och till sist personalen vid P&R Publishing Company, sär-
skilt Barbara Lerch, Tara Davis och Al Fisher, som med finess lotsade
denna bok genom hela processen fram till utgivning. 

Studiet av Luther har ytterligare stärkt min uppskattning av fa-
miljen. Min hustru Heidi avbröt skrivandet av sin egen avhandling
för att med tålamod och glädje hjälpa mig att reda ut tankarna, och
kon trolläste och lyssnade ständigt på mina vindlande tankegångar
om Luther. Hon är en vän och partner, och jag är i sanning välsignad.
Samma sommar som jag slutförde arbetet med boken utökades vår
familj med sonen Ben. Redan när jag betraktade honom som nyfödd
greps jag av hur angelägen uppgiften är att föra det kristna arvet och
historien vidare till nästa generation. Och det är med detta i åtanke
som jag tillägnar denna bok åt honom.
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INTRODUKTION

Arvet efter Martin Luther

I ren förskräckelse avlade han ett löfte till Sankta Anna. I hopplös
besvikelse ifrågasatte han sederna i kyrkan; den kyrka till vilken han
vigt sitt liv. I fast beslutsamhet spikade han upp sin lista med protester
på kyrkporten. I djupaste glädje förstod han den befriande tanken
att Guds rättfärdighet ges fritt och för intet; den är inte något man
förtjänar. Och inför en våldsam andlig strid ropade han ut till Gud;
den Gud om vilken han senare skrev: ”Vår Gud är oss en väldig borg,
han är vårt vapen trygga.” Detta är de avgörande ögonblicken i Mar-
tin Luthers liv. Om inte alla kristna känner till dem, så gör i alla fall
de flesta det. De flesta vet också att med varje hammarslag mot kyrk-
porten slog Luther de gnistor som tände den protestantiska Refor-
mationen. Och mer än så: dessa ögonblick inverkar fortfarande på
våra liv, eftersom de förkroppsligar Reformationen och lägger grun-
den för den protestantiska kristenheten. En historiker har till och
med påstått att varje kvarvarande spår av kristen tro i västvärlden
helt och hållet beror på denne man – Martin Luther.

Men även om Luther själv är välkänd, förblir merparten av hans
liv – förutom några betydelsefulla händelser – höljt i dunkel för de
flesta kristna. Och även om hans skrifter ligger till grund för prote -
stantismen och sätter ord på de mest avgörande principerna inom all
reformationsteologi, förblir de olästa av de flesta i dag. Det är just
denna brist på förtrogenhet med Luther och vad han uträttade som
är anledningen till att jag har skrivit denna bok. Den är ett försök
att åter sätta de ättlingar som glömt varifrån de kom i kontakt med
sitt ursprung; en inbjudan att för en tid sitta ner vid Luthers bord,
att undersöka hans liv och lyssna till hans idéer. Men dessa idéer är
inte bara reliker från en svunnen tid. Vi kan med säkerhet säga att
hans tankar inspirerade en hel generation medan han levde, men
också att de har potential att påverka kyrkan i dag och tända vår ge-
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neration för ett passionerat sökande efter Gud och hans sanning. Det
finns många biografier om Luther och nog med böcker i specifika
frågor för att fylla bokhyllor i mängd. Hans egna skrifter publiceras
fortfarande, flera århundraden efter hans död. När vi ser hur mycket
uppmärksamhet Luther får, är det naturligt att vi frågat oss: Varför?
Vad är det hos Luther som kräver så mycket uppmärksamhet?

Vad Luther lämnade vidare

Luthers roll som katalysator för Reformationen är det främsta skälet
till det ständigt återkommande intresset för honom. Föreställ dig en
värld utan protestantisk tro. Om du var en ung augustinermunk i
början av 1500-talet vore det faktiskt inte så svårt att göra just det.
För Luther var verkligheten en värld utan någon protestantism.
Framför sig hade han två valmöjligheter: antingen romersk-katolska
kyrkan eller hedendom. Som munk omfamnade han, naturligtvis, den
förra. När Luther dog år 1546 hade världen emellertid förändrats
drastiskt. Mellan romersk katolicism och hedendom låg nu en radda
alternativ – det fanns nu både lutheraner, anabaptister, reformerta,
anglikaner och presbyterianer. Dessa religiösa valmöjligheter fanns
helt enkelt inte 1517, det år då Luther initierade en reformation som
kom att skaka om och förändra hela världen.

Innan Luther utmanade kyrkan hade flera reformförsök gjorts.
Några rörelser, såsom Devotio Moderna (”Den nya fromheten”), kri-
tiserade den nonchalanta och likgiltiga andligheten inom kyrkan lik-
som dess enorma rikedomar. Men även om kritiken var djupgående
saknade rörelsen en teologiska grund att resa invändningarna ifrån.
Andra rörelser lyckades inte heller förändra kyrkan, trots att de var
mer teologiskt orienterade. John Wycliffe i England och Jan Hus i
Böhmen (nuvarande Tjeckien) reste imponerande utmaningar, men
krossades till slut av makten i Rom. Jan Hus brändes på bål, och
även om John Wycliffe dog en naturlig död grävde kyrkan senare
upp hans kropp för att bränna benen.

Även om dessa förelöpare till Reformationen inte åstadkom en
bestående förändring, lade de som reformatorer en viktig grund som
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Luther kunde bygga vidare på. Deras ovärderliga bidrag var också
något Luther erkände. Tack vare Wycliffe insåg Luther värdet i att
lägga Bibeln i vanliga människors händer på deras eget språk. Tack
vare Hus lärde Luther sig att olika kyrkliga seder och bruk som stod
i strid med Skriften behövde förändras. Tack vare Devotio Moderna
insåg Luther att också kyrkans brist på andlig vitalitet måste utma-
nas. Men till skillnad från denna rörelse förstod han att en sådan ut-
maning måste byggas på en teologisk grund. Faktum är att Luther, i
sin debatt med Erasmus om viljan, underströk att hans djupaste oro
angående kyrkan var teologisk. Luther hävdade att om läran tas bort,
har vi inte längre någon kyrka.

Luther blev alltmer skeptisk till kyrkans grundläggande teologiska
hållning från mitten av 1510-talet, då han började föreläsa om Psal-
taren, Romarbrevet, Galaterbrevet och Hebréerbrevet i Wittenberg.
Hans första salva mot kyrkan kom emellertid när han begrundade
de allvarliga problem som avlatsbreven orsakade. Det var naturligtvis
detta som sedan ledde till att han offentliggjorde De nittiofem teserna
i Wittenberg. Det var tack vare denna händelse – tillsammans med
hans återupptäckt av läran om rättfärdiggörelse genom tro, hans mo-
diga ställningstagande inför såväl kyrka som kejsare vid riksdagen i
Worms och hans outtröttliga engagemang för att bygga kyrkan en-
bart på Skriften – som Luther kom att tjäna som Reformationens ar-
kitekt. Hans arbete i Wittenberg gav ringar på vattnet i de tyska
länderna och resten av Europa. När Luther dog stod den protestan-
tiska, evangeliska kyrkan fast grundad.

Det andra skälet till uppmärksamheten är att Luther inte bara
hade del i många av Reformationens viktiga händelser, utan också i
att forma Reformationens idéer. Kanske formade han mer än någon
annan de förutsättningar som definierar protestantisk tro. Teologer
använder en serie latinska uttryck för att fånga dessa tankar. De
skulle kunna kallas Reformationens fem ”solar”: sola Scriptura,
Skriften allena; sola fide, tron allena; sola gratia, nåden allena; solus
Christus, Kristus allena; och soli Deo gloria, ära vare Gud allena.
Alla fem är djupt rotade i Luthers tänkande, och att de fortsätter att
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definiera kristen tro är ett bestående vittnesbörd om hans inflytande.
Men Luther ges också uppmärksamhet på grund av sin färgstarka

personlighet. ”Oförsiktighet”, anmärkte Luther en gång, ”sägs vara
min största last.” Som en följd av detta är både hans skrifter och
handlingar humoristiska, gripande och livliga. Hans färgstarka per-
sonlighet syns också i hans konversationer och skrifter. Att läsa ige-
nom utvalda delar av hans bordssamtal kommer utan tvekan att få
några att ibland rodna. När det gällde att ta sig an motståndarna vi-
sade Luther sällan någon språklig återhållsamhet. På sätt och vis är
detta inte med nödvändighet positiva egenskaper. Men samtidigt har
Luthers transparenta beteende och, stundvisa, frispråkighet gett upp-
hov till otaliga anekdoter och berättelser som fascinerar läsare än i
dag. För senare generationers läsare kan historiska figurer ibland bli
endimensionella. Vi kan pussla ihop en uppfattning om personen från
olika källor, men vanligtvis uppnår vi bara ett suddigt porträtt av
personen. Så är det inte med Luther. Och bilden som växer fram av
Luther är, trots hans försyndelser, en ganska sympatisk sådan.

Friedrich Nietzsche, som åtminstone under en tid i livet kunde
sägas vara både tysk och lutheran, uttryckte vid ett tillfälle att vi är
”mänskliga, allt för mänskliga”. Denna känsla kan även sägas 
beskriva Luther. Luther hyllades som ”Den tyske Herkules” redan
medan han levde av konstnären Hans Holbein, och för många tycktes
han vara större än livet självt. Men i verkligheten var hans fötter av
lera, även om hans ben var av järn. Den mest framträdande bristen
ser vi förmodligen i hans oförsonliga attityd mot judarna mot slutet
av livet. Men istället för att försöka dölja dessa övertramp, eller ge
dem för stort utrymme, är det bästa vi kan göra helt enkelt att er-
känna dem. Trots Holbeins skildring var Luther bara människa.
Detta inte sagt för att ursäkta honom. Snarare får vi påminna oss om
att vi, även om vi beundrar Luther, inte får glömma att han var en
syndare frälst av nåd.

Slutligen är det Luthers outtröttliga överlåtelse till kyrkan som ga-
ranterar honom en framträdande plats i kyrkohistorien. Han uppvi-
sade en anmärkningsvärd mångsidighet, djärvhet vid de avgörande
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tillfällena och en ihärdighet som höll i det långa loppet. Det är sällan
vi ser denna kombination – en visionär som faktiskt förverkligar sin
vision. I Luther ser vi ett av de sällsynta fallen.

Inte bara tog han ställning, var modig och pekade vartåt kyrkan
borde gå, utan han gav dessutom hela sitt liv åt att föra in kyrkan på
denna väg. Luther arbetade outtröttligt, och ofta till ett högt person-
ligt pris, för att försäkra sig om att kyrkan växte och utvecklades
under hans livstid men även därefter. Det är dessa orsaker, bland
många andra, som förklarar varför Luther får så mycket uppmärk-
samhet. I de följande kapitlen kommer vi fortsätta att utforska varför
Luther inte bara får denna uppmärksamhet, utan också förtjänar den.

Översikt över boken

Vi påbörjar vår rundtur av Martin Luthers liv genom att beskriva
hans händelserika liv. I kapitel 1 följer vi i spåren från hans yngre
dagar, längs med vägen som leder till den protestantiska Reforma-
tionen. Efter hans utbildning och en traumatisk upplevelse under ett
åskoväder ser vi hur han går i kloster. Ett drygt dussin år senare för-
klarar påven honom för kättare (villolärare). Efter den avgörande
konfrontationen vid riksdagen i Worms går Luther i ”exil” på borgen
Wartburg. I kapitel 2 följer vi hans fortsatta levnadshistoria, med
början i återkomsten till Wittenberg och avslutning i hans sista år-
tionden.

Del 2 ger oss några olika infallsvinklar på reformatorn Luther och
hans lära. I kapitel 3 ges en översikt av hans teologi. Nästa kapitel
behandlar tre debattskrifter – tre nyckeltexter som Luther skrev
under höstmånaderna 1520.

Luthers teologiska storverk Om den trälbundna viljan är fokus i
kapitel 5, som tar itu med det Luther kallade Reformationens kärn-
punkt. Här utforskar vi denna grundläggande text, som utvecklar
Luthers förståelse av människans vilja och Guds suveränitet. I kapitel
6 studerar vi Herrens måltid, nattvarden, och dess framträdande roll
i Reformationen. Del 2 avslutas med en inblick i Luthers tankar och
texter kring etik. Några av de avgörande historiska händelserna
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under hans liv, som bondekriget och pestens ankomst till Wittenberg,
gör att vi kan studera hur Luther tillämpade sina tankar på verkliga
händelser.

Merparten av sin energi gav Luther åt kyrkans teologi och prak-
tiska liv, och i del 3 fortsätter vi vår rundtur genom att undersöka
Luthers inflytande på församlingslivet. Lilla katekesen, som behand-
las i kapitel 8, lever vidare som ett vittnesbörd om den vikt Luther
lade vid kyrkans roll att undervisa och fostra nästa generation. 
Kapitel 9 tittar på en unik samling texter i kyrkohistorien: Luthers
Bordssamtal. Här får vi se hur Luther med transparens levandegör
sin teologi inför familj, kollegor och studenter när de alla är samlade
kring hans middagsbord. Tack vare såväl Luthers som några av stu-
denternas framsynthet kan vi i dag vara med och lyssna på deras sam-
tal. De flesta av oss känner nog till Luthers psalm ”Vår Gud är oss
en väldig borg”, men vi vet kanske inte vilken framträdande plats
musiken faktiskt hade i hans liv. Kapitel 10 ger oss en möjlighet att
fördjupa oss i denna del av Luthers liv. Kapitel 11 ägnar vi åt att utforska
Luthers tankar angående ”den sanna kyrkan” genom att studera en
av hans mindre kända, men väsentliga, texter: Om kon cilierna och
kyrkan. Slutligen: Luther lämnade en enorm mängd prediko material
efter sig, och vi ska studera en predikan särskilt – ”En predikan om
att kontemplera Kristus heliga lidande” – som får representera hans
omkring 6 000 predikningar.

Boken som helhet introducerar oss för såväl Martin Luthers liv
som hans lära, men den utgör inte en uttömmande behandling av en-
dera. Det hade varit idealiskt att kunna inkludera ännu fler texter
och ämnen för att belysa Luther i all hans genialitet. Men i praktiken
skulle detta ha frestat tålamodet hos både läsare och författare. Den
mest omfattande samlingen av Luthers skrifter på engelska fyller i
skrivande stund 55 band, och då täcker den inte ens hälften av hans
verk. Därför har jag valt de texter och tankar som tycks vara mest
framträdande hos Luther. Tanken med boken är att du ska få stifta
bekantskap med Luther, och kanske kan den tjäna som inkörsporten
för vidare utforskning av hans liv, lära och fortsatta inflytande. 
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I avslutningen återfinns några förslag och råd om hur du kan fort-
sätta din resa.

Strax efter Luthers död målade hans nära vän, konstnären Lucas
Cranach, ett sista porträtt av reformatorn. Med denna målning lycka -
des Cranach fånga Luther, hans liv och strävan på tre paneler som
installerades i slottskyrkan i Wittenberg. På den högra panelen av-
bildas Luther i predikstolen, där han förkunnar Guds ord, som den
trofaste herden för sin flock. En öppen bibel ligger framför honom
och han pekar mot sin församling. På den vänstra panelen lyssnar
den församlade kyrkan noga på reformatorn. I församlingen ser man
att Cranach målat in Luthers fru Käthe, en son och till och med dot-
tern Magdalena, som hade dött några år tidigare. Men deras blickar
är inte riktade mot Luther. Panelen som står i centrum avbildar Kris-
tus på korset. Tillsammans blir de tre panelerna ett gripande vittnes-
börd om vad som var Luthers verkliga passion: han pekar nämligen
på Kristus så att alla ska se honom. När människorna tittar på Luther
leder han dem vidare till Kristus. Därför har jag också skrivit denna
bok, för även om den handlar om Luther, så leder den oss till Kristus.
I slutändan är det just detta arv Martin Luther lämnade efter sig.
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