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Med anledning av firandet av reformationsåret 
2017 har Dagboken tillsammans med studie-
förbundet Sensus tagit fram en komplett hand-
ledning och ett inspirerande studiematerial 
för åtta bordssamtal, Martin Luther och 500 
år av reformation. Det är en studiecirkel för 
alla som vill studera och lära sig mer om Luther 
och reformationen och hur den påverkar oss än 
idag. Studiehandledningen är placerad längst 
bak på sidorna 136–143 och utgår från Luther-
materialet i Dagboken. 

Mötet med Luther är mångfacetterat. Här får vi 
möta reformatorn och hans tankar om kyrka, 
gudstjänstliv och lärande, om livet och samhäl-
let så som det utvecklades för 500 år sedan – 
men vi får också möta oss själva. Luthers tän-
kande påverkar oss nämligen på flera plan, både 
som kyrka och som människor. Mycket av det 
vi gör i Svenska kyrkan idag har sin bakgrund 
i det lutherska tankesättet. Luther ville fram-

hålla friheten inför Gud i den enskilda kristna 
människans liv, den frihet som kan leda till ett 
personligt ställningstagande och inspirera till 
ett liv i tro.
 
I mötet med Luther upptäcker vi hans öppna 
och energifyllda frihetskamp samtidigt som han 
utmanar oss med hätska uttalanden om sina 
motståndare och de som tog avstånd från hans 
utläggning av den kristna tron. Ytterligare en 
upptäckt är kanske hans glada och skämtsamma 
stil, både privat och i sina citat om ett kristet liv.
   
Varmt välkomna till en fantastisk resa med 
Luther, reformatoriskt tänkande och luthersk 
tradition! Ett möte vid varje bordssamtal som 
har som mål att, precis så som Luther själv 
gjorde, inspirera till ett liv i gemenskap med 
Jesus Kristus! 
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Studiematerial – reflektion och fördjupning
Att samtala med varandra ger nya perspektiv. I Sensus studie-
förbund säger vi att Möten förändrar människor, människor 
förändrar världen!

Det kan låta stort och det är det. Möten mellan människor 
ger möjlighet att ta del av hur andra tänker och resonerar. I 
mötet och samtalet behöver du inte vara tvärsäker på vad du 
tycker. Kanske är det t o m en tillgång att få fundera högt och 
provtänka. Att ta del av andras tankar berikar och utmanar, 
nya idéer och insikter uppstår. Det är detta som är folkbildning.

Nu är det fokus på Luther och 500 år av reformation. Vi är 
många som är nyfikna, kanske inte har så stor kunskap om 
Luther och reformationen men vill veta mer. Någon annan har 
läst i böcker, studerat och rest i Luthers fotspår. I Dagboken 
har alla, oavsett förkunskaper, en möjlighet att ta del av ar-
tiklar, citat och korta personliga berättelser. Förhoppningen 
är att det ska ge mersmak och väcka lust till fortsatt bildning 
genom att samtala och läsa med andra i en mindre grupp. 
Studiecirkeln är den lilla gruppen med den stora betydelsen, 
författarens röst och din blandas med många andra röster. 

Det här samtalsmaterialet vill vara en hjälp för dig som till-
sammans med andra i grupp vill fördjupa er kring Luther och 
500 år av reformation. Materialet bygger på åtta bordssam-
tal med specifika teman kopplade till texter i Dagboken, men 
ni bestämmer själva hur många gånger ni vill träffas och vad 
som passar bäst för er. Låt sammanhang, tid, intresse och 
andra förutsättningar avgöra. 

Metodtips
Läs gärna med pennan i hand. Att i marginalen sätta utrops-
tecken för det som blir en aha-upplevelse och ett frågetecken 
för det som förblir oklart efter läsningen underlättar när det är 
dags att i gruppen samtala om det aktuella avsnittet.

Modell för samtalet
En träff kan vara 2 x 45 minuter (exklusive paus) och ha föl-
jande upplägg:

Runda
Börja varje träff med en runda där var och en får möjlighet att 
berätta för de övriga i gruppen om sitt ”helikopterperspektiv”, 

Välkomna till Sensus och Dagbokens åtta bordssamtal om 
”Luther och 500 år av reformation”
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sitt helhetsintryck, (instruktion finns i text under varje träff). Låt 
var och en tala utan att kommentera det som sägs. Det är bra 
att inte värdera det andra säger, utan istället lyssna och ta in. 

Samtal
Gruppen samtalar utifrån de frågor som samtalsmaterialet 
ger förslag på för varje träff eller lyfter de tankar som finns 
i gruppen.

Avslutning
Avrunda med att var och en får säga ett par ord kring ”Detta 
tar jag med mig efter vårt samtal...”

Att tänka på innan start
Kom överens om vilka samtalsregler som ska gälla för det 
goda samtalet. Utse en samtalsledare som värnar om att 
alla kommer till tals, att gruppen håller sig till ämnet, att tiden 
fördelas rättvist och att ni möter varandra med respekt.

Vi samtalar inte för att ”vinna” utan för att få nya perspek-
tiv och berika varandra. Tillåt dig och andra att testa tankar 
även om de inte är färdiga.

Ta kontakt med ditt närmaste Sensuskontor så får du hjälp 
med att komma igång. Du kan få fler tips och idéer på peda-
gogiska metoder som underlättar samtalet i gruppen.

Det är enkelt att registrera din cirkel hos Sensus: sensus.se/
startacirkel 

Du kan välja att använda en papperslista för att fylla i träf-
farna eller så väljer du e-listan. 

Bordssamtal 1
Människan Luther – en ”ny”anserad bild

Artiklar/konstverk
Luther utmanaren av Per Ragnar s 70–72
Människan Luther – en ”ny”anserad bild 
av Peter Strömmer s 44–46
Triptyken av ikonograf Christina Lundtröm s 138

Helikopterperspektiv

Att fundera över
En människas identitet består av många olika pusselbitar: 
smålänning, närsynt, akademiker, troende, syster. Bilderna 
är många. Några vill jag visa upp och berätta om, andra vill 
jag hålla för mig själv. Ibland har människor en bild av mig 
som inte känns bekväm. 

Luther var präst, professor, sexbarnsfar, make, frihetskämpe 
och mycket annat. Han var en förebild i att tänka nytt och i 
att våga.

På s 70 skriver Per Ragnar: ”Det lutherska arvet, Luther på 
våra axlar. Det är så vi går runt och tycker och tror.” 

På s 72 skriver Per Ragnar: ”Under en kudde gömde Luther 
veckan innan sin död sitt sista budskap skrivet på en liten 
lapp: Vi är alla tiggare, det är sant.”

På s 44–46 skriver Peter Strömmer om människan Luther och 
vi läser om en glad och skojfrisk Luther, om hur han levde 
med familjen, äktenskapet, vänner och umgänge. 
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kallades och de fick sex barn tillsammans. Under vilka pre-

På s 46 skriver Peter Strömmer om hur Luther upptäckte en 
frihet i att vara kristen. Luthers bild av Gud förändrades från 
en sträng Gud till en kärleksfull Gud. Det enda som behövs 
för att ta emot Guds kärlek och nåd var att tro på Gud.

Triptyken  
Betrakta målningarna ovan av Christina Lundström från 2015.

Sola Scriptura – skriften allena / dopet – livets vatten
Martin Luther som ung student i en brytningstid mellan medel-

tid och renässans. Kristus Pantokrator – Guds son, all värl-
dens härskare ses både som domare och frälsare. Blixten 
som slår ner under ett oväder blir ett nytt vägskäl för Luther. 
Han lämnar sina juridikstudier, går in i augustinerklostret och 
blir munk. I ljusets sken under sina grubblerier bestämmer 
han sig för att fördjupa sig inom den kristna teologin. 

Längst ner till vänster på målningen ser vi den heliga Bir-
gitta med sin dotter Katarina och den heliga Elisabeth Hes-
selblad stående på Tidernas väg som går längs alla tre 
målningarna. De ser upp mot dopfunten som också symbo-
liserar kallelsen till att vara kristen. 

Till höger om dopfunten ser vi stadskyrkan i Wittenberg. 
Luther innehar nu en professur i teologi och undervisar på uni-
versitetet i Wittenberg. Den sakrala bilden och ”Lag och nåd-
tavlorna” från Cranachs målarverkstad visar hur Gamla och 
Nya testamentet tydligt samverkar i samma målning. Ett ex-
empel på detta är Moses och kopparormen längst ner till hö-

Sola Scriptura Sola Gratia Sola Fide
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ger på Tidernas väg, en bild som förebådar Kristus på korset. 
Framför vägen, vända mot betraktaren, finns två ungdomar, 
en pojke och en flicka som läser tillsammans. En stor medial 
revolution är på frammarsch i och med boktryckarkonsten!

Sola Gratia – nåden allena / nattvarden – ljuset i mörkret
Martin Luther som mottagit Nåden av Kristus på korset, är en 
kämpe på flykt, fredlös efter att han kritiserat kyrkans handel 
med avlatsbrev. I ett försök att reformera kyrkan spikar han 
upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. I 
Kristus ”är Nåden oss given”. Vi delar brödet i enhet med 
varandra. 

Luther skiljer på det världsliga och det andliga regemen-
tet i form av de två svärden. Kejsare Karl V dömer honom i 
Worms till fredlöshet. Kurfurstarna Fredrik den Vise och hans 
bror Johan den Beständige hjälper Luther under hans flykt 
och gömmer honom i borgen Wartburg. Där lever Luther 
mellan åren 1521–1522 som adelsmannen Junker Jörg. Un-
der dennna tid skriver han många av sina bästa texter och 
översätter Nya testamentet från grekiska till tyska, folkets 
språk. S:t Göran på sin vita häst som dräper draken och be-
friar folket symboliserar Junker Jörg med det andliga svärdet 
– ordet. 

Tidernas väg fortsätter genom tavlorna. Framför vägen står 
det segrande lammet Agnus Dei som tar bort världens synder.

Sola Fide – tron allena / 
kärleken – värmen från det gudomliga hjärtat
Martin Luther som gammal, trofast, med ett hjärta brinnande 
av kärlek till Gud och människorna. Han visar på Bibeln, det 
vägvisande ordet. Ömhetens Maria omfamnar honom med 
den sanna moderliga kärleken. 

Musikens strålar träffar J.S. Bach som tonsätter Guds nåd 
och kärlek till människorna, Soli Deo Gloria – till Guds ära. 
Bach går i Luthers fotspår 200 år senare. På Tidernas väg 
står Nathan Söderblom, han som kallade Bach för den femte 
evangelisten, och samtalar med Philipp Melanchthon, pro-
fessor i grekiska språket, och Olaus Petri, svensk reformator, ut-
bildad vid Uppsala och Wittenbergs universitet. Nathan Söder-
blom som verkade för ekumeniken och fick Nobels fredspris 
1930, välkomnar oss in i samtalet med sin vänstra hand. 

Åkerby kyrka i Bälingebygdens församling, den lilla 
landsortskyrkan får symbolisera Luthers tanke att var och 
en i sin vardag kan leva i tro och få Guds välsignelse. Under 
kyrkan ser vi Luther som barnafader tillsammans med sin 
fru Katharina von Bora och deras barn. 

Längst ner till höger på Tidernas väg står en flicka av idag, 

vänd mot Luther. -

Vid sidan av vägen växer ett äppelträd. ”Om än världen 
skulle gå under i morgon, skulle jag i dag plantera mitt äppel-
träd.”

Triptykens Sola Scriptura, Sola Gratia och Sola Fide väcker 
många tankar och funderingar.
 
Samtala i gruppen utifrån tre nycklar:

(Sensus har ett material, ”Tala konst – tala liv”, som stöd att 
föra samtal utifrån konst i olika former. Det hjälper dig att se 
bilden ur nya perspektiv. Centralt för metoden är att tyckan-
den som ”bra”, ”dåligt”, ”konstigt”, hålls utanför och konstens 
innehåll står i fokus.)

Bordssamtal 2
Det sjunger om Gud – och Luther

Artiklar
Det sjunger om Gud – och Luther av Per Harling s 38–40
Min Luther av Stefan Therstam s 74

Helikopterperspektiv

Att fundera över
Sång och musik har en stor betydelse för många människor. 
Den kan förmedla glädje, sorg, kraft, njutning och den kan 
beröra. Men sången och musiken betyder mer än så. Luther 
menade att musiken har en särskild kraft och möjlighet att 
förmedla trons innehåll.

Att sitta i kyrkbänken och ta del av en orgelkonsert eller kör-
sång, låta musiken fylla kroppens alla sinnen, vara närva-
rande – det är gudstjänst. Längtan efter att ta del av det som 
inte är ord. 

skriva. Per Harling beskriver på s 40 hur Den svenska psalm-
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boken har vuxit fram. Har du någon psalm som du tycker 

På s 39 skriver Per Harling om den gregorianska medeltida 
kyrkosången som sjöngs av präster och kör. Delaktigheten 
från gudstjänstdeltagare var alltså inte stor. Luther ville se en 
förändring, han ville att folket skulle vara delaktigt i kyrkans 

-
sas”, menade han. 

I stycket ”En bro över århundradena” skriver Per Harling om 
hur reformationen blev starten för nyskapande konstmusik. 
Kyrkorummet blev platsen för stora framföranden men var 
ingen lämplig plats för operauppsättningar. Istället växte en 
kyrklig form av opera fram, oratoriet, en möjlighet att för-
medla bibliska berättelser. Återigen ett försök av Luther att 
förmedla evangeliet på andra sätt än bara genom ordet. 

På s 74 skriver Stefan Therstam om Luther och musiken på 

temat ”Min Luther”. Mot slutet av sin text ställer han frågan:

Bordssamtal 3
Reformation och politik – då och idag

Artiklar
Reformation och politik av Claes-Bertil Ytterberg s 92–93
Reformationen och religionsdialogen 
av Helene Egnell s 98–99
Befriad genom Guds nåd, för att älska världen 
av Kristin Molander s 118–119

Helikopterperspektiv

Att fundera över
Ibland sägs det att tro och politik inte hör ihop. En tolkning är 
att tro och partipolitik inte hör ihop utan att tron tar sig olika 
partipolitiska uttryck. Tron är politisk, den får konsekvenser i 
form av värderingar och åsikter om hur det goda samhället 
i sak utformas. 

De tre artiklarna ovan ger perspektiv på detta i relation till 
Luther och reformationen. 

Vi pratar om den svenska modellen och menar då t ex tilltro, 
kompromissvilja, lojalitet och samförstånd. På s 92 skriver 
Claes-Bertil Ytterberg om kopplingen till det lutherska arvet.

En baksida av tilltro och lojalitet kan vara att vi blir alltför god-
trogna, att vi missar något väsentligt.

Religionsdialog bygger på att vara öppen och nyfiken på 
hur andra tror, lever och tänker och samtidigt känna trygg-
het i sin egen identitet. Luther var inget föredöme i detta. Det 
handlade om hat och våld mot det judiska folket, hård kritik 
mot både påven och andra, bl a muslimer. Det behöver vi 
göra upp med och ta avstånd ifrån.
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Kristin Molander skriver på s 119 om Svenska kyrkan som en 
”a-typisk” reformatorisk luthersk kyrka.

Bordssamtal 4
Reformationens själavård

Artiklar
Rättfärdiggörelse av tro – reformationens grundtanke 
av Göran Agrell s 21–23
Luther och synden – kampen för glädje och livsmod 
av Eva-Lotta Grantén s 52–53
Kroppen som medel eller kroppslig teologi? 
av Elisabeth Gerle s 82–83
Den reformatoriska friheten 
av Margareta Brandby Cöster s 103–104

Helikopterperspektiv

Att fundera över

 
Luther levde länge under bot-teologin, följde regler, hård dis-
ciplin och ansträngde sig hårt. Trots det upplevde han inte 
att han kunde leva upp till kraven från Gud. Men genom att 
läsa bibeltexter från bl a Romarbrevet upptäckte han att det 
handlar om att tro. Inte att göra utan att vara. På s 21–23 
utvecklar Göran Agrell detta. 

Luthers bild av Gud som straffande domare ersattes av en 
kärleksfull Gud. Detta ville han förmedla till fler och använde 
bl a psalmer som hjälp. Han menade dock att vi människor 
fortfarande är syndare och beskrev synd i termer av otro. Vi 
är därför samtidigt syndare och rättfärdiggjorda genom tron 
och dopet. Se Eva-Lotta Granténs artikel s 53.

-

Elisabeth Gerle skriver på s 82–83 att Luther såg människan 
som en helhet med ande, kropp och själ. Att Luther låter 

kroppen vara kropp och inte ett medel för att nå Gud.

Att vara fri, att leva i frihet kan betyda olika saker. Fri och 

till, och frihet från. 
Margareta Brandby Cöster skriver om tillhörighetens fri-

het på s 103–104. Att tillhöra någon eller något kan vara 
både inskränkande och maktlöst, eller en form av samhö-
righet och att få vara med – oavsett misslyckanden eller till-
kortakommanden.

Bordssamtal 5
Ordet blev människa – 
reformationens konst

Artikel 
Ordet blev människa – reformationens konst 
av Mikael Mogren s 112–115

Helikopterperspektiv

Att fundera över

-
rit det. Går det någon gräns för vad och hur vi avbildar det 

-
domliga kan avbildas, eftersom det blivit människa”, skriver 
Mikael Mogren på s 112. 

På s 114 nämns att Martin Luther menade att bilder kunde 
användas till bl a betraktande och vittnesbörd.

På s 114 hittar du också en bild föreställande Luther till vänster 
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och en munk till höger. Träsnittet vill visa på ”skillnaden mel-
lan sann kristendom och avguderi”.
 
Titta på bilden.

På s 115 skriver Mikael Mogren om att ha Luther på axeln eller 
att ha Luther i ryggen.

Bordssamtal 6
Dagens Luther – 
samhörigheten med vårt kyrkoår

I Dagboken hittar du ett luthercitat för varje kyrkdag – 
Dagens Luther

Berätta för de andra i gruppen varför du valt just de citaten.
Gå laget runt och låt alla berätta om citaten man valt. 

Bordssamtal 7
Om teserna spikades upp idag

Artikel
Den 31 oktober 1517: Reformationens födelse 
av Carl Axel Aurelius s 9–11

Helikopterperspektiv

Att fundera över
Reformationsfirandet pågår och 2017 är det 500 år sedan de 
95 teserna spikades upp på kyrkporten i Wittenberg. Luther 

levde i en tid med många konflikter och han tog ställning, 
tänkte nytt, vågade och ville reformera kyrkan. Han var emot 
korruption och maktmissbruk, talade om utbildning och del-
aktighet för alla.

och exkluderas från samhället pga kön, etnicitet, religion och 
andra grunder. Makt och normer hindrar människor från att 
vara sig själva fullt ut.

Carl-Axel Aurelius ställer frågan om vad avlat egentligen är. 
Det talas om de tre leden: ånger, bekännelse/syndaförlåtel-
se och tillfyllestgörelse. För några handlade det om pengar, 
men för Luther handlade det om själavård.

Teserna var kortfattade och till för att diskuteras. De kunde 
tolkas och bli missförstådda och spreds snabbt. Det finns 
vissa likheter med dagens kommunikation genom sociala 
medier med likes, hashtags och delningar. 
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Bordssamtal 8
Din Luther – din personliga bild av Luther

Artikel/texter
Människan som Guds medhjälpare av Agneta Pleijel s 127

”Min Luther” – korta berättelser av Martin Lönnebo s 18, 
Martin Smedjeback s 24, Amanda Carlshamre s 27, Johan 
Dalman s 48, Karin Johannesson s 58, Sven-Bernhard Fast 
s 60, Cristina Grenholm s 63, Stefan Therstam s 74, Göran 
Lambertz s 79, Kerstin Wimmer s 84, Eva Brunne s 120 och 
Christer Hugo s 126.

I detta sista bordssamtal finns möjlighet att reflektera över 
hur din personliga bild av Luther ser ut. Den kan du själv-
klart ha utifrån egna tankar och funderingar efter att ha läst 
böcker, sjungit psalmer och betraktat bilder eller kanske rest 
i Luthers fotspår.

Ibland kan mötet med andras bilder ge ett nytt perspektiv på 
hur vi själva tänker. Det berikar och vi upptäcker nya sidor i vår 
egen historia. Följ med i några av Min Luther-berättelserna 
och låt dig inspireras!

kan ha och påminner om hur Edward Snowden läckte tusen-
tals topphemliga dokument i syfte att visa på något han an-
såg vara fel. Vågar vi säga ifrån när vi ser att något är fel eller 

sörjare. I nattvarden får vi ta emot bröd och vin utan krav att 
-

sättning eller ett komplement detta att ”förstå med intellektet 

Vänd dig till alla! Se dig om i vardagen! Sök vändpunkten! 

-
lighet som vi kan finna i kyrkan genom orgelmusik och väl-
signelse. Lambertz Luther förstår att vi idag är många som vill 
höra till kyrkan utan att tro på allt som står i Bibeln. Vi förstår 
inte allt men det finns något där ändå. Hur påverkas du av 

Din Luther – vad tänker du och vad kän-

Avslutning
Nu har ni haft möjlighet att träffas för åtta bordssamtal. Det 
behöver självklart inte sluta med det. Det finns fler studiema-
terial att ta del av på Sensus hemsida, sensus.se

Där hittar du också förslag på metoder att använda för att 
fördjupa samtalen i gruppen, på arbetsplatsen eller i goda 
vänners lag. Sensus finns i hela landet så du kan alltid få 
hjälp med att hitta det du behöver eller samtala om vilka 
möjligheter till samarbete som finns.

Låt samtalet fortsätta! Med nyfikenhet, öppenhet och möjlig-
het till nya perspektiv!

Många böcker gör en inte lärd, 
läsa mycket inte heller, 

men läsa goda böcker och, 
så få de än är, läsa dem ofta, 

det gör en lärd i Skriften 
och därtill from.

Martin Luther



Reformationsåret 2017
19 februari – 31 oktober utställningen ”Reformation pågår” i Västerås domkyrka

24–26 februari Teologifestivalen i Uppsala med temat ”Leva genom tron”

20 maj – 10 september Världsutställningen i Wittenberg
 
2–4 juni ”Världens Fest” i Västerås med temat ”Fri att förändra”

29 september – 1 oktober ”Se Människan” på Bokmässan i Göteborg har ett 
utökat program med anledning av reformationsåret

28 oktober – 3 november Reformationsveckan i Uppsala

29 oktober klockan 11 TV-sänd gudstjänst från Uppsala domkyrka
med ärkebiskop Antje Jackelén

31 oktober firas reformationsdagen i landets alla domkyrkor

Länkar
Svenska kyrkans hemsida: 
svenskakyrkan.se/reformationsaret2017

Lutherska världsförbundets hemsida:
lutheranworld.org/reformation-2017

Reformationsåret i Tyskland: luther2017.de 

Peter Strömmer och Göran Agrell om reformationsåret:
luther2017.se

Information om Martin Luther och luthersk teologi: 
lutherinfo.se

SENSUS studiecirkelmaterial:
sensus.se/kurser eller sensus.se/evenemang

Boka Christina Lundströms luthertriptyk: ikonograf.se

Boka föreställningen ”Luther – död eller levande” med Per Ragnar: 
luther-2017.se

Boka föreställningen ”Martin Luther – frihetens profet” 
i regi av Yvonne Iversen med teatergruppen Seven: 
iversensproduction.se

Boka konserten "Från fåglarnas rike" med Anna Rynefors & 
Erik Ask-Upmark: draam.com

Först är det ett kors, svart i ett hjärta med naturlig färg, för att jag skall 
påminnas om att tron på den Korsfäste gör oss saliga. Ty om man tror av 
hjärtat, blir man rättfärdiggjord… Ett sådant hjärta skall sitta mitt i en 
vit ros som symbol för att tron ger glädje, tröst och frid – den sätter kort 
sagt den troende i glädjens vita ros. 

Tron ger inte den frid och glädje som världen ger. Därför skall rosen inte 
vara röd utan vit, ty den vita färgen är alla saliga andars och änglars färg. 
Rosen skall stå i ett himmelsblått fält som symboliserar att glädjen i an-
den och tron är en början på den kommande himmelska glädjen. 

Den är redan nu en del av tron, som i hoppet griper om det man ännu 
inte ser. Och runt detta fält finns en gyllene ring som ett tecken på att sa-
ligheten i himmelen är evig och utan slut, och därtill mer värd än all jordisk 
glädje, precis som guldet är den allra ädlaste och dyrbaraste av metaller.

Den 8 juli 1530 gav Luther följande förklaring till sitt emblem Lutherrosen:

Litteraturtips
Luthers lilla katekes (finns i den svenska psalmboken) av Martin Luther

Luthers stora katekes (Stora katekesen) av Martin Luther

Om en kristen människas frihet av Martin Luther

I Luthers fotspår. En resebiografi av Göran Agrell & Peter Strömmer

Luther som utmaning. Om frihet och ansvar av Elisabeth Gerle (red.)

Ordet vid bordet. Martin Luthers bordssamtal av Göran Agrell & Peter Strömmer

Martin Luther. Liv och verk av Martin Krauklis

Luther i Sverige. Den svenska Lutherbilden under fyra sekler av Carl-Axel Aurelius 

Från Martin... till Dig. Tilltal och tankar i Luthers texter av Göran Agrell, Eva Ajaxén 
& Peter Strömmer

Tiden att tala har kommit av Per Ragnar

Luther som själavårdare av Göran Agrell & Karin Löfgren (red. och översättning)

Luthers lilla katekes översatt och kommenterad av Carl-Axel Aurelius 
& Margareta Brandby Cöster

Luthersk kallelse – Handlingskraft och barmhärtighet av Cecilia Nahnfeldt

Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik 
av Eva-Lotta Grantén

Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition av Karin Johannesson

Tro, moral och uddlös politik. Om luthersk etik av Carl-Henric Grenholm

Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt 
av Elisabeth Gerle

 Om jag vill eller inte, så tvingas jag 
dag för dag att bli allt lärdare.

                                                       Martin Luther


