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Den glemte skat Boris Salo Hent PDF Forlaget skriver: Står den kristne spiritualitet i modsætning til luthersk
kristendom? Undertiden kan man få den opfattelse, at hvis man som luthersk kristen ønsker et dybere

fællesskab med Gud, må man søge hjælp og vejledning i andre kristne traditioner. Men ifølge denne bogs
forfatter handler det om at genopdage en luthersk spiritualitet, som i al for høj grad har været stuvet af vejen.

Boris Salo viser, hvordan katekismus-meditation ikke blot kan berige det åndelige liv, men også er et værn
mod en skævvredet kristendom. For eksempel vil en daglig brug af trosbekendelsen modvirke den ensidige

betoning af én af de tre trosartikler, som kristne og kirkesamfund meget let ender i.

Luthers katekismus er langt bedre end sit rygte. Misbrug og udenadslære har betydet, at den er blevet
synonym med tør dogmatik, men det er slet ikke sådan, Luther havde tænkt den. Hvis brugen af katekismen
ender ved det dogmatiske, stopper den, hvor den egentlig skulle begynde! Det væsentlige for Luther var ikke

at formidle kundskab, men at give hjælp til hverdagens trosliv.
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