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Jonathan Firth, Sir Peter Ustinov, Bruno Ganz, 
Claire Cox, Maria Simon, Mathieu Carrière, Uwe 
Ochsenknecht 

Kesto:  125min.  
Ikäsuositus:  K11, tehtävät on laadittu yläasteelle 
ja lukioon. 

 
 
Teemoja:  yksilön usko omaan asiaansa, 
luterilaisuus, historia 
 
Synopsis 
 
Pelastuakseen ukkosmyrskyn kourista Martti 
Luther (Joseph Fiennes) lupaa omistaa 
elämänsä Jumalalle. Myöhemmin 
vieraillessaan Roomassa nuori munkki Luther 
näkee, miten sumeilematta kirkko rahastaa 
anekaupalla ja pyhäinjäännöksillä vedoten 
Raamattuun, jonka kirjoituksia kansa ei osaa 
lukea. Häikäilemättömimmät rahankerääjät 
turvautuvat suoranaiseen uhkailuun ja 
kiristykseen. Ahneus ja rappio rehottavat. 
Raamatun kirjoitukset syvällisesti tunteva 
Luther protestoi voimakkaasti sitä vastaan, 
että sielunsa voisi pelastaa rahalla tai etteikö 
pelastus voisi muka olla yhtä lailla kaikkien 
uskovien ulottuvilla, mutta häntä kehotetaan 
hillitsemään kielensä. Luther lähetetään 
opiskelemaan Wittenbergin yliopistoon, missä 
hän etenee professoriksi asti. Hän naulaa 95 
teesiään paikallisen kirkon oveen, ja uuden 
kirjapainotekniikan ansiosta hänen 
ajatuksensa leviävät nopeasti kaikkialle. 
Luther esittää, että Jumalan sanaa tulee 
levittää kansan kielellä, ja ryhtyy itse 
kääntämään Raamattua saksaksi. Tukenaan 
kansa ja vaaliruhtinas Fredrik Viisas (Peter 
Ustinov) Martti Luther nousee vastustamaan 

paavia ja kirkkoa sillä seurauksella, että hän 
joutuu aikansa mahtavimman valtakoneiston 
hampaisiin. Kirkko vaatii, että Luther peruu 
puheensa inkvisition ja kuolemantuomion 
uhalla. Urheus ja vakaa usko oman asian 
puolesta vievät häntä kuitenkin kohti uutta 
aikaa, joka mullistaa ikuisesti historian kulun.  
 
Uskonpuhdistaja Martti Lutherin tarina 1500-
luvun epävakaassa Euroopassa on 
keskeinen luku Saksan ja Euroopan 
historiassa. Hänen käynnistämällään 
uskonpuhdistuksella oli ratkaiseva vaikutus 
Pohjoismaiden - eikä vähiten Suomen – 
kehityksessä sellaisiksi kuin tänä päivänä 
olemme.  
 
Elokuvan kotisivut : 
www.lutherthemovie.com  
  
 
I Vihjeitä elokuvan käsittelyyn 
   
1) Tehkää Martin Lutherin elämästä (1483-
1546) aikajana, johon merkitsette hänen 
elämänsä merkittävät tapahtumat. Millaiset 
asiat Lutherin elämässä vaikuttivat siihen, 
että hänestä tuli uskonpuhdistaja?  
 
Lisätkää aikajanaan uskonpuhdistuksen 
kannalta tärkeät tapahtumat ja lopuksi vielä 
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muita maailmanhistorian tapahtumia. Millaisia 
vaikutuksia maailman tapahtumilla oli 
Lutherin elämään ja uskonpuhdistuksen 
etenemiseen? Millaisia taustatekijöitä 
uskonpuhdistuksella oli? Miten maailma 
muuttui Lutherin elinaikana? Listatkaa 
merkittävimmät muutokset! 
 
2) Pohtikaa elokuvan pohjalta seuraavia 
asioita: 
*Millaiset asiat Lutheria ahdistivat? 
*Millaisia asioita Luther arvosteli katolisessa 
kirkossa? 
*Selvitä, mitä tarkoittavat a) ane b) hyvitystyöt 
c) reliikki d) sielunmessu? 
*Millaisen kuvan elokuva antaa Lutherista 
henkilönä? 
*Millaisia uskonihanteita Lutherilla oli? 
*Millaisen kuvan elokuva antaa paaveista? 
*Mistä paavi syytti Lutheria? 
*Ketä olivat seuraavat henkilöt ja millainen oli 
heidän suhteensa Lutheriin? Miksi? 
  a) Cajetanus  
  b) Fredrik Viisas  
  c) Leo X  
  d) Karlstedt  
  e) Yrjö-ritari  
  f) Juhana von Staupitz 
*Mitä Luther opetti  
  a) uskosta 
  b) Raamatusta 
  c) paavista ja pappeudesta 
  d) sakramenteista 
  e) jumalanpalveluksesta 
  f) aneista ja kiirastulesta 
  g) luostareista 
  h) kansanopetuksesta 
  i) kahdesta regimentistä? Miksi? 
*Mitä Lutherin julkaisuja elokuvassa 
mainittiin? 
*Jos itse tekisit elokuvan Lutherista, millaisia 
asioita ottaisit esiin ja painottaisit? Miksi? 
*Mikä oli mielestäsi elokuvan koskettavin 
kohta? Miksi? 
 
3) Elokuvan lopussa mainitaan, että 
uskonpuhdistus vaikutti Euroopassa 
koulutukseen, perhe-elämään, sosiaaliseen 
työhön, talouselämään ja politiikkaan. 
Ottakaa selvää miten. 
 
 
 
 
 

4) Verratkaa keskenään luterilaista ja 
katolista kirkkorakennusta. Miten 
kirkkorakennukset eroavat toisistaan? Miten 
kirkkojen sisustuksessa näkyvät luterilaisen ja 
katolisen kirkon erot? Mitä samaa 
kirkkorakennuksissa on? Mistä näkyy, että 
kyseessä on sama uskonto? 
 
5) Eläytymistehtäviä Lutheriin 
 
a) Tietoisuuden kehä on yksi tapa hahmottaa 
inhimillistä kokemusta. Jokaiseen 
kokemukseen liittyvät aina havainnot (mitä 
näen, kuulen, milloin, missä jne.), ajatukset 
(tulkinnat, mielipiteet, johtopäätökset), 
tunteet, tahto(itselle, toiselle, meille, heille, 
unelmat, toiveet) ja toiminta (mennyt, 
nykyinen ja toiminta, mihin ihminen sitoutuu). 
Tietoisuuden kehää voidaan käyttää hyväksi, 
kun halutaan eläytyä kenen tahansa ihmisen 
kokemukseen ja tilanteeseen. Opettaja 
sijoittaa viisi tuolia ympyrään luokan lattialle. 
Tuolit tarkoittavat havaintoja, ajatuksia, 
tunteita, tahtoa ja toimintaa (sanat voidaan 
kirjoittaa lapuille ja kiinnittää tuolin 
selkänojaan).  
 
Tehtävää voidaan käyttää elokuvan 
katsomisen jälkeen ja se voidaan aloittaa 
parikeskustelulla aiheena Luther ja katolinen 
kirkko keskiajan lopussa elokuvan valossa. 
Parien tehtävänä on puhua keskenään, 
millaisia havaintoja, ajatuksia jne. Lutherilla 
oli katolisesta kirkosta. Tehtävän jälkeen 
opettaja pyytää kaikkia seisomaan tuolien 
ympärille ja istumaan vapaassa 
järjestyksessä haluamalleen tuolille ja 
sanomaan jonkun ajatuksen ko. tuolin asiasta 
(havainnoista, ajatuksista jne.). Esim. 
Lutherin havainnot, ajatukset, toiminnan 
suhteessa katoliseen kirkkoon. Lopuksi 
kootaan yhteen, mitä asioita teemasta tuli 
esille. Jos halutaan, teemaksi voidaan ottaa 
myös rajatumpi aihe, kuten esim. Luther ja 
pyhäinjäännökset. 
  
b) Tietoisuuden kehän voi tehdä myös 
kirjallisesti. Se voisi olla vaihtoehtoinen tapa 
kirjoittaa essee elokuvasta. Kun essee 
tehdään minä -muodossa Lutherin 
näkökulmasta, se pakottaa opiskelijan pois 
toistavasta kirjoittamisesta eläytyvään 
kirjoittamiseen. Seuraavalla tunnilla 
opiskelijat voivat vertailla kertomuksiaan ja 
keskustella niistä pienissä ryhmissä. 
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c) Vertaa omaa elämääsi ja aikaasi Lutherin 
elämään ja maailmaan. Millaista elämää 
Luther eli sinun ikäisenäsi? Missä ja miten 
hän asui ja mitä harrasti ja opiskeli? Millaisia 
unelmia hänellä oli? Missä hän oli lahjakas? 
Millainen perhe hänelle oli? Millainen 
maailma hänen ympärillään oli ja millaista 
elämä oli hänen aikanaan? Mitä samaa ja 
mitä eroa havaitset hänen elämästään 
verrattuna omaasi? 
 
d) Ottakaa selvää Lutherin perhe-elämästä ja 
tehkää siitä näytelmä. 
 
6) Kirjoittakaa essee elokuvasta jonkun muun 
kuin Lutherin näkökulmasta, esimerkiksi rippi-
isän, Fredrik Viisaan, paavin, talonpojan tai 
Karlstedtin. Hyödyntäkää esseissänne niitä 
tietoja, mitä saatte elokuvasta. Käyttäkää 
hyväksenne myös muita tietojanne (esim. 
oppikirja) ja mielikuvitustanne. 
 
Lukekaa esseitä 3-4 hengen ryhmissä 
toisillenne ja pohtikaa niiden realistisuutta.  
 
7) Kuvittele, että olet vaihto-oppilaana 1520-
luvun Wittenbergissä. Kirjoita kirje kotiväellesi 
tuon ajan uskonnollisesta liikehdinnästä. 
Käytä kirjeessäsi seuraavia sanoja: armo, 
ane, hyvitystyöt, paavi, reliikki, pyhimykset, 
Rooma, Raamattu, virsilaulu, Wormsin 
valtiopäivät, saksankielinen Uusi testamentti, 
ehtoollinen. 
 
II Taustatietoja 
 
Taustatietoja 1: 
Uskonpuhdistusta ennakoivia 
tekijöitä 
 
Maailmankuvan avartuminen 
-löytöretket 
-luonnontieteiden kehitys 
-renessanssi ja humanismi 
  *paluu alkukirkon ihanteisiin 
 
Yhteiskunnalliset muutokset 
-maaseudun köyhyys, muuttoliike 
kaupunkeihin 
-talouskriisit, kapitalismin syntyminen 
-perherakenteen muutokset suurperheestä 
ydinperheeseen 
-kansallisvaltioajatus 

Paaviuden rappio 
-anekauppa ja ajatus teoilla pelastumisesta 
-renessanssiruhtinaita muistuttavat paavit 
   *selibaatin laiminlyönti 
   *virkojen myynti, sodat 
 
Kirjapainotaito 
-uusien ajatusten nopea leviäminen 
 
 
Taustatietoja 2: Lutherin elämä ja 
uskonpuhdistuksen eteneminen 
 
-1483 Luther syntyy talonpoikasperheeseen 
Eislebenissä 
   *isä toivoo pojastaan lakimiestä 
   *käy koulua Eisenachissa  
-1501-1505 Erfurtin yliopistossa, josta 
valmistuu maisteriksi 
-1504 Stotternheimin nummen ukkosmyrsky 
   *kärjistää kauan kyteneen sielunhädän  
   *lupaus pyhälle Annalle munkiksi 
ryhtymisestä 
-1505-1509 Erfurtin augustinolaisluostarissa 
   *hurskas munkki, ahkera ripittäytyjä 
   *vihitään papiksi 1507 
-1509- Wittenbergin yliopistossa  
-1511 matka Roomaan, kristikunnan 
keskukseen  
   *paljasti katolisen kirkon rappion 
-1512 teologian tohtoriksi  
-1512-1517 raamatunselitysopin professorina 
Wittenbergin yliopistossa 
   *reformatorinen löytö roomalaiskirjeen 
äärellä: ihminen pelastuu yksin armosta 
   *kritisoi erityisesti reliikkien kauppaamista ja 
palvontaa, aneita, oppia kiirastulesta ja kuvaa 
rankaisevasta Jumalasta 
-1517  
   *Luther naulaa teesinsä Wittenbergin 
linnankirkon oveen 
   *teesit käsittelivät erityisesti anekauppa 
   *levitettiin painettuna 
   *Lutherin kannatus leviää 
augustinolaisveljien keskuudessa 
-1518  
   *paavilta käsky Lutherille saapua Roomaan 
   *vaaliruhtinas Fredrik Viisas kieltäytyy 
karkottamasta Lutheria maasta 
   *tulokseton neuvottelu Lutherin ja paavin 
legaatin Cajetanuksen välillä Augsburgissa: 
Luther arvostelee paavin auktoriteettia ja 
kirkolliskokousten erehtymättömyyttä 
-1520  
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    *Lutherin reformatoriset pääteokset 
ilmestyvät 
    *Leo X lähettää pannanuhkabullan: 
Lutherin peruutettava kirjoituksensa 60 
päivän sisällä 
    *Luther polttaa pannanuhkabullan ja 
kanonisen lakikirjan Wittenbergissä 
-1521  
    *Luther julistetaan pannaan  
    *Wormsin valtiopäivillä keisari julistaa 
Luther valtakunnankiroukseen, koska tämä ei 
suostu peruuttamaan kirjoituksiaan 
    *Luther lähtee Wormsista ja ”siepataan” 
Wartburgin linnaan ( Fredrik Viisaan 
toimesta) 
    *Luther aloittaa Raamatun kääntämisen 
Wartburgissa 
-1522  
    *saksankielinen Uusi Testamentti (käänsi 
kreikankielisestä alkutekstistä)              
    *jumalanpalvelusuudistus 
-1522  
    *salainen tarkastusmatka Wittenbergiin 
    *mellakoita ja radikaaleja uudistuksia 
Wittenbergissä 
    *koitti rauhoittaa tilannetta ja vastusti 
väkivaltaa 
-1525 
    *talonpoikien kapina Etelä-Saksassa 
    *Luther joutuu turvautumaan ruhtinaiden 
apuun 
    *hengellisen ja maallisen regimentin eli 
hallintavallan erottaminen  
-1525  
    *Luther avioituu entisen nunnan Katarina 
von Boran kanssa 
    *suuri perhe, jolle musiikkiharrastus 
rakasta 
    *kotona vieraili usein opiskelijoita, mm. 
Mikael Agricola 
    *saksalainen messu, kansanopetusta 
    *Jumala ompi linnamme –virsi 
-1529 Vähä ja Iso katekismus ilmestyvät 
-1530 Augsburgin valtiopäivät 
    *evankeliset esittävät oppinsa keisarille: 
Augsburgin tunnustus ja sen puolustus 
-1555 Augsburgin uskonrauha ”cuius regio, 
eius religio” , ”kenen maa, sen uskonto” 
-1546 Luther kuolee 62 vuoden ikäisenä 
Eislebenissä 
 
 
 
 
 

Taustatietoja 3: 
Uskonpuhdistuksen seurauksia 
 
1. Uskonnolliset muutokset  
 
a) Uskonpuhdistuksen perusajatukset 
-muotoperiaate: Raamattu on uskon ja 
elämän ylin ohje 
-sisältöperiaate: ihminen pelastuu yksin 
uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen 
tähden 
 
b) Jumalanpalveluselämä 
-kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen 
-kansakielinen saarna ja virsilaulu keskeisellä 
sijalla 
-Kristus salatulla tavalla läsnä ehtoollisessa 
-kirkosta poistettava vain Raamatun 
vastainen: aneet, pyhimyskultti, sielunmessut, 
oppi ehtoollisaineiden muuttumisesta  
 
c) Ihmiskäsitys 
-yleinen pappeus 
  *kaikki kastetut yhtä arvokkaita Jumalan 
edessä 
  *oikeus synninpäästön ja hätäkasteen 
antamiseen 
  *oikeus Raamatun itsenäiseen tutkimiseen 
  *pappisvirka säilytettävä järjestyksen vuoksi 
  *paavi on vain yksi piispoista 
   
 
2. Poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset 
muutokset 
 
a) Yhteiskunta 
-kahden regimentin eli hallintavallan oppi: 
   *hengellinen regimentti eli kirkko: tehtävänä 
saarnata evankeliumia ja jakaa sakramentteja 
   *maallinen regimentti eli esivalta: tehtävänä 
pitää lain avulla järjestystä yllä 
-hallitsija kirkon johtoon 
-ruhtinas päätti oman alueensa 
uskonnollisesta tunnustuksesta (cuius regio, 
eius religio) 
-valtio ei saa päättää kirkon sisäisistä asioista 
-sosiaalihuolto ja koululaitos yhteiskunnalle 
-kuuliaisuus esivallalle; kirkon ei tule puuttua 
maalliseen regimenttiin, mutta tarvittaessa 
kirkon tehtävänä on toimia ”omanatuntona” 
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b) Työn etiikka 
-kaikki työ on kutsumusta, arkinenkin työ on 
jumalanpalvelusta 
-työllä autetaan lähimmäisiä, Jumalan 
palveleminen on lähimmäisten palvelemista 
 
c) Kansanopetus 
-kaikkien pystyttävä itse lukemaan 
Raamattua: yleisen koululaitoksen 
perustaminen 
-Iso katekismus papiston avuksi opetukseen 
-Vähä katekismus kotien kirjaksi 
 
Taustatietoja 4: Lutherin ja 
katolisuuden eroja 
 
1) Armo ja usko 
 
Katolinen kirkko:  Usko ja hyvät työt yhdessä 
pelastavat ihmisen. Hyvät teot seuraavat 
uskoa. 
Luther:  Armo kuten uskokin on lahja 
Kristuksen tähde. Yksin usko ja Jumalan 
armo pelastavat. Teoilla ei ole merkitystä 
pelastuksessa, mutta ne ovat tärkeitä tässä 
elämässä. 
 
2) Pappeus 
 
Katolinen kirkko:  Pappi on välittäjä ihmisen 
ja Jumalan välillä. Hän saa 
pappisvihkimyksessä ikuisesti pysyvän 
valtuuden pelastuksen välittämiseen. 
Papiston ja maallikoiden välillä on suuri ero. 
 
Luther:  Ajatus yleisestä pappeudesta. Kaikki 
kastetut ovat pappeja. Pappi on toisten 
palvelija. Papin virka on olemassa 
järjestyksen vuoksi. 
 
3) Uskon ja elämän auktoriteetit 
 
Katolinen kirkko:  Raamattu ja perimätieto 
yhdessä ovat auktoriteetteja. 
Luther:  Raamattu yksin on uskon ja elämän 
ylin ohje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Sakramentit 
 
Katolinen kirkko:  Seitsemän sakramenttia. 
Konsekraatiossa tapahtuu ehtoollisaineiden 
muuttuminen (transsubstantiaatio-oppi), leipä 
muuttuu Kristuksen ruumiiksi ja viini vereksi. 
 
Luther:  Kaksi sakramentti, kaste ja 
ehtoollinen. Kristus on salatulla tavalla läsnä 
ehtoollisessa. Muuttumisoppi hylätään. 
 
 
 
Materiaalin on laatinut uskonnon ja 
psykologian lehtori Eija Suokko. 

 
 
 
 
 
 
 
 


