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Undervisningsnøgle	  til	  forestilling	  ”Det	  sidste	  ord	  er	  aldrig	  sagt”	  
om	  Martin	  Luther	  

	  
af	  sogne-‐	  og	  ungdomspræst	  Bente	  Madsen,	  Rebild	  provsti	  

	  
	  

	  
	  
	  

Til	  læreren:	  
Forestillingen	  og	  fortællingen	  om	  Luther	  er	  historien	  om	  en	  
genskabelse,	  reformation,	  af	  kirken,	  som	  kom	  til	  at	  præge	  
menneskesynet	  og	  samfundsindretningen	  i	  de	  efterfølgende	  500	  
år.	  	  
	  
Lars	  Bo	  Andersens	  forestilling	  om	  Martin	  Luther,	  hans	  tid,	  hans	  
kamp	  og	  hans	  betydning,	  er	  en	  stor	  historie	  fortalt	  i	  meget	  kort	  
form.	  Derfor	  vil	  det	  være	  vigtigt	  for	  eleverne	  at	  kende	  til	  

nøglebegreberne	  og	  hovedpointer	  i	  Luthers	  opgør	  med	  den	  
katolske	  kirke	  på	  forhånd.	  Og	  det	  vil	  være	  vigtigt	  for	  dem	  at	  
kende	  skelettet	  i	  det	  begivenhedsforløb	  forestillingen	  
gennemspiller.	  
	  
Det	  følgende	  er	  en	  undervisningsnøgle,	  som	  indeholder	  	  

-‐   3	  korte	  tekster	  om	  Luthers	  tid,	  om	  hovedpunkterne	  i	  
reformationen,	  om	  opgøret	  med	  den	  katolske	  kirke	  og	  
om	  begivenhedsforløbet	  

-‐   en	  oversigt	  over	  personerne	  i	  stykket	  	  
-‐   en	  ordforklaring	  
-‐   oplæg	  til	  efterfølgende	  samtale.	  

	  
Undervisningsnøglen	  er	  skrevet,	  så	  den	  egner	  sig	  til	  
læsning/oplæsning,	  dvs.	  sprog	  og	  fremstilling	  er	  rettet	  mod	  
elever	  i	  7-‐9	  klasse.	  Bestræbelsen	  har	  været	  at	  det	  skulle	  være	  
klart	  og	  enkelt,	  og	  noget	  vil	  måske	  give	  anledning	  til	  uddybning	  i	  
klassen.	  Samtalespørgsmålene	  er	  oplæg	  til	  den	  enkeltes	  egen	  
fortolkning	  og	  stillingtagen,	  helt	  i	  Luthers	  ånd.	  
Materialet	  er	  udformet,	  så	  det	  ikke	  kræver	  yderligere	  
forberedelse,	  men	  umiddelbart	  kan	  fungere	  som	  en	  times	  
optakt/præsentation	  og	  efterbearbejdning	  i	  forbindelse	  med	  
forestillingen.	  
	  
Tekst	  1:	  Med	  egne	  øjne	  –	  Luther	  og	  renæssancen	  
Martin	  Luther	  levede	  i	  1500-‐tallet.	  Tiden	  var	  så	  anderledes,	  at	  vi	  
næsten	  ikke	  kan	  forestille	  os	  det	  i	  dag,	  hvor	  vi	  har	  adgang	  til	  
viden	  fra	  hele	  verden	  om	  alt	  mellem	  himmel	  og	  jord.	  Det	  meste	  
af	  den	  viden,	  vi	  har	  i	  dag,	  fandtes	  slet	  ikke.	  Viden	  om,	  at	  jorden	  
er	  en	  mikroskopisk	  del	  af	  et	  uendeligt	  univers,	  viden	  om,	  
hvordan	  kroppen	  fungerer,	  om	  celler	  og	  DNA,	  om	  teknologi,	  som	  
kan	  måle	  og	  scanne	  og	  kommunikere	  kloden	  rundt,	  -‐	  alt	  dette	  
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fandtes	  ikke.	  Man	  levede	  det	  sted,	  hvor	  man	  var	  født.	  Man	  
kunne	  ét	  sprog,	  man	  arbejde	  med	  det,	  ens	  forældre	  arbejdede	  
med,	  og	  i	  kirken	  lærte	  man,	  hvordan	  verden	  hang	  sammen,	  
indrettet	  i	  lag,	  bestemt	  af	  Gud.	  Gud	  var	  øverst,	  og	  lige	  under	  ham	  
var	  kongen	  og	  paven.	  Man	  forestillede	  sig,	  at	  de,	  der	  havde	  magt	  
og	  ejendom,	  havde	  fået	  den	  af	  Gud,	  ligesom	  din	  plads	  i	  verden	  
som	  rig	  eller	  fattig,	  greve	  eller	  bonde	  eller	  håndværker	  eller	  
tigger,	  var	  en	  del	  af	  Guds	  orden.	  Kirken	  havde	  stor	  magt,	  for	  den	  
kunne	  fortælle,	  om	  du	  gjorde,	  som	  Gud	  ville,	  og	  idømme	  straf,	  
hvis	  du	  ikke	  gjorde.	  Kirken	  kunne	  true	  med	  straffetid	  i	  helvede,	  i	  
skærsilden	  efter	  døden	  for	  ting,	  du	  havde	  gjort	  forkert	  i	  dit	  liv.	  
Biblen	  fandtes	  kun	  på	  latin,	  og	  gudstjenesten	  blev	  holdt	  på	  latin,	  
så	  ingen	  kunne	  undersøge,	  om	  præsterne	  nu	  også	  havde	  forstået	  
det	  rigtigt.	  For	  resten	  var	  der	  heller	  ingen,	  der	  fandt	  på	  at	  
undersøge	  det,	  for,	  som	  sagt,	  så	  vidste	  de	  allerfleste	  ikke,	  at	  der	  
kunne	  være	  andre	  måder	  at	  forstå	  verden	  på.	  
	  
På	  Luthers	  tid	  udviklede	  verden	  sig	  på	  en	  måde,	  som	  kom	  til	  at	  
rokke	  ved	  den	  faste	  orden,	  -‐	  ikke	  mindst	  på	  grund	  af	  den	  
teknologiske	  udvikling.	  I	  1400-‐tallet	  havde	  Gutenberg	  opfundet	  
en	  teknik	  til	  at	  trykke	  bøger.	  Indtil	  da	  havde	  bøger	  været	  dyre	  og	  
sjældne,	  for	  hver	  eneste	  ny	  bog	  skulle	  skrives	  af	  i	  hånden,	  og	  
meget	  få	  mennesker	  kunne	  læse.	  I	  vores	  tid	  med	  smartphones	  
og	  satellitter	  kan	  det	  være	  svært	  at	  forestille	  sig,	  at	  Gutenbergs	  
mekaniske	  trykpresse	  kunne	  være	  noget	  særligt	  stort	  teknisk	  
fremskridt.	  Men	  det	  kom	  til	  at	  ændre	  verden,	  for	  viden	  kunne	  nu	  
spredes,	  og	  dét	  i	  et	  tempo,	  ingen	  før	  havde	  set.	  
Der	  bredte	  sig	  en	  tro	  på,	  at	  mennesker	  kan	  forstå	  verden	  med	  
deres	  egen	  forstand.	  Stole	  på,	  hvad	  de	  ser	  med	  deres	  egne	  øjne,	  
-‐	  	  og	  ikke	  kun,	  hvad	  de	  får	  fortalt.	  Opdagelsesrejsende	  drog	  ud	  
kortlagde	  verden,	  og	  man	  fandt	  ud	  af,	  at	  alt	  ikke	  allerede	  var	  
opdaget.	  Videnskabsmænd	  og	  kunstnere	  som	  Leonardo	  da	  Vinci	  

gik	  på	  opdagelse	  i	  menneskers	  indre,	  man	  begyndte	  at	  dissekere	  
de	  døde	  og	  undersøge,	  hvordan	  kroppen	  fungerer.	  	  
	  
Og	  ligesom	  man	  drog	  på	  opdagelse	  ude	  i	  verden	  og	  inde	  i	  
mennesket	  krop	  med	  egne	  øjne	  og	  forstand,	  så	  gik	  man	  også	  på	  
opdagelse	  i	  troen.	  Hvad	  er	  det	  egentlig,	  Biblen	  siger	  om	  Guds	  
plan	  med	  os?	  Står	  der	  virkelig	  noget	  om	  straffetid	  i	  skærsilden	  og	  
om,	  at	  kongen	  og	  paven	  og	  præsterne	  har	  deres	  magt	  fra	  Gud?	  	  
Eller	  hvad	  står	  der	  egentlig?	  Her	  kom	  Luther	  ind	  i	  billedet.	  For	  
det	  var	  ham,	  der	  som	  den	  første	  oversatte	  Biblen	  til	  tysk,	  som	  
var	  hans	  modersmål.	  Det	  kan	  godt	  se	  ud	  som	  en	  lille	  ting,	  men	  
det	  var	  et	  kæmpeskridt,	  en	  revolution,	  at	  folk	  selv	  kunne	  forstå	  
Biblens	  ord.	  Tænk	  på,	  hvor	  stor	  magt	  man	  har,	  når	  man	  er	  den	  
eneste,	  der	  kan	  sige,	  hvad	  der	  er	  Guds	  mening,	  og	  når	  man	  kan	  
bilde	  folk	  ind,	  at	  hvis	  de	  ikke	  tror	  og	  gør	  det	  rigtige,	  vil	  de	  blive	  
straffet	  i	  helvede.	  Luther	  tog	  magten	  fra	  kirken	  og	  gav	  den	  til	  folk	  
ved	  at	  give	  mennesker	  mulighed	  for	  selv	  at	  forstå	  Biblen.	  Han	  
gav	  dem	  mulighed	  for	  at	  høre	  med	  deres	  egne	  ører	  og	  forstå	  
med	  deres	  egen	  forstand,	  at	  Biblen	  fortæller	  om	  en	  Gud,	  der	  
tilgiver	  og	  siger,	  at	  det	  vigtigste	  i	  vores	  liv	  er	  kærlighed.	  	  
	  
Renæssancen,	  1500-‐tallet,	  var	  den	  tid,	  hvor	  mennesker	  for	  alvor	  
tog	  fat	  på	  at	  undersøge	  og	  forstå	  tingene	  med	  egne	  sanser	  og	  
fornuft,	  og	  det	  var	  den	  tid,	  hvor	  det	  at	  forstå	  tingene	  selv	  og	  
træffe	  sine	  egne	  valg	  for	  første	  gang	  begyndte	  at	  blive	  for	  
almindelige	  mennesker.	  Luthers	  store	  indsats	  var,	  at	  han	  gav	  
almindelige	  mennesker	  mulighed	  for	  at	  forstå	  kristendommen	  og	  
Biblen	  og	  selv	  afgøre,	  hvad	  de	  skulle	  tro	  på.	  
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Tekst	  2:	  Luthers	  protest	  mod	  den	  katolske	  kirke.	  
I	  dag	  har	  kirken	  ingen	  magt	  i	  forhold	  til	  landets	  love.	  Vi	  kunne	  
ikke	  forestille	  os,	  at	  forbrydere	  skulle	  dømmes	  til	  straf	  af	  en	  
præst,	  eller	  at	  kirken	  stillede	  lovforslag	  til	  folketinget.	  Den	  
katolske	  kirke	  på	  Luthers	  tid	  havde	  en	  helt	  anden	  magt	  end	  vores	  
kirke,	  og	  en	  helt	  anden	  magt,	  end	  den	  katolske	  kirke	  har	  i	  
nutidens	  katolske	  lande.	  	  
	  
Det	  var	  især	  3	  ting	  ved	  kirken	  og	  dens	  magt,	  som	  Luther	  
protesterede	  imod.	  For	  det	  første,	  at	  man	  skylder	  Gud	  noget	  for	  
det,	  man	  har	  gjort	  forkert,	  og	  at	  Gud	  kræver	  straf	  i	  skærsilden	  
som	  betaling.	  For	  det	  andet,	  at	  pave	  og	  præster	  har	  ret	  til	  at	  
afgøre	  på	  Guds	  vegne,	  hvad	  der	  er	  det	  rigtige	  at	  tro	  og	  gøre.	  Og	  
for	  det	  tredje,	  at	  mennesker	  først	  skal	  være	  gode	  og	  rene,	  for	  at	  
Gud	  vil	  elske	  dem	  og	  tage	  imod	  dem.	  
	  

1.   Troen	  alene:	  	  
Den	  katolske	  kirke	  påstod,	  at	  man	  kun	  kunne	  blive	  frelst	  
og	  komme	  i	  paradis	  efter	  døden,	  hvis	  man	  var	  ”renset”	  
for	  det,	  man	  havde	  gjort	  forkert	  i	  sit	  liv	  –	  man	  skulle	  først	  
udstå	  en	  pinefuld	  straf	  efter	  døden,	  før	  man	  kunne	  kom	  i	  
paradis.	  Det	  sted,	  man	  kom	  hen,	  når	  man	  var	  død,	  hed	  
skærsilden	  (renselsesilden),	  og	  mennesker	  var	  meget	  
bange	  for	  det	  sted.	  Den	  katolske	  kirke	  fandt	  på	  at	  give	  
folk	  mulighed	  for	  at	  betale	  sig	  fri	  fra	  skærsilden	  med	  
penge	  inden	  de	  døde.	  Det	  kaldte	  man	  aflad.	  Kirken	  solgte	  
en	  slags	  frihedsbreve,	  afladsbreve,	  som	  var	  et	  stykke	  
papir,	  der	  fortalte,	  at	  man	  var	  renset	  fra	  sin	  skyld	  og	  
kunne	  komme	  direkte	  i	  paradis.	  Alt	  det	  står	  der	  ikke	  et	  
ord	  om	  i	  biblen,	  og	  det	  vidste	  Luther.	  
	  

Luthers	  svar:	  Biblen,	  og	  særligt	  Det	  Nye	  Testamente,	  
fortæller,	  at	  Gud	  én	  gang	  for	  alle	  har	  tilgivet	  mennesker.	  
Det	  eneste,	  vi	  kan	  gøre	  for	  at	  være	  hans	  elskede	  børn,	  er	  
at	  stole	  på	  ham	  og	  tro	  på,	  at	  han	  vil	  os	  det	  godt.	  Det	  
kaldte	  Luther	  ”Troen	  alene”.	  Al	  snak	  om	  regnskab	  og	  straf	  
i	  skærsilden	  er	  løgn	  og	  udnyttelse	  af	  folks	  uvidenhed	  og	  
angst	  med	  det	  ene	  formål	  at	  skaffe	  penge	  til	  kirken.	  
	  

2.   Skriften	  alene:	  
Den	  katolske	  kirke	  påstod,	  at	  paven	  kunne	  tale	  på	  Guds	  
vegne,	  så	  hvis	  paven	  sagde	  noget,	  så	  var	  det	  Gud,	  der	  
sagde	  det.	  Folk	  troede	  på,	  at	  man	  kun	  kunne	  få	  Guds	  
tilgivelse	  af	  en	  præst.	  Man	  troede,	  at	  præsterne	  havde	  
fået	  noget	  af	  Guds	  magt,	  og	  at	  de	  havde	  ret	  til	  at	  bruge	  
den	  på	  hans	  vegne.	  Det	  er,	  set	  med	  Luthers	  øjne,	  langt	  
fra,	  hvad	  Biblen	  fortæller	  os.	  
	  
Luthers	  svar:	  Hvert	  eneste	  menneske	  er	  ligeså	  tæt	  på	  Gud	  
som	  et	  barn	  er	  på	  sin	  far,	  og	  ligeså	  elsket.	  I	  Det	  Nye	  
Testamente	  taler	  Jesus	  til	  mennesker	  på	  en	  måde,	  som	  
alle	  kan	  forstå,	  og	  det	  er	  kun	  Biblens	  ord,	  der	  kan	  sige	  os,	  
hvem	  Gud	  er,	  og	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  og	  rigtigt.	  Biblen	  kan	  
vi	  selv	  høre	  og	  forstå	  -‐	  det	  kaldte	  Luther	  ”skriften	  alene”.	  
Derfor	  var	  det	  så	  vigtigt,	  at	  Biblen	  blev	  oversat	  til	  folks	  
eget	  sprog.	  Luther	  gik	  så	  vidt	  som	  til	  at	  sige,	  at	  vi	  alle	  er	  
præster,	  for	  vi	  har	  alle	  forudsætninger	  for	  at	  læse	  biblens	  
ord,	  og	  ret	  til	  at	  fortolke	  dem,	  som	  de	  giver	  mening	  for	  
os.	  

	  
3.   Både	  skyldig	  og	  tilgivet	  

Den	  katolske	  kirke	  fortalte	  mennesker,	  at	  de	  var	  enten	  
fortabte	  eller	  frelste.	  Et	  menneske	  med	  alle	  sine	  fejl	  (en	  
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synder)	  er	  fortabt,	  og	  først,	  når	  du	  har	  indset	  din	  fejl	  og	  
er	  renset	  for	  dine	  synder,	  får	  du	  lov	  at	  være	  Guds	  barn	  og	  
komme	  i	  himlen,	  når	  du	  dør	  (så	  er	  du	  frelst).	  Enten	  -‐	  eller.	  
Først	  anger	  og	  straf,	  derefter	  frelse.	  
	  
Luthers	  svar:	  Vi	  er	  altid	  begge	  dele.	  Vi	  er	  altid	  både	  
skyldige	  og	  frelste.	  Vi	  kan	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  gøre	  
onde	  ting,	  og	  vi	  er	  alligevel	  altid	  tilgivet.	  Vi	  har	  alle	  
sammen	  fejl,	  og	  vi	  er	  alle	  lige	  elskede,	  uanset	  hvad	  vi	  har	  
gjort.	  Det	  kalder	  Luther	  ”simil	  justus	  et	  pecator”.	  Det	  er	  
latin	  og	  betyder	  ”altid	  retfærdig	  og	  skyldig”.	  Retfærdig	  er	  
et	  ord,	  Luther	  bruger	  meget.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  du	  er	  
rimelig,	  -‐	  det	  betyder,	  at	  du	  er	  tilgivet.	  Ikke	  fordi	  du	  
fortjener	  det,	  men	  fordi	  Gud	  elsker	  dig.	  Gud	  sendte	  Jesus	  
til	  jorden	  for	  at	  intet	  nogensinde	  skal	  skille	  Gud	  og	  
mennesker	  ad	  mere.	  Det	  kaldes	  nåde.	  	  
	  
Men	  hvis	  der	  ingen	  straf	  er,	  bliver	  man	  så	  ikke	  bare	  ond	  
hele	  tiden,	  kynisk	  og	  ligeglad?	  Nej,	  siger	  Luther,	  for	  Jesus	  
siger	  også,	  at	  Guds	  mening	  med	  os	  er,	  at	  vi	  skal	  elske	  og	  
passe	  på	  andre	  mennesker.	  Det	  kan	  vi	  slet	  ikke	  lade	  være	  
med,	  når	  vi	  selv	  har	  oplevet	  hans	  kærlighed.	  I	  Det	  Nye	  
Testamente	  står,	  at	  Guds	  lov	  er	  skrevet	  i	  vores	  hjerter.	  Vi	  
skal	  ikke	  gøre	  det	  gode	  for	  at	  undgå	  Guds	  straf,	  -‐	  vi	  skal	  
gøre	  det	  gode,	  fordi	  det	  er	  godt.	  
	  

	  
Tekst	  3:	  Luthers	  liv	  og	  oprør	  
Martin	  Luther	  blev	  født	  i	  1483	  i	  Tyskland.	  Hans	  far	  drev	  en	  mine,	  
og	  han	  ville	  gerne	  have,	  at	  hans	  søn	  skulle	  have	  en	  uddannelse.	  
Han	  skulle	  være	  jurist.	  Men	  som	  ung	  jurastuderende	  kom	  Martin	  
Luther	  udfor	  et	  voldsomt	  tordenvejr,	  der	  chokerede	  ham	  så	  

meget,	  at	  han	  lovede	  at	  gå	  i	  kloster	  og	  blive	  munk,	  hvis	  han	  
overlevede.	  	  
	  
Som	  munk	  prøvede	  Luther	  på	  alle	  måder	  at	  gøre,	  hvad	  han	  
troede,	  at	  Gud	  ville	  have	  ham	  til.	  Han	  prøvede	  at	  glemme	  sig	  selv	  
og	  kun	  tænke	  på	  Gud.	  Han	  prøvede	  endda	  at	  straffe	  sig	  selv	  for	  
at	  blive	  et	  bedre	  menneske.	  Men	  jo	  mere	  han	  prøvede	  på	  at	  
være	  en	  god	  munk,	  jo	  mere	  tænkte	  han	  på	  sig	  selv,	  og	  jo	  mere	  
bange	  blev	  han	  for,	  at	  han	  ikke	  gjorde	  nok.	  Han	  fandt	  ud,	  af	  at	  de	  
mange	  munkeregler	  stod	  i	  vejen	  for,	  at	  han	  kunne	  stole	  på	  Gud.	  I	  
stedet	  for	  gav	  Luther	  sig	  til	  at	  bruge	  sine	  kræfter	  på	  at	  studere	  
Biblen.	  Han	  fandt	  ud	  af,	  at	  der	  ikke	  står,	  at	  du	  skal	  være	  en	  dygtig	  
munk	  eller	  et	  artigt	  menneske	  for	  at	  blive	  godkendt	  af	  Gud.	  Du	  
er	  altid	  allerede	  godkendt.	  Det	  var	  en	  enorm	  befrielse.	  
	  	  
Luther	  var	  en	  stor	  modstander	  af	  den	  katolske	  kirkes	  
magtmisbrug	  og	  udnyttelse	  af	  folks	  uvidenhed,	  når	  man	  solgte	  
dem	  afladsbreve	  og	  bildte	  dem	  ind,	  at	  hvis	  de	  gav	  penge	  til	  
kirken,	  kunne	  de	  slippe	  for	  Guds	  straf	  i	  skærsilden.	  Luther	  skrev	  
sin	  kritik	  ned	  i	  95	  teser,	  95	  påstande	  om	  kirkens	  uretfærdige	  
handlinger,	  og	  dem	  slog	  han	  op	  på	  kirkedøren	  i	  Wittenberg	  i	  
1517.	  Det	  førte	  til,	  at	  han	  blev	  smidt	  udaf	  kirken	  
(ekskommunikeret).	  Det	  var	  et	  alvorligt	  skridt	  på	  den	  tid,	  for	  så	  
var	  man	  bortvist,	  både	  fra	  kirken,	  fra	  Gud	  og	  fra	  samfundet;	  man	  
var	  fredløs.	  Luther	  blev	  kaldt	  en	  kætter,	  og	  straffen	  for	  kætteri	  
på	  den	  tid	  var	  at	  blive	  brændt	  levende.	  Heldigvis	  var	  der	  
magtfulde	  mennesker,	  som	  beskyttede	  Luther,	  og	  han	  var	  modig	  
og	  stod	  fast.	  Han	  måtte	  gemme	  sig	  for	  en	  tid,	  og	  den	  tid	  brugte	  
han	  til	  at	  oversætte	  Biblen	  til	  tysk.	  	  
	  
Luther	  brød	  med	  alle	  de	  kirkeregler,	  der	  efter	  hans	  mening	  
bragte	  folk	  væk	  fra	  Gud	  i	  stedet	  for	  at	  bringe	  dem	  tættere	  på	  
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ham.	  Han	  sagde,	  at	  vi	  har	  fået	  livet	  af	  Gud	  for	  at	  leve	  det.	  Lige	  
her,	  hvor	  vi	  er,	  sammen	  med	  andre	  mennesker.	  Derfor	  gik	  han	  
imod	  den	  katolske	  regel	  om,	  at	  munke	  og	  præster	  ikke	  gifter	  sig.	  
Han	  fandt	  sig	  en	  kone,	  som	  havde	  været	  nonne	  og	  gjort	  oprør,	  
og	  han	  fik	  en	  stor	  flok	  børn	  med	  hende.	  	  
	  
Luthers	  protest	  var	  begyndelsen	  på	  det,	  der	  i	  dag	  er	  vores	  kirke.	  
Han	  fandt	  svar	  på,	  hvem	  Gud	  er,	  i	  Biblen,	  i	  Evangeliet.	  Derfor	  
kalder	  vi	  os	  i	  dag	  protestanter,	  og	  derfor	  hedder	  vores	  kirke	  ”Den	  
evangelisk-‐lutherske	  kirke”.	  
	  
	  
	  
Persongalleri	  (	  i	  den	  rækkefølge	  de	  optræder	  i	  forestillingen)	  
	  
Dario:	  Fiktiv	  fortæller,	  opfundet	  til	  lejligheden	  
	  
Martin	  Luther:	  	  Tysk	  munk,	  som	  protesterede	  mod	  den	  katolske	  
kirkes	  misbrug	  af	  magt	  og	  oversatte	  Biblen	  til	  sit	  modersmål.	  
Grundlægger	  af	  den	  evangelisk-‐lutherske	  kirke.	  
	  
Johann	  Tetzel:	  	  Tysk	  munk,	  som	  solgte	  afladsbreve	  i	  Wittenberg	  
og	  blev	  anledning	  til	  at	  Luther	  protesterede.	  
	  
Johannes	  Eck:	  Katolsk	  teolog	  og	  Luthers	  modstander	  
	  
Paven:	  Den	  katolske	  kirkes	  leder	  og	  overhoved.	  
	  
Kejser	  Karl:	  	  Den	  tysk-‐romerske	  kejser	  Karl	  d.	  5.,	  som	  var	  Luthers	  
modstander	  og	  erklærede	  ham	  som	  kætter.	  
	  

Katarina	  von	  Bora:	  Bortløben	  nonne,	  som	  giftede	  sig	  med	  
Martin	  Luther	  
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Ordforklaringer	  
	  

Aflad:	  At	  man	  med	  almindelige	  penge	  kunne	  købe	  sig	  fri	  for	  Guds	  
straf	  efter	  døden.	  
Blasfemi:	  Hån	  mod	  Gud.	  
Bod:	  En	  handling,	  der	  gør	  et	  fejltrin	  godt	  igen	  og	  viser,	  at	  du	  
fortryder.	  
Bulle:	  Pavebrev.	  I	  forestillingen	  er	  det	  en	  bandbulle,	  et	  brev	  fra	  
paven	  om,	  at	  Luther	  er	  smidt	  ud	  af	  kirken.	  
Ekskommunikation:	  Udsmidning	  af	  den	  katolske	  kirke.	  
Frelse:	  Redning	  fra	  alt,	  hvad	  der	  fjerner	  dig	  fra	  Gud.	  
Inkvisition:	  Pavelig	  domsstol,	  som	  forfulgte	  kættere	  og	  havde	  
magt	  til	  at	  idømme	  dem	  hårde	  straffe.	  
Kirkekoncil:	  Et	  møde	  mellem	  kirkens	  ledere,	  hvor	  man	  vedtager	  
forpligtende	  regler	  for,	  hvad	  kirken	  mener	  og	  gør.	  
Kommisariat:	  Betroet	  hverv/opgave.	  
Kætter:	  En,	  der	  offentligt	  modsagde	  den	  katolske	  kirke.	  
Næste:	  Nærmeste	  medmenneske.	  
Paternoster:	  Fadervor.	  
Reformation:	  Genskabelse	  af	  den	  kristne	  kirke	  efter	  Luthers	  
tanker	  om,	  at	  ethvert	  menneske	  er	  tilgivet	  og	  frelst	  ved	  sin	  tro	  på	  
Guds	  nåde	  og	  ikke	  ved	  sine	  handlinger.	  
Retfærdig:	  Elsket	  af	  Gud.	  
Skærsild:	  Straffetid	  i	  helvede,	  som	  ifølge	  den	  katolske	  kirke	  
skulle	  rense	  mennesker	  for	  deres	  fejltrin	  og	  give	  dem	  adgang	  til	  
himlen.	  
Stævne:	  Indkalde	  for	  retten.	  
Synd:	  Fejl,	  der	  skiller	  os	  fra	  Gud.	  
Tese:	  Påstand,	  der	  ikke	  er	  bevist.	  
Ågerkarl:	  En,	  der	  låner	  penge	  ud	  og	  tager	  for	  høje	  renter.	  

	  
	  
Samtalespørgsmål	  	  
	  
I	  
Luther	  siger,	  at	  det	  eneste,	  der	  skal	  til,	  for	  at	  vi	  får	  del	  i	  Guds	  
kærlighed,	  er	  tro:	  
	  
Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  tro	  på	  Gud?	  

-‐   At	  tro	  på	  at	  han	  findes?	  
-‐   At	  stole	  på	  ham?	  
-‐   At	  være	  tro	  imod	  ham?	  
-‐   At	  være	  tro	  imod	  hans	  bud	  om	  at	  elske	  sin	  næste?	  
-‐   At	  høre	  sammen	  med	  ham?	  
-‐   At	  høre	  sammen	  med	  andre,	  der	  tror	  på	  Gud?	  

	  
	  
II	  
Luther	  siger,	  at	  mennesker	  på	  en	  gang	  er	  skyldige	  og	  retfærdige	  
(elsket	  af	  Gud).	  Ligesom	  vores	  forældre	  på	  jorden,	  vil	  Gud	  altid	  
tage	  imod	  os	  med	  åbne	  arme,	  uanset	  hvordan	  vi	  lever	  livet.	  
	  
Hvad	  sker	  der	  ved,	  at	  man	  altid	  på	  forhånd	  er	  tilgivet	  og	  
velkommen	  hjem.	  

-‐   Man	  bliver	  tryg,	  og	  så	  kan	  man	  bedre	  gøre	  sit	  bedste	  og	  
klare,	  når	  det	  ikke	  går	  godt?	  

-‐   Man	  bliver	  ligeglad	  og	  egoistisk,	  når	  der	  er	  alligevel	  ikke	  
nogen	  straf,	  hvis	  man	  bryder	  reglerne?	  

-‐   Begge	  dele	  (giv	  eksempler)?	  
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III	  
Luther	  siger,	  at	  alle	  kan	  læse	  og	  høre	  og	  forstå,	  hvad	  der	  står	  i	  
Biblen.	  Alle	  er	  lige	  gode	  til	  at	  tage	  imod	  Guds	  kærlighed.	  Derfor	  
at	  vi	  alle	  faktisk	  præster.	  	  
	  
Her	  er	  tre	  stykker	  fra	  det	  nye	  testamente.	  Vælg	  et	  af	  dem	  og	  
fortæl,	  hvordan	  du	  forstår	  det	  
	  

Martha og Maria (Lukasevangeliet 10, 38-42) 

v38  Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, 
og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. v39  Hun havde en 
søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til 
hans ord. v40  Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. 
Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster 
lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun 
skal hjælpe mig.« v41  Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! 
Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. v42  Men ét er 
fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra 
hende.« 

	  
	  
Fjendekærlighed (Romerbrevet 12, 18-21)  
 
Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for 
alle mennesker. v18  Hold fred med alle mennesker, om det er 
muligt, så vidt det står til jer. v19  Tag ikke retten i egen hånd, mine 
kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: 
»Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. v20  Men 
»hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er 
tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du 
glødende kul på hans hoved.« v21  Lad dig ikke overvinde af det 
onde, men overvind det onde med det gode. 

 

Jesus og børnene, (Markusevangeliet 10, 13-16)  

v13  Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved 
dem; disciplene truede ad dem, v14  men da Jesus så det, blev han 
vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I 
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. v15  Sandelig siger jeg jer: 
Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet 
ikke ind i det.« v16  Og han tog dem i favn og lagde hænderne på 
dem og velsignede dem. 

 

Stof til videre inspiration:  
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