Monologen ”Luther i enrum” av och med Johan Fagerudd.
Diskussionsfrågor:
1. Tänk er att ni har möjlighet att intervjua Martin Luther i Wartburg. Vad vill ni fråga honom?
2. Jämför hur det var att leva på Luthers tid i Europa med hur det är i dag 500 år senare. Vad är lika
och vad är olikt?
Martin Luthers barndom, skol- och studietid
3. Ni jobbar på ”Hem och skolas” tidning och får till uppgift att göra ett reportage från Luthers skola.
Vilka frågor ställer ni till rektorn?
4. Hur har synen på barnuppfostran och skoldisciplin ändrats i Europa sedan Luthers tid?
5. Vilken betydelse hade musiken, sånger och psalmer för Luther?
6. I vår tid samlar konserter och sång- och musiktillfällen i kyrkan ofta mycket fler människor än
vanliga söndagsgudstjänster. Varför?
7. Martin Luther började studera på universitetet i Erfurt när han var 17 år gammal. Vilken bild av
studielivet på 1500-talet fick ni när ni såg pjäsen?
8. Påverkar föräldrarnas förväntningar sina ungdomars studieval? Hur var det i Luthers fall? Hur är
det i dag?
Martin Luthers liv i klostret
9. Räkna upp några faktorer som påverkade att Martin Luther avbröt sina studier och gick i kloster?
10. Hur påverkade klosterlivet Luther?
Martin Luther i Wittenberg
11. Luther hade ända sedan barndomen trott på Gud. Hur förändrades hans syn på Gud när han själv
började läsa och studera Bibeln?
12. Vad och vem protesterade Luther mot när han spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i
Wittenberg 31.10. 1517?
13. Föreställ er att sociala medier skulle ha funnits på Luthers tid. På vilka sätt kunde Luthers studenter
ha fört ut hans budskap? Vad skulle Luthers motståndare ha gjort för motdrag?
14. Varför tror ni att vanliga människor köpte avlatsbrev på Luthers tid?
15. Finns det i dag andra sätt att köpa sig fri från skuldkänslor och dåligt samvete?
16. Vad tror ni Luther menade när han säger att människans frälsning bygger på Guds nåd?
17. Behöver människor i vårt samhälle mera nåd? I vilka situationer?
Martin Luther på kollisionskurs med kyrkans ledare
18. Luther blev dödshotad när han ifrågasatte kyrkans ledare, särskilt påven. Kan man i dagens värld bli
dödsdömd och hotad till livet för sina åsikter? Motivera!
19. Kan präster idag i den lutherska kyrkan tänka och tro annorlunda än det som är fastslaget i kyrkans
lära? Hur går det till när kyrkans lära reformeras i dag? Se http://evl.fi/fakta-omkyrkan/organisation/beslutsfattande
20. Luther lär ha sagt: ”Säg emot mig. Jag är bara en människa.” Tänk på det som Martin Luther påstår i
pjäsen. Fanns där sådant som du inte håller med om? Ge exempel!

