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W ciągu ostatnich lat swojego życia Luter występuje przede wszyst-
kim jako kaznodzieja i publicysta. Swoich przeciwników atakuje 
z rosnącą gwałtownością. Przy tej okazji wypowiada stwierdzenia, 
które z dzisiejszej perspektywy należy uznać za wyjątkowo proble-
matyczne, np. dotyczące Żydów i Turków. Luter cierpi na liczne 
choroby i zmaga się z silnym bólem. Również śmierć jego cór-
ki Magdaleny w 1542 roku jest dla niego silnym ciosem. W 1546 
roku umiera w Eisleben. Jego ostatnie słowa brzmią: „Jesteśmy że-
brakami, taka jest prawda…”.
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1 
W sporze z holenderskim humanistą Erazmem z Rotterdamu na temat wolnej woli Luter w 1525 roku wydał 
pismo zatytułowane „De servo arbitrio” (po polsku: „O niewolnej woli”), zaś Erazm rok wcześniej opublikował 
pismo „De libero arbitrio” („O wolnej woli”). 

A 
Jakie perspektywy postrzegania człowieka i jego wolnej woli można znaleźć w filmie? 
Zanotujcie swoje obserwacje w tabeli.
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B 
Wyjaśnijcie, pod jakim względem dla Lutra ważne było to, że człowiek nie ma wolnej woli. 
Spróbujcie przy tej okazji odnieść się do potencjalnych nieporozumień z tym związanych.
C 
Jak uważacie, na ile człowiek jest wolny? Niech każdy zajmie swoje stanowisko, przedyskutujcie to. 
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Retrospekcje 

A
Przypomnijcie sobie pierwsze lata Lutra w klasztorze. Wtedy jego życie wyglądało zupełnie inaczej. 
Wychodząc od tej sytuacji, spójrzcie w przyszłość. Sformułujcie, co młody Luter mógłby pomyśleć 
o sobie i swoim przyszłym życiu.

B 
Jak Luter patrzy na swoje życie i swoją rolę na końcu filmu? Wyjaśnijcie jego perspektywę.

3
„Dopóki Chrystus ma takich przyjaciół, dopóty nie ma się czego obawiać” – jak w filmie został scharakteryzo-
wany Filip Melanchton? Zanotujcie swoje obserwacje, a następnie możecie poszukać dodatkowych informacji 
o jego życiu i działalności, aby pogłębić swoją wiedzę.
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