
Leffa- ja videovinkkejä 

HUOM: Alla esiteltävät elokuvat eivät välttämättä sovellu sellaisenaan esitettäväksi oppitunnilla (jo 

tekijänoikeudellisista tai ikärajoituksellisista syistä) eikä tuntiresurssitkaan salli elokuvien katselua 

alvariinsa, mutta elokuvista ja videoista voi näyttää pätkiä mm. alkumotivointiin, havainnollistamiseen tai 

loppukevennykseksi. Emme ota kantaa näiden filmatisointien ansioihin tai puutteisiin, muista tutustua 

materiaaliin aina ennen esittämistä! Lähetä oma leffavinkkisi osoitteeseen: info@ortoboxi.fi.  

KIRKKOHISTORIA:  

Luther (2003) – Uskonpuhdistaja Martin Lutheria käsittelevä elokuva. Lutherista on tehty elokuvat myös 

vuosina 1928 ja 1973. Ikäraja K11. 

Kingdom of Heaven – Taivas maan päällä (2005) Nimekkäillä näyttelijöillä varustettu elokuva 

ristiretkiajasta ja mm. kristittyjen ja muslimien kohtaamisesta pyhällä maalla.  Ikäraja K15.  

Quo Vadis (1951) On keisari Neron valtakausi. Pahamaineinen keisari huvittelee valtion kustannuksella. 

Nero päättää polttaa koko Rooman inspiroituakseen. Syyllisiä suurtuhoon haetaan uuden liikkeen, 

kristittyjen, piiristä. Kristittyjen vainot alkavat.  

Ben-Hur (1951) http://fi.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur 

Oikeauskoisen nousu ja tuho (2008) kertoo ortodoksiaktivisti Johannes Karhapäästä (1884-1918), joka toi 

kotikylälleen Tuupovaaran Sonkajanrantaan kirkon, koulun ja tien. Hyvät teot kääntyivät kuitenkin 

Karhapäätä vastaan, ja sisällissodan myllerryksessä Karhapään elämä päättyi teloitukseen Joensuun 

Siilaisissa maaliskuussa 1918. 

http://www.ortodoksi.net/index.php/Oikeauskoisen_nousu_ja_tuho_%28DVD%29 

Schindlerin lista (1993) on Steven Spielbergin ohjaama yhdysvaltalainen holokaustista kertova 

draamaelokuva. Ikäraja K11.  

Olipa kerran ihminen – animaatiosarja (1978) Dvd-boxin DVD 2 sisältää jaksot: 6. Perikleen aika 7. Rooman 

rauha  8. Islamin valloitukset  9. Karolingit 10. Viikingit 

Andrei Rublev (1969) Elokuva kertoo munkki Andrei Rubljovin elämästä 1400-luvun Venäjällä. 

Sekasortoinen maa on jatkuvien mongolihyökkäysten kohteena, ja etuoikeuksiaan puolustavat ruhtinaat 

levittävät eripuraa kansan pariin. Elokuvan mustavalkoinen osuus kertoo ikonimaalarin elämästä 

symbolisesti elokuvakerrontaa käyttäen. Värilliset loppuminuutit näyttävät Rubljovin kuuluisimman 

maalauksen, Pyhä Kolminaisuus -ikonin yksityiskohtia. Ikäraja K15.  

Mongol (2007) on venäläisen Sergei Bodrovin vuonna 2007 ohjaama historiallinen sotaelokuva nuoren 

Tšingis-kaanin elämästä. Elokuva oli ehdolla vuoden 2007 Oscar-gaalassa parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi. 

Ikäraja K15.  

Tositarinat – animaatiosarja, osat 1-6. Eletään vuotta 64 jKr.  ja Roomassa seurakuntaa vainotaan rajusti. 

Piileskelevät kristityt kokoontuvat sinne, missä se ikinä vain on turvallista. Salaisissa kokouksissaan he 

saavat kuulla Jeesus Nasaretilaisesta. 
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Ikonin tie –sarja: Ikonin tie on dokumenttisarja ikonitaiteen historiasta kristinuskon aamunkoitosta aina 

meidän päiviimme saakka. Matkaoppaana on Joensuun piisa Arseni. 

1. Varhaiset kuvat, 2. Bysantin loisto, 3. Jumalan äidit, 4. Venäjän keskiaika, 5. Moskova ja 

Pietari, 6. Uudet ja vanhat 

 

MAAILMANUSKONNOT:  

Gandhi (1982) Oscar-palkittu brittiläinen draamaelokuva kertoo Mahatma Gandhista, joka oli 

väkivallattoman vastarinnan johtajia brittiläisessä Intiassa. Hän ajoi myös voimakkaasti maailmanlaajuisen 

tasa-arvon asiaa vastustaen syrjintää kansalaisuuden, kastin, rodun tai uskonnon perusteella. Ikäraja K11.  

Kundun (1997) Elokuva kertoo 14. dalai-laman tarinan. Tenzing Geyche on vain 2-vuotias, kun hänet 

valitaan Tiibetiä 1600-luvulta hallinneen dalai laman personoitumaksi. Elokuva seuraa Tenzingin koulutusta, 

kasvua ja vuoden 1959 maanpakoon johtaneita tapahtumia. Ikäraja K12.  

Seitsemän vuotta Tiibetissä (1997) Elokuva sijoittuu 2. maailmansodan aikakauteen. Himalajalla kiipeilevä 

itävaltalainen Heinrich Harrer päätyy erinäisten vaiheiden jälkeen ulkomaalaisilta kiellettyyn Tiibetiin 

ystävystyen itsensä Dalai Laman kanssa. Itsekkäälle oman tien kulkijalle tiibetiläisten rauhallinen ja ihmisiä 

kunnioittava elämäntyyli toimii lopulta kasvattavana herätyksenä. Ikäraja K12.  

The Message (Alkuperäinen nimi: Mohammed: Messenger of God, 1976) Elokuva profeetta 

Muhammedista.  Eräänä päivänä Mekan lähellä asuva kauppias Muhammed saa näyn, jossa arkkienkeli 

Gabriel käskee tätä levittämään sanaa Allahista ja uudesta uskonnosta, islamista. 

Schindlerin lista (1993) on Steven Spielbergin ohjaama yhdysvaltalainen holokaustista kertova 

draamaelokuva. Ikäraja K11. 

Viulunsoittaja katolla (engl. Fiddler on the Roof) on juutalaisen perheen tarinan kertova musikaali. 

Hindulaisuus: bollywood-elokuvat 

 

RAAMATTU:  

Egyptin prinssi (1998) Elokuva on Dreamworks-yhtiön tekemä animaatioelokuva. Elokuvan juoni pohjautuu 

Raamatun tarinaan Exoduksesta. Ikäraja K7.  

Joosef – unten kuningas (2000) DreamWorksin tuottama animaatioelokuva. Elokuva kertoo Raamatun 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan Joosefista, Jaakobin pojasta, jonka hänen veljensä myivät orjaksi Egyptiin ja 

josta lopulta tuli Egyptin faaraon käskynvaltias. Ikäraja K3.  

Niilin prinssi – Mooseksen tarina (1998) Animaatioelokuva. Ikäraja K3.  

Ikuisia tarinoita (1995) animaatiosarja Raamatun kertomuksista  

DVD1: Jeesuksen ihmeteot: sisältää viisi Raamatun kertomusta animaatioina: Tuhlaajapoika, 

Laupias samarialainen, Jeesuksen ihmeteot, Jeesuksen syntymä ja Pääsiäinen.  
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DVD 2: Tarina maailma luomisesta ja muita kertomuksia. Sisältää kahdeksan Raamatun 

kertomusta animaatioina: Tarina maailman luomisesta, Nooan arkki, Mooses, Daniel leijonan 

luolassa, Daavid ja Goljat, Joosua ja Jerikon taistelu, Joosef ja veljet sekä Joonas ja valas. 

The Animated stories – animaatioita Raamatun kertomuksista. Suomeksi löytyvät ainakin: Laupias 

samarialainen, Jumalan poika, Daavid ja Goljat, Mooses 

 

Superkirja – animaatiosarja 

OSA 1: Kuinka kaikki alkoi  
OSA 2: Olenko veljeni vartija?  
OSA 3: Vedenpaisumus  
OSA 4: Aabrahamin uhri  
OSA 5: Morsiamen haku (Iisak) 
OSA 6: Tuplahankaluuksia (Jaakob ja Esau)  

OSA 7: Toiveet toteutuvat (Joosef) 
OSA 8: Mooses ja ihmesauva  
OSA 9: Ihmeelliset trumpetit (Jeriko) 
OSA 10: Tuliruukut (Gideon) 
OSA 11: Ensimmäinen joulu  
OSA 12: Ihmeellinen rakkaus (Jeesus ja ihmeet) 
OSA 13: Paras uutinen (Ylösnousemus) 
OSA 14: Mahtava muutos (Paavali) 
OSA 15: Muskelimies (Simson) 
OSA 16: Jobin kärsivällisyys  
OSA 17: Kuningas Saul  
OSA 18: Kalan vatsassa  

 

Arvaa mitä – nukketeatteri DVD, Arvaa mitä -dvd:llä on neljä kuunnelmaa: Talita elää, Kerjäläinen, Viisi 

leipää, kaksi kalaa, Myrsky. 

Tähdellistä-nukketeatteri DVD, pääsiäisen ajan nukketeatterikertomus. 

Jeesuksen jäljillä (2000/2004) Elokuva kertoo Jeesuksesta lasten silmin nähtynä. Jeesuksen elämä ja 

kristinuskon perusasiat, perustuu Luukkaan evankeliumiin.  Ikäraja K7. 

Matkalla Betlehemiin (2006) Elokuva Jeesuksen syntymästä. Ikäraja K7.  

Kymmenen käskyä (1956) dramatisoi Raamatun kertomusta kymmenestä käskystä ja Mooseksesta, joka 

oppii todelliset heprealaiset juurensa sekä asemansa kansansa vapauttajana. Ikäraja K15.  

Raamattu-sarjan elokuvat:  

- Maailman synty ja vedenpaisumus  

- Aabraham - Matka luvattuun maahan 

- Jaakob 
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- Joosef 

- Mooses 

- Salomo 

- Daavid 

- Ester  

- Simson ja Delila 

- Jeremia 

- Jeesus 

- Paavali 

- Ilmestyskirja  

 

Jeesus-elokuvia:  

The Passion of the Christ (2004) Mel Gibsonin kohua herättänyt elokuva Suuren perjantain tapahtumista. 

Elokuvassa puhutaan latinaa ja arameaa. Ikäraja K18. 

Kristuksen viimeinen kiusaus (1988) Elokuva kuvaa Jeesuksen elämää inhimillisenä olentona, joka kaikkien 

ihmisten lailla joutuu kohtaamaan kiusaukset, kuten pelon, epäilyksen, masennuksen, vastahakoisuuden ja 

himon. Herätti ilmestyttyään voimakkaita vastalauseita.  

Lisää:  

http://uskotoivorakkaus.fi/jeesus/leffat-1 

 

ETIIKKA ja USKONOPPI:  

Postia pappi Jaakobille (2008) Leila on tuomittu väkivaltarikoksesta elinkautiseen. Hän on hyväksynyt 

ajatuksen että istuu teljettynä loppuelämänsä. Eräänä päivänä hän saa tietää, että joku on anonut hänelle 

armahdusta ja hänet vapautetaan. Hänelle tarjotaan asunto- ja ruokapalkalla töitä vanhasta pappilasta, 

jossa hänen tehtävänään on olla iäkkään sokean papin avustajana, lukea papille lähetetyt esirukouspyynnöt 

ja vastata niihin papin sanelun mukaan. Hän ei ymmärrä pappia jonka elämäntehtävä on auttaa muita. 

Ikäraja K7.  

Kielletty hedelmä (2009) Kielletty hedelmä kertoo kahdesta maaseudulla kasvaneesta 

lestadiolaistaustaisesta tytöstä, jotka lähtevät kesätöihin kaupunkiin. Siellä he pääsevät kokeilemaan 

kaikkea sitä, mistä ovat jääneet uskontonsa tähden paitsi. Elokuva on kasvutarina ja kuvaus 

elämänvalinnoista uskonnollisuuden ja vapauden ristipaineessa. 

Kyytiä Moosekselle (2001) Ohjaaja Kaija Juurikkala kiersi yhdeksällä paikkakunnalla kuvausryhmänsä 

kanssa ja kuvasi nuorten inspiroimat tarinat. Elokuva sisältää kymmenen tarinaa, jotka kertovat jokainen 

yhdestä kymmenestä käskystä. Tarinat ovat 12-15 -vuotiaiden nuorten kirjoittamia ja he myös näyttelevät 

pääosia. Ikäraja K11. 
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Jumalista ja ihmisistä (Ohjannut Xavier Beauvois. Des hommes et des dieux. Ranska 2010) 

"Cannesin elokuvajuhlilla Grand Prix -palkinnon voittanut ranskalaiselokuva Jumalista ja 

ihmisistä pohjautuu Algerian sisällissodan aikaisiin tapahtumiin. Traagiset tapahtumat jäävät 

elokuvassa kuitenkin hienovaraisesti taka-alalle, sillä Jumalista ja ihmisistä keskittyy pääasiassa 

rohkeuden, uskon ja lähimmäisenrakkauden tarkkanäköiseen tarkasteluun." K-13 (Riina Kesäsen 

arvostelu) 

 


