Natsi-Saksan suhteet uskontoon
Kansallissosialistinen Saksa eli natsi-Saksa, joskus myös kolmas valtakunta, tarkoittaa vuosien 1933–1945
aikaista Saksaa, jota hallitsi Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue NSDAP johtajanaan Adolf Hitler.
Kansallissosialistinen puolue oli ohjelmassaan julistanut asennoituvansa positiivisesti kristinuskoon ja
kirkkoihin, mikäli ne eivät vaarantaneet valtion olemassaoloa tai sotineet germaanista moraalikäsitystä
vastaan.
Monet evankelisen kirkon papit perinteisten saksalais-kansallisten näkemystensä pohjalta kannattivat
kansallissosialistista liikettä. He odottivat, että se toisi isänmaalle ja kirkolle uuden tulevaisuuden ja poistaisi
ensimmäisen maailmansodan jälkeisen Versaillesin rauhan aiheuttaman häpeän. Kristinuskon suurimpana
vaarana pidettiin kommunismia, joka oli Neuvostoliitossa julmasti vainonnut kristinuskoa ja kirkkoja.
Kansallissosialistinen liike nähtiin tärkeänä tekijänä kommunismin vastaisessa taistelussa. Myös ulkomailla
monet näkivät, että Hitler oli pelastanut Saksan kommunismilta. Hitler opetti myös uhrautumista ja sitä monet
pitivät kristillisenä piirteenä. Hitler ei kuitenkaan opettanut uhrautumista Laupiaan samarialaisen hengessä,
vaan yksilön uhrautumista kansan ja etenkin rodun puolesta.
Kansallissosialistien johtajan Adolf Hitlerin tarkoitus oli hävittää kristinusko Kolmannesta valtakunnasta ja
korvata se germaanien uskontoperinteeseen ja "arjalaisiin" oppeihin perustuvalla uskonnolla, joka korosti
saksalaista "rodun ylivaltaa" ja saksalaista verenperintöä. Nuoruus ja voima olivat tuon uskonnon iskusanoja.
Hitlerin suosiman uskonnon kannattajat järjestäytyivät ns, "saksalaisiksi kristityiksi", jotka pyrkivät aluksi
yhdistämään kansallissosialismin kristinuskoon.
Saksalaiset kristityt vaati taistelua kansan- ja uskonnonvastaista marxilaisuutta vastaan. Myös katolista
puoluetta vastaan hyökättiin. Saksalaiset kristityt korostivat rodun, kansallisuuden ja kansakunnan merkitystä
Jumalan säätämänä elämänjärjestyksenä. Liike hylkäsi myös rauhanaatteen, pasifismin. Tavoitteeksi asetettiin
yhtenäinen valtakunnankirkko, jolla olisi yksi johtaja.
Saksalaiset kristityt loivat uutta uskontoa. Tärkeintä oli, että kaikki kirkon jäsenet ovat rotupuhtaita arjalaisia.
Germaaniset, pakanalliset kansantarut, saksalaiset perinteet ja natsien opit liitettiin osaksi uutta jumalallista
ilmoitusta, jonka messias Hitler oli.
Hitler katsoi kansallissosialismin ja kristinuskon olevan sovittamattomassa ristiriidassa ja hän käytti taitavasti
kristillisiä käsitteitä messiaanisen tehtävänsä ja juutalaisvastaisuutensa perustelemiseen.
Saksalaiset kristityt alkoi kaapata valtion avulla kirkon johtopaikkoja itselleeen kesällä 1933. Kirkon omia
hallintoelimiä hajotettiin, kirkon johtavia kirkonmiehiä erotettiin ja heidän paikkansa täytettiin Saksalaisten
kristittyjen luottamusmiehillä. Saksalaiset kristityt saivatkin 2/3 äänistä. Pian seurasi kansallissosialistisen
puolueen rotuoppien soveltamista kirkkoon: ei-arjalaista rotua olevat tai heidän kanssaan naimisissa olevat
eivät saaneet olla pappeina tai kirkon virkamiehinä.

Juutalaiset olivat natsien rotuajattelussa kaikkein alimmassa asemassa, ja puolueen asialistalla oli aina Hitlerin
puheenjohtajuudesta lähtien juutalaiskysymyksen ratkaisu. Juutalaiset herättivät saksalaisissa kateutta ja
katkeruutta, koska nämä olivat keskimäärin varakkaampia ja toimivat usein ammateissa, kuten pankkiireina ja
kauppiaina, ja talouden heiketessä heihin kohdistuikin voimakasta vihamielisyyttä. Juutalaisten vainot
kulminoituivat Natsien rakentamiin keskitysleireihin, joissa pyrittiin tuhoamaan koko juutalainen rotu (muiden
roturyhmien lisäksi).
1. Mitä Hitler tavoitteli toiminnallaan?
2. Mitä saksalaiset ajattelivat Jumalasta?
3. Miten kristinuskosta kiinni pitävät kristityt ja papit toimivat?
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