
Tekstejä Saksan kirkkotaistelun ajoilta 1930- 1940-

luvuilta 

 

Adolf Hitler, Taisteluni (Mein Kampf, 1925): 

 

”Jos juutalaiset voittavat marxilaisen uskontunnustuksensa voimalla tämän maailman kansat, silloin heidän 

kruununaan on ihmiskunnan hautaseppele, silloin tämä kiertotähti joutuu uudelleen, niin kuin kerran mil-

joonia vuosia sitten, kiertämään rataansa eetterissä ihmisistä tyhjänä. 

Ikuinen luonto kostaa armottomasti, jos sen käskyjä rikotaan. Niin minä siis uskon tänä päivänä toimivani 

kaikkivaltiaan luojan hengessä: puolustautuessani juutalaisuutta vastaan taistelen Herran työn puolesta.” 

 

Saksan valtakunnankansleri Adolf Hitlerin puhe 1.2.1933: 

”Me kansakunnan johtajat aiomme päättäväisesti toteuttaa kansallisena hallituksena tehtävän, joka meille 

on annettu, vannoen uskollisuutta ainoastaan Jumalalle, omalletunnollemme ja kansallemme (…)  

(…) Ottakoon kaikkivaltias Jumala työmme armoihinsa, antakoon todellista muotoa tahdollemme, siunat-

koon ymmärtämystämme ja suokoon meille kansamme luottamuksen.” 

 

 



Adolf Hitler. Maria ja Jeesus-lapsi. Öljy kankaalle. 1913. 

Lähde: http://globalfire.tv/nj/03en/politics/twoartists.htm 

Teologi Dietrich Bonhoefferin radiopuhe Potsdamerstrassen radioasemalla 

1.2.1933. Puheen aihe oli Nuoren sukupolven muuttunut käsitys johtajuudesta: 

 

”(…) Todellisen johtajan (…) täytyy johtaa seuraajansa pois hänen persoonansa arvovallasta, tunnustamaan 

oikea arvovalta, joka kuuluu säädöksille ja viroille (…) Hänen täytyy jyrkästi kieltäytyä tulemasta ve-

tonaulaksi, idoliksi eli johdettaviensa perimmäiseksi auktoriteetiksi (…) Hän palvelee valtion, yhteisön jär-

jestelmää, ja hänen palvelunsa voi olla verrattoman arvokasta. Mutta vain niin kauan kuin hän pysyy jämä-

kästi omalla paikallaan (…) Hänen täytyy johtaa yksilö omaan kypsyyteensä (…) Ihmisen kypsyyden tunnus-

merkkihän on se, että hän on vastuussa toisille ihmisille, olemassa oleville säädöksille. Hänen täytyy sallia 

se, että häntä valvotaan, käsketään, rajoitetaan. 

Vain silloin kun ihminen näkee, että virka on viimeistä edellinen auktoriteetti perimmäisen, sanoin kuvaa-

mattoman auktoriteetin edessä – Jumalan auktoriteetin edessä – on todellinen tilanne oivallettu. Ja tämän 

Auktoriteetin edessä ihminen tietää olevansa aivan yksin. Ihminen on vastuussa Jumalalle. Tämä ihmisen 

aseman yksinäisyys Jumalan edessä, tämä alistuneisuus viimeiselle auktoriteetille on tuhoutunut, jos johta-

jan tai viran auktoriteettia pidetään perimmäisenä auktoriteettina (…) Yksinään Jumalan edessä ihmisestä 

tulee se, joka hän on: yhtä aikaa vapaa ja vastuuseen sitoutunut. 

Nykyisen ajan pelottavana vaarana on, että samalla kun vaadimme auktoriteettia, olkoonpa se johtaja tai 

virka, unohdamme, että ihminen seisoo yksinään perimmäisen auktoriteetin edessä ja että jokainen, joka 

kajoaa täällä väkivaltaisesti toiseen ihmiseen, rikkoo ikuisia lakeja ja ottaa hartioilleen yli-inhimillisen aukto-

riteetin, joka lopulta murskaa hänet. Se ikiaikainen laki, että ihminen seisoo yksinään Jumalan edessä, iskee 

pelottavasti takaisin siellä, missä sitä vastaan hyökätään ja sitä vääristellään. Johtaja siis viittaa virkaan, 

mutta johtaja ja virka yhdessä viittaavat viimeiseen auktoriteettiin itseensä, ja sen edessä valtakunta tai 

valtio ovat viimeistä edellisiä auktoriteetteja. Johtajat ja virat, jotka ylentävät itsensä jumaliksi, pilkkaavat 

Jumalaa ja yksinään hänen edessään seisovaa ihmistä, ja niiden on tuhouduttava.”   

 

Lähetys katkaistiin, ennen kuin Bonhoeffer pääsi puheensa loppuun. 

 

 

 

 

 

 

 

http://globalfire.tv/nj/03en/politics/twoartists.htm


 

Saksan valtion ja Vatikaanin välinen konkordaatti eli valtiosopimus 20.7.1933: 

 

”Hänen pyhyytensä paavi Pius XI ja Saksan valtion presidentti, joita ajaa yhteinen halu lujittaa ja edistää 

Pyhän istuimen ja Saksan valtion välillä olevia ystävällisiä suhteita, haluavat alati ohjailla katolisen kirkon ja 

valtion välisiä suhteita Saksan valtion koko alueella sillä tavoin, että molemmat osapuolet hyväksyvät ne. 

He ovat päättäneet solmia juhlallisen sopimuksen. 

1. Saksan valtio takaa vapauden tunnustaa ja julkisesti harjoittaa katolista uskontoa. Se tunnustaa ka-

tolisen kirkon vapauden – kaikkia koskevien lakien puitteissa – hallinnoida ja ohjata omia asioitaan 

itsenäisesti sekä laatia oman toimivaltansa puitteissa sääntöjä ja määräyksiä jäsenilleen (…)” 

 

 

 

Lähde: http://www.liberalslikechrist.org/Catholic/1933Concordat.html 

 

 

 

 

http://www.liberalslikechrist.org/Catholic/1933Concordat.html


 

Pastori Dietrich Bonhoefferin puhe Bethelistä isoäidilleen loppukesällä 1933: 

 

”Työmme täällä tuottaa meille sekä harmia että iloa. Yritämme kovasti tivata saksalaisilta kristityiltä jonkin-

laista vastausta kysymykseen heidän aikeistaan. Onnistuminen on todellakin hyvin epävarmaa. Sillä jos he 

nimellisesti ilmaisevatkin jonkin perusteen vastauksissaan, heitä painostetaan niin voimallisesti, että ennen 

pitkää kaikkien lupausten täytyy murskautua. Minulle on käynyt yhä selvemmäksi, että meille ollaan anta-

massa mahtavaa, suosittua kansalliskirkkoa, jonka luontoa ei saa sovitettua kristinuskoon, ja että meidän 

täytyy valmistautua mielessämme aivan uusiin polkuihin, joita meidän sitten on kuljettava. Todellisuudessa 

kysymys kuuluu: kristillisyys vai saksalaisuus? Ja mitä pikemmin ristiriita tuodaan päivänvaloon, sitä parem-

pi.” 

 

 

Dietrich Bonhoeffer saksalaisessa postimerkissä vuodelta 1995. 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer 

 

 

 

 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer


Valtakunnanpiispa Ludwig Müllerin Asetus järjestyneiden olojen palauttamiseksi 

Saksan evankeliseen kirkkoon 4.1.1934: 

 

Asetuksessa ilmoitettin, että 

kirkkotaistelua koskevia keskusteluja ei saa käydä kirkkorakennuksissa eikä seurakuntalehdissä. Jokainen, 

joka rikkoo asetusta, erotetaan. Kaikki Saksan nuorisoryhmät – yhteisnimeltään Evangelische Jugend (evan-

keliset nuoret) – sulautetaan Hitler-Jugendiin. 

 

 

Hitler tervehtii valtakunnanpiispa Ludwig Mülleria. Vierellä apotti Albanus Schachtleitner. 

© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz / Heinrich Hoffmann 

 

 

 

 

 



Der Stürmer, toukokuu 1934: 

 

”Juutalaisten murhasuunnitelma ei-juutalaista ihmiskuntaa kohtaan paljastunut.” Etusivu Der Stürmerin 

(”hyökkääjä”) numerosta toukokuulta 1934. Der Stürmer uusi tämän numeron toukokuussa 1939. 

Lehden päätoimittajana toimi Julius Streicher (1885–1946). Hänet todettiin syylliseksi rikoksiin ihmiskuntaa 

vastaan Nürnbergin oikeudenkäynnissä vuonna 1946. Hirttolavalle päästyään Streicher huusi ”Jumalan 

haltuun!”. 



Barmenin tunnustussynodin vetoomus Saksan evankelisille seurakunnille ja kristi-

tyille toukokuussa 1934: 

 

”Saksan evankelisen kirkon tunnustussynodi pidettiin Barmenissa 29.–31. toukokuuta 1934. Siellä kaikkien 

Saksan Tunnustuskirkkoon kuuluvien seurakuntien edustajat yhtyivät yksimielisesti tunnustukseen yhden 

ainoan pyhän, apostolisen kirkon yhdestä ainoasta Herrasta. Uskollisina uskontunnustukselleen luterilaisen 

ja reformoidun kirkon sekä yhdistyneiden kirkkojen jäsenet tavoittelivat yhteistä viestiä vastaukseksi ai-

kamme kirkon hätään ja kiusaukseen (…) Heidän aikomuksenaan ei ollut perustaa uutta kirkkoa eikä muo-

dostaa liittoa (…) Heidän aikomuksenaan oli pikemminkin vastustaa uskossa ja yksissä tuumin uskontunnus-

tuksen ja samalla Saksan evankelisen kirkon hävittämistä. Tunnustussynodi vastustaa pyrkimyksiä synnyttää 

Saksan evankelisen kirkon ykseys väärän opin keinoin sekä käyttämällä voimakeinoja ja vilpillisiä käytäntöjä. 

Tunnustussynodi tähdentää, että Saksan evankelisten kirkkojen ykseys voi syntyä ainoastaan Jumalan sa-

nasta uskossa, Pyhän Hengen kautta. Vain siten kirkko tulee uudistetuksi. 

Älkää antako herjapuheen pettää: ettäkö vastustaisimme Saksan kansan yhtenäisyyttä! Älkää kuunnelko 

viekoittelijoita, jotka vääristelevät aikeitamme: ettäkö haluaisimme rikkoa Saksan evankelisen kirkon yk-

seyden ja luopua isien tunnustuksesta! 

Koetelkaa henget, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta! Koetelkaa myös Saksan evankelisen kirkon tunnustus-

synodin sanat nähdäksenne, pitävätkö ne yhtä Pyhän Raamatun ja isien tunnustusten kanssa. Jos huomaat-

te, että puhumme Raamatun vastaisesti, älkää kuunnelko meitä! Mutta jos huomaatte, että nojaudumme 

Raamattuun, älköön mikään pelko tai kiusaus estäkö teitä astelemasta kanssamme tietä, jota ohjaavat usko 

ja kuuliaisuus Jumalan sanalle, jotta Jumalan kansa olisi yksimielinen maailmassa ja me saisimme uskossa 

kokea sen, minkä hän itse on sanonut: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.” 

”(…) Julistamme julkisesti kaikkien Saksan evankelisten seurakuntien edessä, että se, mikä heitä yhdistää 

tässä tunnustuksessa, on vakavasti vaarantunut ja sen myötä Saksan evankelisen kirkon yhtenäisyys. Sitä 

uhkaavat hallitsevan kirkollisen puolueen, saksalaisten kristittyjen, opetusmenetelmät ja toimet sekä hei-

dän tapansa hallita kirkkoa. Nämä seikat ovat käyneet yhä ilmeisemmiksi Saksan evankelisen kirkon ensim-

mäisen toimintavuoden aikana. Uhkana on, että sitä teologista perustaa, joka tekee Saksan evankelisesta 

kirkosta yhtenäisen, on jatkuvasti ja järjestelmällisesti turhennettu ja heikennetty vierailla periaatteilla. 

Näin ovat toimineen sekä saksalaisten kristittyjen johtajat ja edustajat että kirkon halinto. Kun noita peri-

aatteita pidetään pätevinä, niin kaikkien keskuudessamme vallitsevien tunnustusten mukaan kirkko lakkaa 

olemasta kirkko, ja silloin Saksan evankelinen kirkko tunnustuskirkkojen liittoutumana käy mahdottomaksi 

(…) 

Emme hyväksy sitä väärää oppia, että kirkko voisi ja sen pitäisi tunnustaa julistuksensa yhdeksi lähteeksi 

tämän Jumalan yhden Sanan lisäksi ja ohella muitakin tapahtumia ja mahteja, hahmoja ja totuuksia, ikään 

kuin ne olisivat Jumalan ilmoitusta. 

Emme hyväksy sitä väärää oppia, että elämässämme olisi alueita, joilla emme kuuluisi Jeesukselle Kristuk-

selle vaan muille herroille – alueita, joilla emme tarvitsisi oikeutusta ja pyhitystä hänen kauttaan (…) 

Emme hyväksy sitä väärää oppia, että kirkon olisi lupa luopua sanomansa ja järjestyksensä muodosta oman 

mielihyvänsä vuoksi tai vallitsevien ideologisten ja poliittisten käsitysten muuttumisen vuoksi (…) 



Emme hyväksy sitä väärää oppia, että kirkko voisi tai saisi erillään tästä palvelutyöstä antaa itselleen tai 

sallia itselleen annettavan tiettyjä johtajia, joille on suotu hallintavalta (…) 

Emme hyväksy sitä väärää oppia, että valtion pitäisi tai se voisi erityistehtävänsä lisäksi tulla ainoaksi ja 

totalitaariseksi ihmiselämän järjestelmäksi ja siten täyttää myös kirkon kutsumuksen. 

Emme hyväksy sitä väärää oppia, että kirkon pitäisi tai se voisi erityistehtävänsä lisäksi ottaa itselleen valti-

olliset tunnusmerkit, tehtävät ja arvon ja siten tulla itse valtion yhdeksi toimielimeksi (…) 

Emme hyväksyy sitä väärää oppia, että kirkko voisi ihmisen röyhkeään tapaan ottaa Herran sanan ja työn 

joidenkin mielivaltaisesti valittujen halujen, tarkoitusperien ja suunnitelmien palvelukseen.” 

 

 

 

 

 

Saksan evankelisen tunnustuskirkon väliaikaisen johdon Hitlerille laatima kirjelmä 

toukokuussa 1936: 

 

”Jos kristityt kansallissosialistisen maailmankatsomuksen puitteissa pakotetaan omaksumaan antisemitismi, 

joka velvoittaa juutalaisvihaan, on heidän nostettava sitä vastaan kristillinen lähimmäisenrakkauden käsky.” 

 

Saman vuoden elokuun 23. päivänä saarnatuoleista luettuun versioon tämä lause ei sisältynyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kirjailija Olavi Paavolaisen kuvaa teoksessaan Kolmannen valtakunnan vieraana 

(1936) tunnelmiaan Lyypekin Mariankirkossa ja Nürnbergin puoluekokouksessa 

vuonna 1936: 

 

”Lyypekin Marienkirchessä, suurimman protestanttisen säveltäjän sävelet vielä korvissani, näin selvimmän 

esimerkin, kuinka pitkälle Kolmannen Valtakunnan taistelu evenkelisuutta vastaan on jo kehittynyt. 

Kirkon eteishallissa näen pitkän pöydän, jolla on riveittäin ohuita valkeakantisia kirjoja ja rahalipas, johon 

kirjojen ostaja itse pistää maksun, 20 pfennigiä. Tutkiessani lähemmin pöytää havaitsen olevani tekemisissä 

harvinaisen ja kuvaavan ajanilmiön kanssa. Kirjat kuuluvat Berliinissä sijaitsevan Evankelisen Liiton julkai-

semaan sarjaan, ja niiden tarkoituksena on tukea kristittyjä taistelussa ”uuspakanuutta” vastaan sekä selvit-

tää teoreettisesti evankelisen kristillisyyden ja kansallissosialismin välistä eroa. Minun, vanhan epäilijän, on 

tunnustettava, että havainto oli suorastaan järkyttävä. Näinkö pitkälle on siis tultu? Kristillinen kirjallisuus 

on tungettu pois kirjakauppojen ikkunoista, joissa yli-ihmisen mahtia, sankarin väkevyyttä ja voimakkaam-

man ja ”valitun” etuoikeutta ylpein otsikoin julistavat teokset komeilevat. Kristillinen kirjallisuus on jo tun-

gettu pois valosta ja auringosta kirkon eteisten katakombihämäryyteen (…) 

Onko marttyyrikirkko siis jo todellisuutta? (…) 

Ei ole totta, että meidän aikamme on epäuskonnollinen – pikemminkin päinvastoin. Usko on oikea päivän 

iskusana kaikkialla. Mutta se on syvästi ja sovittamattomasti epäkristillinen. 

Kansallissosialismin ja kristinuskon täytyy joutua taisteluun keskenään; muuta mahdollisuutta ei ole. Edelli-

nen on voiman, ja massan, jälkimmäinen nöyryyden ja yksilöllisyyden uskonto. Mitään siltaa ei voi olla nii-

den välillä.” 

(…) 

”Hitlerin päästyä kunniakorokkeelle alkaa illan fantastinen kunnianosoitus: ”25 000 lipun marssi”. Jälleen 

katseet kohdistuvat kentän takaosan parvekkeisiin. Hehkuvan sinisten valopylväiden lomasta alkaa musta 

yötaivas purkaa nielustaan kahdeksaa ihmeellistä, hopealta ja punaiselta säihkyvää, kimaltelevaa ja välkky-

vää virtaa (…) Ne vyöryvät hitaasti kuin sulaa metallia oleva jähmettyvä koski katsomon käytävien portaita – 

leikkaavat kuin verta huuruava hopeinen veitsi ruskeata miesmassaa keskikentällä (…) Välimatkan takia 

silmä ei taaskaan valosuihkuista huolimatta tajua eri lippuja ja niiden kantajia. Vasta kun virtojen päät ovat 

pysähtyneet kunniatribuunin eteen, näkee lippusalkojen kärjissä loistavan hopeaiset hakaristit seppelei-

neen ja kotkineen. Ei tiedä enää mitä katsoa, mitä ihmetellä (…) Sinistä, punaista, ruskeata, mustaa ja ho-

peaa … Barbaarinen uni! Pakanallinen houre! ”Tässä on jotakin Assyriasta ja Babyloniasta”, mutisee tukah-

tuneesti vieressäni istuva Koskenniemi. Sinisen jättiläistemppelin halki lentää sokaistunut lintuparvi värjäy-

tyen luonnottoman suureksi ja valkeaksi. Näyttämön aavemainen upeus on jo tehnyt tehtävänsä. Sekä ar-

vostelu- että vastaanottokyky on heikentynyt, ja pää kuohuu hurjia mielikuvia. Olemme uuden Ihmisjuma-

lan temppelissä, korkeammassa kuin mikään kirkko maan päällä (…) Kuulemme vain sekavasti tohtori Leyn 

puheesta huudon: ”Me tervehdimme Sinua – Hitler – Hitler – Hitler! - - - Me uskomme yhteen jumalaan 

taivaassa, joka on sinut, Mein Führer, meille lähettänyt!” Ja Hitler vastaa: ”Minä olen teidän kanssanne ja te 

olette minun kanssani! Nyt tunnen, että meillä on voimaa rakentaa Uusi Valtakunta!” 



Paavi Pius XI:n kiertokirje Mit brennender Sorge (Syvästi huolestuneena), joka lu-

ettiin palmusunnuntaina 1937 kaikissa katolisissa kirkoissa: 

 

”Syvästi huolestuneena ja lisääntyvästi oudoksuen olemme jo pitkään seuranneet kirkon kärsimystietä ja 

sen uskollisten jäsenten ahdistusta. 

(…) Se joka irrottaa rodun tai kansan tai valtion maallisesta arvoasteikosta, tekee siitä kaikkien arvojen 

ylimmän normin ja palvelee sitä epäjumalana, se kumoaa Jumalan järjestyksen. 

Jumala antoi käskynsä ehdottomassa muodossa. Ne ovat voimassa ajasta ja paikasta, maasta ja rodusta 

riippumatta. Niin kuin Jumalan aurinko paistaa kaikille, niin ei hänen lakinsakaan tunne etuoikeuksia eikä 

poikkeuksia. 

Ainoastaan pintapuoliset ihmiset voivat langeta sellaiseen harhaoppiin, joka puhuu kansallisesta Jumalasta 

ja kansallisesta uskonnosta. 

Se joka haluaa karkottaa kirkosta ja koulusta raamatunhistorian ja Vanhan testamentin viisauden, pilkkaa 

Jumalan sanaa ja Kaikkivaltiaan pelastussuunnitelmaa.” 

 

Ensyklika oli Münchenilaisen kardinaali Michael von Faulhaberin ja kardinaalivaltiosihteeri Eugenio Pacellin 

laatima. 

 

 

Mit brennender Sorge, 1937. 

Lähde: http://de.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge


Valtakunnankirkon uusi johtaja tri Friedrich Werner julkaisi 20.4.1938 Legal Gazet-

te -lehdessä kaikkia pastoreita koskevan määräyksen: 

 

”Koska hyväksymme sen, että kirkon virassa voivat olla vain ne, jotka ovat järkähtämättömän uskollisia 

Führerille, kansalle ja valtakunnalle, annamme täten määräyksen: 

Jokaisen, joka on saanut kutsun hengelliseen tehtävään, tulee antaa vakuutus uskollisesta palveluksestaan 

seuraavan valan muodossa: 

”Vannon, että olen uskollinen ja kuuliainen Adolf Hitlerille, Saksan valtakunnan ja kansan Führerille, sekä 

noudatan tunnollisesti lakeja ja hoidan tehtävääni kuuluvat velvollisuudet. Jumala minua siinä auttakoon.” 

(…) Jokainen, joka kieltäytyy tästä uskollisuudenvalasta, tulee erottaa virastaan.” 

 

Friedrich Wernerin 4.4.1939 allekirjoittama valtakunnankirkon Godesbergin julis-

tus: 

”(…) Kansallissosialismi on Martti Lutherin työn luonnollinen jatke.  

”(…) Kristillinen usko on juutalaisuuden uskonnollinen vastakohta ja niiden välillä ei voi olla siltaa.  

(…) Roomalaiskatolisen kirkon ylikansallinen tai kansainvälinen rakenne tai protestanttisuuden koko maail-

maa käsittävä luonne on kristinuskon poliittista rappeutumista.” 

 

 

Saksalaiskristittyjen lippu. Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/German_Christians 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/German_Christians


 

Lastenkirja Giftpolz, 1938: 

 

”Juutalaisen nenä on kärjestään koukkumainen. Sen näyttää kuudennumerolta.” Kuva saksalaisesta las-

tenkirjasta Giftpolz vuodelta 1938. 

Lähde: http://www.bnmsp.de/home/e.huber/schulmuseum/antisemit/schulmuseum/ 

http://www.bnmsp.de/home/e.huber/schulmuseum/antisemit/schulmuseum/


 

Gestapon päällikkö Heinrich Müllerin ohjeet kaikkiin Gestapon toimistoihin 

9.11.1938: 

 

Annettu 9. marraskuuta 1938 klo 23.55 

1) Toimet juutalaisia ja erityisesti heidän synagogiaan kohtaan alkavat pian koko valtakunnan alueella. 

Niitä ei tule estää, mutta on toimittava yhteistyössä Ordnungspolizein kanssa sen varmistamiseksi, 

että ryöstelyä ja muita merkittäviä ylilyöntejä ei tapahdu. 

2) Mikäli synagogista löydetään merkittävää arkistomateriaalia, se on otettava haltuun välittömin 

toimenpitein. 

3) Valmistauduttava 20 000 – 30 000 juutalaisen pidättämiseen valtakunnan alueella. Keskityttävä 

etenkin varakkaisiin juutalaisiin. Käytettävistä menetelmistä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet yön 

kuluessa. 

4) Erittäin jyrkkiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, mikäli toimien aikana tavataan juutalaisia, joilla on 

hallussaan aseita. SS-Verfügungstruppe sekä yleis-SS voidaan värvätä kaikkiin toimiin. Gestapo val-

voo toimia kaikissa tilanteissa. aineiston turvaamiseksi on otettava välittömästi yhteyttä kussakin 

tapauksessa vastaavan SD:n johtoon.  

Liite Kölnin Stapolle: Kölnin synagogassa on erityisen merkittävää aineistoa, joka turvattava pikaisin 

toimin yhteistyössä SD:n kanssa.” 

 

 

Gestapon päällikkö, SS-Gruppenführer, Heinrich Müller (1900 – katosi 1945). 

Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Müller_Gestapo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Müller_Gestapo


Alfred Kleemanin kuvaus 9.-10.11.1938 välisen yön tapahtumista: 

Alfred Kleeman asui ammattikoulun asuntolassa Münchenissä. 

”Kolme Gestapon agenttia tuli ja pani meidät riviin (…) He käskivät kaikkien yli 18-vuotiaiden astua esiin. 

Useimmat meistä olivat alle kahdeksantoista, mutta joukossa oli kolme tai neljä vanhempaa poikaa, jotka 

olivat ohjaajiamme. He astuivat esiin, ja Gestapo vei heidät pois. Sinä päivänä emme vielä tienneet tarkasti, 

mistä oli kyse, mutta myöhemmin selvisi, että ohjaajamme olivat niiden kymmenientuhansien joukossa, 

jotka vietiin Dachauhun. Dachau oli keskitysleiri, joka sijaitsi hyvin lähellä Müncheniä. Joku jäljelle jääneistä 

ohjaajista kertoi, että ammattikoulu suljettaisiin, eikä meillä ollut siinä tilanteessa muuta vaihtoehtoa kuin 

lähteä kotiin, kuka mihinkin kaupunkiin. Niin me sitten teimme.” 

Kleeman lähti junalla kotikyläänsä Gauköigshofeniin: 

”Kun pääsin perille vanhempieni luo, näin jo kaukaa, että talon ulko-ovi oli rikottu. Sisällä talossa kaikki oli 

käännetty nurin. Astioita täynnä olleet astiakaapit oli kirjaimellisesti käännetty ylösalaisin. Jopa ruuat - van-

hempani olivat varastoineet säilykkeitä isoon kaappiin - oli turmeltu. Höyhenpatjat oli leikelty rikki, ja höy-

heniä leijaili kaikkialla. Jok’ikinen huonekalu, joka talosta löytyi, oli pantu kirveellä palasiksi, emmekä löytä-

neet (…) yhtä ainutta täysin ehjää astiaa ei löytynyt, jotta olisimme voineet syödä. Jopa kauppaan, joka oli 

talon yhteydessä – perheellämme oli tekstiililiike, jota siihen aikaan muistaakseni edelleen pyöritimme – 

jopa sinne ne olivat tunkeutuneet ja tuhonneet ison osan kauppatavaroista.” 

”Naapureilta ei juurikaan herunut myötätuntoa. Tosin minulla on hämärä muistikuva, että yksi kristityistä 

naapureista olisi käynyt tuomassa meille ruokaa. Kukaan muu ei auttanut millään lailla eikä tarjonnut apua 

hävityksen jälkien raivaamiseen.” 

 

 

Tuhottu synagoga Reichenbachstrassella Münchenissa marraskuussa 1938. 

© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz / Heinrich Hoffmann 



Propagandaministeriön 11.11.1938 antamat ohjeet siitä, miten edellisten päivien 

tapahtumista tulee uutisoida: 

 

”Voidaan todeta, että ikkunoita on rikottu satunnaisesti siellä täällä, synagogissa on syttynyt tulipaloja tai 

ne ovat leimahtaneet liekkeihin tavalla tai toisella. Uutisia ei pidä esittää turhan näkyvällä tavalla, ei siis 

etusivun otsikoita. Toistaiseksi ei valokuvia. Ei koko maan kattavia yleiskatsauksia, mutta voidaan mainita, 

että samantyyppisiä tapauksia on sattunut muuallakin Kolmannen valtakunnan alueella. Yksityiskohtaisia 

kuvauksia yksittäisistä tapauksista tulisi tässä yhteydessä välttää. uutiset tulee sijoittaa korkeintaan sivulle 2 

tai 3. Jos kommentaaria pääkirjoituksen muodossa pidetään tarpeellisena, sen tulee olla lyhyehkö ja ilmais-

ta esimerkiksi, että kansalaisten voimakas ja ymmärrettävä suuttumus tuotti spontaanin vastauksen kol-

mannen lähetystösihteerin murhaan.” 

 

 

Artikkeli Reichenberger Stadtzeitung –lehdessä 11.11.1938. 

Lähde: http://www.annettegendler.com/2012/11/in-memory-of-kristallnacht.html 

 

 

http://www.annettegendler.com/2012/11/in-memory-of-kristallnacht.html


Kansallissosialistien ideologi Alfred Rosenbergin II maailmansodan aikana kehit-

tämä 30-kohtainen ohjelma ”kansallista valtionkirkkoa varten”: 

 

Otteita: 

13. Kansallinen kirkko vaatii, että Raamatun julkaiseminen ja levittäminen on Saksassa heti lopetettava (…) 

14. Kansallinen kirkko selittää, että sille itselleen ja sen takia myös Saksan kansakunnalle on tehdyn päätök-

sen nojalla Johtajan Taisteluni suurin kaikista kirjoista. Se (…) ei ainoastaan sisällä kaikkein suurinta vaan 

myös puhtaimman ja oikeimman etiikan kansakunnan sekä nykyistä että vastaista elämää varten. 

18. Kansallinen kirkko poistaa alttareiltaan kaikki ristiinnaulitunkuvat, Raamatut ja pyhäinkuvat. 

19. Alttareilla ei saa olla mitään muuta kuin Taisteluni (Saksan kansalle ja siksi myös Jumalalle kaikkien py-

hin kirja), ja alttarin vasemmalla puolella on pidettävä miekkaa. 

30 kansallisen kirkon perustamisen päivänä on kristillinen risti poistettava kaikista kirkoista, tuomiokirkoista 

ja kappeleista (…) ja tilalle on asetettava ainoa voittamaton tunnusmerkki, hakaristi. 

 

 

Lähde: http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/t296p05.html 

 

 

 

http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/t296p05.html


Saksalaisen sotilaan kirje isälleen piiritetystä Stalingradista joulun tienoilta 1942: 

 

”Stalingradissa voi kysymykseen Jumalasta vastata vain kieltävästi. Minun täytyy sanoa näin, rakas isä, ja 

olen siitä kaksin verroin pahoillani. Sinä olet kasvattanut minut, koska minulla ei ollut äitiä, ja olet opettanut 

minut tuntemaan Jumalan. 

Valitan kaksin verroin sanojani, koska ne jäävät viimeisiksi, enkä voi enää muuttaa niitä. 

Sinä olet sielunhoitaja, ja viimeisessä kirjeessä puhutaan vain siitä, mikä on totta tai minkä uskoo olevan 

totta. Olen etsinyt Jumalaa jokaisesta pommikuopasta, jokaisesta hävitetystä talosta, joka nurkan takaa, 

jokaisen toverin luota, kun makasin kuopassani. Jumala ei näyttäytynyt, vaikka huusin häntä sydämeni poh-

jasta. Talot olivat sortuneet, toverit yhtä rohkeita tai yhtä pelokkaita kuin minäkin, maan päällä hallitsi näl-

kä ja kuolema, taivaalta satoi pommeja ja tulta, mutta Jumalaa siellä ei ollut. Ei, isä, ei ole olemassa Juma-

laa. Kirjoitan taas näin; tiedän, että se on kauhistuttavaa, enkä voi peruuttaa sitä. Ja jos kuitenkin olisi Juma-

la, silloin hän on ainoastaan teidän luonanne, virsikirjoissa ja rukouksissa, pappien hurskaissa puheissa, 

kellojen soitossa ja suitsutuksen tuoksussa, mutta ei Stalingradissa!” 

 

 

A German soldier with a machine gun during the Battle of Stalingrad, in Spring of 1942. (Deutsches Bun-

desarchiv/German Federal Archive) 

Lähde: http://www.theatlantic.com/infocus/2011/09/world-war-ii-the-eastern-front/100150/ 

 

 

http://www.theatlantic.com/infocus/2011/09/world-war-ii-the-eastern-front/100150/


Kirkkovuosi kansallissosialistisessa Saksassa (suomennokset Kaisa Hirvonen) 

”Pääsiäinen ja sen tavat kertovat uudesta alusta. Pääsiäisaurinko vertauskuvana sille kuinka elämä kehittyy 
hiljaisuudessa.  - - Vanha pohjoinen, luontoon sidottu ja pakanallinen vuoden aloituksen juhla.”  

- Deutsche Bräuche im Jahreslauf, 1935 

 

”Luonnon kukoistus, kasvu ja kiertokulku, tähtien kulku, ikuinen aurinko päällämme, ne ovat symboleita ja 
todisteita tosiasioista. Aurinko on myös isillemme ollut päivittäinen kohtalon julistaja.  

Kaksi kertaa vuodessa ovat tulet auringonpyörän muodossa, mikä on pohjoisten ja germaanisten ihmisten 
pyhä tapa, jolla juhlistetaan päivänseisausta. Luonto tarjoaa meille aina vain uudelleen pyhimmän juhlapai-
kan. Kun päivänseisauksen juhlana tuli kohoaa kohti taivasta, nuoret puhuvat ja laulavat ja tanssivat vanhaa 
aurinkotanssia, niin silloin kunnioitamme vanhoja isiemme tapoja.  

Me olemme löytäneet uudelleen saksalaisen kansantapojen lähteen. Sitä ei maailma aina ymmärrä. Voimat, 
jotka kannattavat kansaa - pyhä veri ja rotu. Päivänseisausta juhlitaan kodeissa ja kouluissa isiemme tapo-
jen kunniaksi. Yllämme liehuu Kolmannen valtakunnan hakaristilippu. Se luo sillan nykyisyydestä mennei-
syyteen.” 

- Die Festtage des Dritten Reiches. Ostmark 1936. 

 

”Joulu on saksalainen juhla. Saksalainen kuusi koristellaan symbolein ja kynttilöin – se on saksalainen tapa. 
Ulkomailla ei voida koskaan ymmärtää saksalaista luonnetta. - - - Joulu on myös rakkauden juhla saksalai-
sia/Saksaa kohtaan. Joten kaikissa kylissä, kouluissa, liikkeissä löytäköön ihmiset toisensa ja veljellisen rak-
kauden toisiaan kohtaan. Antakoon toisilleen lahjoja kuusen alla, niin kasvaa juhlamieli. Juhlapäivinä me 
kiitämme kansasta, veljistä ja sisarista, jotka ovat samaa verta kanssamme.” 

- Die Festtage des Dritten Reiches. Ostmark 1936. 

 

”Moninaiset tavat kertovat elävästä saksalaisesta kulttuurista, jolla on juuret kaukana menneisyydessä. 
Ketä me olemme? Mitä on olla saksalainen, germaaninen, pohjoinen kansa?” 

-  Vom deutschen Jahreslauf im Brauch, 1937 

 

 

Lähde: http://www.bytwerk.com/gpa/images/vorweihnachten1943/motherchild.jpg 

http://www.bytwerk.com/gpa/images/vorweihnachten1943/motherchild.jpg


Adolf Hitlerin, Göringin ja laivaston päällikkö Dönitzin radiopuhe 20.7.–21.7.1944 

välisenä yönä 

Hitler: 

”Kun puhun teille tänään, teen sen kahdesta erityisestä syystä. Ensinnäkin, että saisitte kuulla ääneni ja 

saisitte tietää, että olen terve ja vahingoittumaton; ja toiseksi, että saisitte kuulla yksityiskohtaisesti rikok-

sesta, jolla ei ole vertaistaan Saksan historiassa. Hyvin pieni joukko kunnianhimoisten, edesvastuuttomien 

ja samalla mielettömien ja typerien upseerien ryhmä oli laatinut suunnitelman minun sekä yhdessä minun 

kanssani sotavoimien komentoportaan surmaamiseksi. Eversti, kreivi von Stauffenbergin sijoittama pommi 

räjähti vajaan kahden metrin päässä minua oikealle. Se haavoitti useita uskollisia kelpo apulaisiani, joista 

yksi on kuollut. Itse olen täysin vahingoittumaton (…) Näiden vallantavoittelijoiden kopla on hyvin pieni. 

Kysymyksessä on rikollisten ainesten ryhmä, joka tuhotaan säälimättä (…) Tällä kerralla me selvitämme 

tilimme heidän kanssaan tavalla, johon me kansallissosialistit olemme tottuneet (…) Toivon erityisesti voi-

vani tervehtiä teitä, vanhat toverini tässä taistelussa, sillä jälleen kerran minun on suotu paeta kohtaloa, 

joka ei kauhistuta minua henkilökohtaisesti, mutta joka olisi kylvänyt kauhua Saksan kansan ylle. Näen tässä 

Kaitselmukselta toisen merkin, että minun täytyy jatkaa ja niin muodoin aionkin jatkaa työtäni.”  

Göring: 

”Ilmavoimien toverit! Eversti von Stauffenberg teki tänään tukikohdassa käsittämättömän murhayrityksen 

Führeriämme vastaan entisistä kenraaleista koostuvan kurjan koplan käskystä. Nämä kenraalit oli syrjäytet-

ty tehtävistään sodanaikaisen, raukkamaisen käytöksen tähden. Ihme pelasti Führerin (…) Kauan eläköön 

Führerimme, jota kaikkivaltias Jumala näkyvästi tänään siunasi!”  

Dönitz: 

”Laivaston miehet! Pyhä viha ja mittaamaton raivo täyttää sydämemme tämän rikollisen hyökkäyksen täh-

den, jonka oli määrä riistää rakastetun Führerimme henki. Kaitselmus halusi toisin; Kaitselmus varjeli ja 

suojeli Führeriä; Kaitselmus ei siis ole hylännyt saksalaista isänmaatamme kohtalon hetkellä (…)” 

 

Hitler vierailemassa pommiattentaatissa loukkaantuneen kontra-amiraali Karl-Jesco von Puttkamerin 

luona sairaalassa. 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Heinäkuun_20._päivän_salaliittto 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Heinäkuun_20._päivän_salaliittto


 

Runo, jonka Dietrich Bonhoeffer liitti kir-

jeeseensä kihlatulleen Marialle 19.12.1944 

Gestapon vankilasta. Se tunnetaan nyky-

ään parhaiten virtenä, meillä virsi 600. 

 

Erkki Melartin 1923 

 

2. 

Jos ahdistuksen tie on edessämme, 

myös silloin Kristus meitä kuljettaa. 

Annamme Isän käsiin elämämme. 

Hän itse meille rauhan valmistaa. 

3. 

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, 

tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. 

Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. 

Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo! 

4. 

Kun pahan valta kasvaa ympärillä, 

vahvista ääni toisen maailman, 

niin että uuden virren sävelillä 

kuulemme kansasi jo laulavan. 

5. 

Hyvyyden voiman uskollinen suoja 

piirittää meitä, kuinka käyneekin. 

Illasta aamuun kanssamme on Luoja. 

Häneltä saamme huomispäivänkin. 

Dietrich Bonhoeffer 1944. Suom. Anna-Maija Raittila 1981, 

1984. Virsikirjaan 1986. 

 



Flossenburgin keskitysleirin lääkärin, H. Fischer-Hüllstrungin vuosia myöhemmin 

antama kuvaus 8.4.1945 päivän aamusta: 

 

”Tuon päivän aamuna kello viiden ja kuuden välillä vangit, joiden joukossa olivat amiraali Canaris, kenraali 

Oster, kenrali Thomas ja Reichsgeririchstrat (oikeusneuvos) Sack, vietiin selleistään, ja heille luettiin sotaoi-

keuden langettamat tuomiot. Yhden mökin huoneesta näin puoliavoimesta ovesta pastori Bonhoefferin, 

joka ennen vankilavaatteiden riisumista oli polvistunut lattialle ja rukoili palavasti Jumalaansa. Olin syvästi 

liikuttunut siitä, millä tavoin tämä rakastettava mies rukoili: hyvin hartaasti ja aivan varmana siitä, että Ju-

mala kuuli hänen rukouksensa.  

Teloituspaikalla hän lausui jälleen lyhyen rukouksen ja kiipesi sitten portaat hirsipuulle rohkeasti ja tyynesti. 

Hänen kuolemansa koitti muutaman sekunnin kuluttua. Niiden melkein viidenkymmenen vuoden aikana, 

jolloin olen työskennellyt lääkärinä, olen tuskin koskaan nähnyt ihmisen kuolevan niin täydellisen suostu-

neena Jumalan tahtoon.” 

 

 

Flossenburg huhtikuussa 1945. 

Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Flossenbürg 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flossenbürg


Berliiniläinen pastori Martin Niemöller oltuaan kahdeksan vuotta (1937–1945) 

keskitysleirillä Adolf Hitlerin henkilökohtaisena vankina: 

 

”Ensin he tulivat hakemaan sosialisteja, enkä ottanut kantaa – koska en ollut sosialisti. 

Sitten he tulivat hakemaan ammattiyhdistyksen väkeä, enkä ottanut kantaa – koska en kuulunut ammatti-

yhdistykseen. 

Sitten he tulivat hakemaan juutalaisia, enkä ottanut kantaa – koska en ollut juutalainen. 

Ja sitten he tulivat hakemaan minua – eikä jäljellä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani.” 

 

 

Martin Niemöllerin syntymän 100-vuotisjuhlapostimerkki vuodelta 1992. 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller 

 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller


Saksan evankelisen kirkon (Evangelische Kirche in Deutscland, EKD) väliaikaisen 

neuvoston 18.–19.10.1945 esittämä ”Stuttgartin syyllisyysjulistus”: 

 

”Suurta tuskaa tuntien me sanomme: Meidän vuoksemme monet kansat ja maat joutuivat kokemaan ääre-

töntä kärsimystä (…) Me tosin taistelimme Jeesuksen Kristuksen nimessä monien vuosien ajan sitä henkeä 

vastaan, jonka konkreettinen ilmentymä kansallissosialistinen väkivaltahallinto oli. syytämme kuitenkin 

itseämme siitä, ettemme tunnustaneet rohkeammin, ettemme rukoilleet kestävämmin. 

Nyt kirkkomme on uuden vaiheen edessä. Niiden täytyy puhdistautua uskolle vieraista vaikutteista ja järjes-

tää toimintansa Pyhään Raamattuun tukeutuen.” 

 

Neuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin berliiniläinen pastori Martin Niemöller (1892–1984), joka oli van-

gittuna vuodesta 1937 alkaen toimittuaan aktiivisesti tunnustuskirkossa. 

 

 

 

 

EPILOGI: 

Luterilainen maailmanliitto LML sanoutui vuoden 1984 yleiskokouksessaan Budapestissa irti Lutherin juuta-

laisvastaisista kirjoituksista. 

Paavi Johannes Paavali II julisti vuonna 1985 antisemitismin yhteensopimattomaksi Kristuksen opetusten 

kanssa sekä synniksi Jumalaa ja ihmistä kohtaan. 
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Saksan kirkkotaistelu 

 

1) Mitkä olivat Hitlerin ja muiden natsien motiivit vainota juutalaisia? Kirjoittakaa aiheesta blogikirjoi-

tus. 

 

http://www.teologia.fi/artikkelit/kristinuskon-historia/248-kristillinen-juutalaisvastaisuus-vaikutti-

modernin-antisemitismin-syntyyn 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26563/Luther.pdf 

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/holokausti_miten_natsit_loivat_helvetin 

 

 

2) Miten Hitler pyrki hyödyntämään kristinuskoa? Miten Hitlerin politiikka erosi suhteessa katoliseen 

kirkkoon ja evankelisiin kirkkoihin? Kirjoittakaa aiheesta blogikirjoitus. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Nazi_Germany 

http://historianjeesus.fi/jeesus-ja-muut-2/hitler/ 

 

http://villehoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/148953-saksan-vapaakirkot-ja-adolf-hitler 

 

 

3) Pohtikaa, miten kirkkojen tulisi mielestänne suhtautua sotaan: tukea oman maansa sotatoimia, py-

sytellä täysin neutraalina vai vastustaa aktiivisesti kaikkea sotaa? Miksi? Kirjoittakaa aiheesta blogi-

kirjoitus. 

 

http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Sota 

 

http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/8B513CC9968DA63BC2257059003774E8?OpenDocument&lang=

FI 

 

http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE

4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-

3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n

0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSu

R_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-

fPFUQE-

uUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-

FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-

8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-

fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUb

W53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-

http://www.teologia.fi/artikkelit/kristinuskon-historia/248-kristillinen-juutalaisvastaisuus-vaikutti-modernin-antisemitismin-syntyyn
http://www.teologia.fi/artikkelit/kristinuskon-historia/248-kristillinen-juutalaisvastaisuus-vaikutti-modernin-antisemitismin-syntyyn
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26563/Luther.pdf
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/holokausti_miten_natsit_loivat_helvetin
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Nazi_Germany
http://historianjeesus.fi/jeesus-ja-muut-2/hitler/
http://villehoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/148953-saksan-vapaakirkot-ja-adolf-hitler
http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Sota
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/8B513CC9968DA63BC2257059003774E8?OpenDocument&lang=FI
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/8B513CC9968DA63BC2257059003774E8?OpenDocument&lang=FI
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942


aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-

A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942 

 

 

http://www.kristillinenrauhanliike.fi/esittely 

 

 

4) Teologi Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) osallistui Hitleriä vastaan suunnattuun salaliittoon ja hä-

net teloitettiin natsien keskitysleirillä vain muutamia viikkoja ennen sodan päättymistä.  Tutustukaa 

Bonhoefferin elämään ja ajatuksiin. Mitä ajattelette Bonhoefferin toiminnasta? Kirjoittakaa aihees-

ta blogikirjoitus. 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hein%C3%A4kuun_20._p%C3%A4iv%C3%A4n_salaliitto 

 

 

 

5) Kansallissosialistien ideologi Alfred Rosenberg kehitti II maailmansodan aikana 30-kohtainen ohjel-

man ”kansallista valtionkirkkoa varten”. Minkälainen tämä ohjelma oli? Mihin siinä pyrittiin? Mitä 

ajattelette siitä? Kirjoittakaa aiheesta blogikirjoitus. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg 

 

http://blacksuninvictus.org/30point.html 

 

6) Keskitysleirien kauhut ja juutalaisten kansanmurha tapahtuivat kristityissä maissa, kuten Saksassa 

ja Puolassa. Saksalaisista yli 95% oli kastettuja ja kirkollisveroa maksavia seurakuntien jäseniä, jotka 

olivat saaneet kasvatuksensa kodeissa ja kouluissa, joissa oli opetettu kristillisiä kertomuksia. Jot-

kut, vaikkakin aika harvat, kristityt auttoivat juutalaisia natsien suorittamissa vainoissa oman turval-

lisuutensa uhalla. Miksi? Pohtikaa, mitä tarkoittaa väite, että juutalaisten kansanmurha oli tragedia 

kristinuskon historiassa. Kirjoittakaa aiheesta blogikirjoitus. 

 

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/holokausti_miten_natsit_loivat_helvetin 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler 

 

 

7) Natsien ihanteet valkoisen rodun ylivallasta ja arjalaisesta kulttuurista elävät edelleen. Uusnatsis-

mia levitetään muun muassa musiikin avulla. White Power -musiikissa hyödynnetään natsismiin lii-

tettyä mystiikkaa ja arjalaista symboliikkaa. Pohtikaa, mikä natsismissa kiehtoo ja rasismissa vetoaa. 

Kirjoittakaa aiheesta blogikirjoitus. 

http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/xZLbjqJAEIafxQeY6WrOfYmcRE4CDSo3hmWQUUZRYUT76Rc32Wyyyegmm127Lqv_fFX1_yhDQ-3z86bKu02zzz_QAmXSyuIkZTIFTALHG4MduJDK7gxrjojmaAHCKt5eDzarWbSVI89jBe7csPeMGmLd5n0WefFpasdJw_y6Zp5RsY6FF2gJTs3QUE3ciqU9GljLr1kWPJjkrhrwn6gl3nAM3xKwNdMEsGM9ITSReSuR_oIdRPLDG2b3ftw2v9e_7Xbr35v-jv7HfLc-fPFUQEuUyb_0FvaVQU9nnBWZAJRD9GcKmpbG3BGrxVUbApGswq37NvNoCEMgLoPxXMw88PUsiF3TiaG5-FD1HrR9R5cM2qv3ZoaW6BdH5wETP4HJ_38mD09gPsFP_gl-8k_wc_pv_JyibPNt99oXu1d4JZJMgIAIioyByDKab4uK6K3d64b-fpRjHZOKpdx4rG6oY3aNatZC4Scy5Q_S2mAaob0ymUzFXRkWBjYPbG13n1jdQFTXpuMpkprw5dkCUbW53NWoLvUvJyFcNGUgBGmezI9cGm07udgvJy-loe0p2bsf_Ge5uJ40J6eBX6VauabEUrLwHScj5E-aXYkOu7PjOK4UGZGCfyu-Go2-A8uTQYU!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=9f7519804a0b7711bb8dbf34f00f7942
http://www.kristillinenrauhanliike.fi/esittely
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hein%C3%A4kuun_20._p%C3%A4iv%C3%A4n_salaliitto
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
http://blacksuninvictus.org/30point.html
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/holokausti_miten_natsit_loivat_helvetin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler


 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkoinen_ylivalta 

 

http://yle.fi/uutiset/hakaristit_ja_white_power_odottivat_kymmenia_turvapaikanhakijoita_uudess

a_kodissa__monet_peloissaan/8355041 

 

 

8) Verratkaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelussa ”Kirkon teh-

tävä ei ole puolustaa Suomen etua” esittämiä ajatuksia (HS 13.9.2015) ja Paavi Pius XI:n kiertokirjet-

tä Mit brennender Sorge (Syvästi huolestuneena), joka luettiin palmusunnuntaina 1937 kaikissa ka-

tolisissa kirkoissa. Mitä yhteistä niissä on? Kirjoittakaa aiheesta blogikirjoitus. 

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1441945187514 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Valkoinen_ylivalta
http://yle.fi/uutiset/hakaristit_ja_white_power_odottivat_kymmenia_turvapaikanhakijoita_uudessa_kodissa__monet_peloissaan/8355041
http://yle.fi/uutiset/hakaristit_ja_white_power_odottivat_kymmenia_turvapaikanhakijoita_uudessa_kodissa__monet_peloissaan/8355041
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1441945187514
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

