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• Saako 

valtiovalta 

rajoittaa 

kansalaisten 

mielipiteitä? 

Perustele. 
 

 

 



Totalitarismi 

• Valtiojärjestelmä, jossa valtion valta ulottuu 

yhteiskunnan kaikille aloille. 

• Totalitaristisessa valtiossa jokin puolue tai henkilö on 

anastanut vallan ja estää kaiken vapaan poliittisen, 

yhteiskunnallisen tai uskonnollisen keskustelun. 

• Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen käsitettä 

totalitarismi on käytetty 

kuvaamaan Stalinin aikaista Neuvostoliittoa, 

Mussolinin fasistista Italiaa ja Hitlerin johtamaa natsi-

Saksaa. 



Totalitarismi, absoluuttinen paha ja 

pahan arkipäiväistyminen 

• Filosofi Hannah Arendt (1906-1975): ”Jos on totta, 

että totalitarismin viimeisellä asteella absoluuttinen 

paha ilmaantuu (…), on samalla myös totta, että 

ilman sitä emme olisi koskaan tulleen tietämään 

Pahan todella radikaalia luontoa”. 

• Arendtin mukaan natsit olivat banaalin 

(arkipäiväisen) pahan edustajia. Heidän pahuutensa 

muodostui hyvin arkipäiväisistä toiminnoista, eikä 

tämä pahuus johtunut natsien demonisuudesta. 

•  Meissä kaikissa on sama pontentiaali banaaliin 

pahaan. 



 

 

 

 

 

Ota kantaa:  

”Jos olisin ollut nuori luterilainen 1930-luvun tai 1940-

luvun alkupuolen Saksassa, olisin kannattanut 

natseja.” 

 

 

 

 

 
Natsi-Saksan  

Propaganda

ministeri 

Joseph 

Goebbels  

tervehtii 

rintamalle  

lähtevää 16-

vuotiasta  

Hitler-

Jugendiin 

kuuluvaa  

Willi Hübneria  

maaliskuussa 

1945. 



Totalitarismi Länsi-Euroopassa 

 • Italia: 

– johtajaksi kirkonvastainen Benito Mussolini (1883–

1945) 

– Mussolini ja paavi solmivat 1929 sopimuksen 

 → paavi tunnustaa Italian hallituksen eikä puutu sen 

toimiin 

 → Vatikaanivaltiolle itsenäinen asema 

– roomalaiskatolisuudesta valtionuskonto 

– kirkko ei puuttunut fasistien toimiin 

 



Wienin taideakatemiaankin pyrkinyt Hitler oli katolisen 

kirkon jäsen ja maalasi nuoruudessaan (1913) 

”Mutter Maria” –nimisen teoksen. 



Adolf Hitler (1889-1945) valitsi puolueensa tunnukseksi 

hakaristin, eli svastikan, jota on käytetty eri puolilla 

maailmaa uskonnollisena symbolina tuhansien vuosien 

ajan. 



• Saksa: 

– Katoliseen kirkkoon kuulunut Adolf Hitler (1889–1945) 

hyödynsi kirkkoja omiin valtapyrkimyksiinsä 

– aluksi natsihallinto teki sopimuksen paavin kanssa, mutta 

alkoi vähitellen vainota kirkkoa 

– 1937 lähettämässään yleiskirjeessä  Mit brennender Sorge 

paavi Pius XI totesi kansallissosialismin olevan ristiriidassa 

kristinuskon kanssa, mutta II maailmansodan aikana paavi 

ei tuominnut suoraan Hitlerin hallintoa eikä tekoja. 

– natsihallinnon tarkoituksena oli hävittää vähitellen 

kristinusko Saksasta 

– pahimmat vainot kohdistuivat juutalaisiin (6 miljoonaa 

kuoli keskitysleireillä) 

 



Saksan valtakunnanpiispa Ludwig Müller tervehtii Hitleriä 



Saksan kirkkotaistelu 

• kristityt jakaantuivat suhteessaan natsien toimenpiteisiin:  

  a) ns. ”saksalaiset kristityt” (Deutsche Christen) 

hyväksyivät natsismin ja pitivät sitä parhaana mahdollisena 

kristillisyytenä. 

  b) ns. Tunnustuskirkko (Bekennende Kirche) asettui 

vastarintaan (Barmenin julistus 1934). Sen johtajia vangittiin 

(muun muassa Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer). 

 

 

 

 

Dietrich Bonhoeffer saksalaisessa  

postimerkissä vuodelta 1995. 



"Jeesus Kristus, kuten Raamattu 

meille hänestä todistaa, on ainoa 

Jumalan Sana, jota meidän on 

kuunneltava, johon meidän on 

turvauduttava elämässä ja kuolemassa 

ja jota meidän on toteltava. Me 

hylkäämme väärän opin, jonka 

mukaan kirkko voisi ja sen täytyisi 

tunnustaa julistuksensa lähteeksi 

tämän ainoan Jumalan Sanan 

ulkopuolella ja rinnalla vielä muita 

tapahtumia ja valtoja, hahmoja ja 

totuuksia Jumalan ilmoituksena". 

Barmenin julistuksen alku 

Barmenin julistuksen 50-vuotisjuhlapostimerkki 

vuodelta 1984. 



Bonhoefferin keskitysleirillä kirjoittama runo on  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan  

Virsi 600: 



Sodan jälkeisiä tapahtumia 

• Toisen maailmansodan päätyttyä käynnistettiin yritys koota evankeliset 

maakirkot saman katon alle. Näin syntyi vuonna 1945 kirkkopäivillä EKD, 

Saksan evankelinen kirkko. 

• Samana vuonna EKD julkaisi ns. ”Stuttgartin syyllisyysjulistuksen”: ”(…) 

syytämme itseämme siitä, ettemme tunnustaneet rohkeammin, ettemme 

rukoilleet kestävämmin.” 

• Protestanttinen etiikka siirtyi kalvinistisempaan suuntaan, usko luonnolliseen 

teologiaan ja luonnolliseen moraalilakiin järkkyi ja etiikka muuttui Raamatun 

auktoriteettia korostavammaksi (Barmenin julistuksen päämuotoilija oli 

reformoitu teologi Karl Barth). 

• Luterilainen maailmanliitto LML sanoutui vuoden 1984 yleiskokouksessaan 

Budapestissa irti Lutherin juutalaisvastaisista kirjoituksista. 

• Paavi Johannes Paavali II julisti vuonna 1985 antisemitismin 

yhteensopimattomaksi Kristuksen opetusten kanssa sekä synniksi Jumalaa ja 

ihmistä kohtaan. 

 

 

 


