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1. Tutkimustehtävä, lähteet ja kirjallisuus 
Luterilainen pastori Martin Niemöller (1892–1984) oli yksi tunnetuimmista natsien 

vastustajista. Niemöller toimi Berliinissä Dahlemin seurakunnan pastorina 1930-luvulla, 

jolloin hän tuli tunnetuksi rohkeudestaan vastustaa natsien toimia. Niemöller vangittiin 

vuonna 1937, ja hän joutui viettämään keskitysleirissä vuodet 1937–1945. Hän oli jo 1930-

luvulla kansainvälisesti tunnettu, mutta sodan jälkeen hänen voi katsoa tulleen 

superjulkkikseksi, varsinkin Amerikassa. Toisen maailmansodan jälkeen hän tuli tunnetuksi 

pasifistina ja ekumenian puolestapuhujana, sekä Länsi-Saksan kovana kriitikkona. Niemöller 

myös inspiroi monia ihmisoikeus- ja rauhanliikkeiden toimijoita. Hän toimi sodan jälkeen 

Saksan evankelisen kirkon johtotehtävissä, kuten ulkoasianosaston johtajana ja Hessen-

Nassaun maakirkon presidenttinä. Niemöllerin elämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että 

hänen ajattelunsa muuttui merkittävästi hänen elämänsä aikana. Niemöller vitsailikin 90-

vuotissyntymäpäivinään, että hän aloitti poliittisen uran ultrakonservatiivina ollen uskollinen 

keisarille. 90-vuotiaana hän oli kapinallinen. Jos hän eläisi 100-vuotiaaksi, ehkäpä hänestä 

tulisi anarkisti.1 

Martin Niemöller ei ollut mikään varsinainen akateeminen teologi, vaan hän oli 

keskittynyt enemmän käytännön työhön. Häneltä ei jäänyt laajaa akateemista tuotantoa, mutta 

hän kirjoitti loppuvuodesta 1939 Sachsenhausenin keskityslerisissä tutkielman, Gedanken 

über den Weg der Christlichen Kirche, jossa hän pohtii kirkon olemusta. Teos julkaistiin 

kirjana vuonna 2019, ja tätä ennen sen alkuperäisversio on säilytetty Hessenin ja Nassaun 

evankelisen kirkon keskusarkistossa. Tutkielman kirjoittamisen aikaan Niemöller pohti 

kääntymistä katolilaisuuteen.2 Kirjan ovat toimittaneet Alf Christophersen ja Benjamin 

Ziemann, jotka ovat kirjoittaneet teokseen johdannon. Benjamin Ziemann on kirjoittanut 

myös vuonna 2019 elämäkerran Martin Niemölleristä.   

Tässä tutkielmassa perehdytään Martin Niemöllerin käsitykseen oikeaoppisesta 

kirkosta Gedanken über den Weg der christlichen Kirche -teoksen avulla. Käsiteltävä teos 

jakautuu kahteen pääosaan: ensimmäisessä osassa Niemöller käy läpi oikeaoppisen kirkon 

raamatullisia perusteita ja jälkimmäisessä osassa hän tarkastelee luterilaisen kirkon olemusta. 

Tämän tutkielman tutkimusmetodina on systemaattinen analyysi. Tutkimus etenee siten, että 

luvussa kaksi taustoitetaan varsinaista tutkimusta, ja tämä taustaluku sitoo varsinaisen 

                                                
1 Hockenos 2018, location 92 of 6079. 
2 Christophersen & Ziemann 2019, 7–8; 58. Mielenkiitoinen yksityiskohta on myös, että tekstin kirjoittamisen 

aikaan Niemöller myös ilmoittautui vapaaehtoiseksi asepalvelukseen. Saksa oli aloittanut rynnäkön Puolaan 

tässä vaiheessa. Christophersen & Ziemann 2019, 33–34. 
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tutkimuksen historialliseen kontekstiin. Tausoittamista seuraa kolme varsinaista 

käsittelylukua, joissa tutkitaan päälähdettä. Luku kolme käsittelee, miten Niemöller näkee 

oikeaoppisen kirkon ja miten hän määrittelee ekklesian olemuksen. Luku neljä käsittelee 

Niemöllerin kantaa oman kirkkonsa tilanteeseen, ja luvussa tarkastellaan, millaisia ongelmia 

luterilaisella kirkolla on. Luvussa viisi tutkitaan, miten Niemöller osallistuu Gedanken über 

den Weg der christlichen Kirche -teoksen avulla Saksassa käytyyn niin sanottuun 

kirkkotaisteluun, ja miten Niemöllerin käsitys ekklesiasta näkyy kirkkotaistelun 

kannanotoissa. Kirkkotaistelun teemat eivät ole käsikirjoituksen pääteema, mutta teoksen voi 

katsoa olleen myös kannanotto kirkkotaistelua varten. Tämä tutkielma käsittelee, minkälaisten 

väitelauseiden avulla Niemöller perustelee näkemyksensä ja mitä omalle ajalleen pyypillisiä 

suuntauksia Niemöllerin teoksessa esiintyy. Yksi mielenkiintoinen teema on esimerkiksi 

1930-luvun Saksassa suureen suosioon noussut luomisjärjestyksen teologia. 

Gedanken über den Weg der christlichen Kirche on vahvasti aikaansa sidottu teos ja 

sen heijastelee erityisellä tavalla kirjoittajan sen hetkisiä ajatuksia. Teos on kirjoitettu aikana, 

jolloin Niemöller vietti paljon aikaa yksinäisyydessä. Hän oli Sachsenhausenin 

keskitysleirissä ”Führerin henkilökohtainen vanki”. Tämä status tarkoitti, että vankia 

kohdeltiin huomaavaisesti eikä vankeja saanut kiduttaa. Niemöller ei saanut olla muiden 

vankien kanssa tekemisissä, mutta sai nähdä syyskuun 1939 jälkeen läheisiään kaksi kertaa 

kuussa ja käydä vaimonsa kanssa kirjeenvaihtoa. Hän asui yksin pienessä sellissään ja sai 

pitää jonkin verran henkilökohtaista omaisuutta, kuten teologista kirjallisuutta.3 Niemöller oli 

heinäkuussa 1939 syvästi turhautunut kirkkonsa tilaan, ja oli sitä mieltä, etteivät evankeliset4 

kirkot olleet oikeita kirkkoja, eivätkä olleet koskaan olleetkaan. Hän pohti vakavasti 

kääntymistä katolilaiseksi, mutta noin puolentoista vuoden prosessin jälkeen hän päätti antaa 

asian olla ja olla kääntymättä. Niemöller kävi tiivistä kirjeenvaihtoa vaimonsa Elsen kanssa, 

ja tämä vastusti kiivaasti aviomiehensä aietta. Else sai apua neuvonantajilta, kun hän yritti 

estää aviomiehensä kääntymisaikeet. Niemöllerin kääntymisaikeisiin vaikuttivat monet 

tekijät, kuten esimerkiksi katolisen kirkon hengellinen elämä ja vahva kirkollinen identiteetti. 

                                                
3 Christophersen & Ziemann 2019, 27; 38–39. 
4 Tutkielmassa käytetään termejä ”evankelinen”, ”luterilainen” ja ”protestanttinen”. Saksan protestanttisuuden 

pääuoman muodostivat luterilaiset, reformoidut ja unionoidut seurakunnat, joista puhutaan yhteisnimityksellä 

”evankelinen”. Nämä suuntaukset muodostavat myös historialliset maakirkot ja Saksan evankelisen kirkon. 

Evankelisuuteen viitataan silloin, kun halutaan korostaa tätä pääuomaa. Niemöller identifioituu luterilaiseksi, ja 

kirjoittaa tutkielmassaan paljon luterilaisista. Tällöin myös käytetään termiä luterilainen. Jos puhutaan Saksan 

protestanteista yleensä, tutkielmassa käytetään myös protestantti-termiä. 
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Niemöller oli myös pettynyt evankelisen kirkon tilaan 1930-luvulla ja näki, että 

tunnustuskuntien moninaisuus kertoi protestanttien epäonnistumisesta.5 

Suomessa Martin Niemölleriä on tutkittu varsin vähän, ja tietooni on tullut vain yksi 

pro gradu tutkielma Niemölleriin liittyen. Itä-Suomen yliopistossa Janne Tervonen on 

kirjoittanut pro gradu -tutkielman Niemöllerin näkemyksistä oikeaoppisesta kirkosta vuosien 

1936–1937 Dahlemin saarnojen perusteella. Janne Tervosen mukaan Niemöllerin 

ekklesiologia määrittyi 1930-luvussa Kristuksen ruumis -määritelmän kautta. Niemöllerille 

Sanasta tulee kirkon yhdistävä tekijä ja Sana ohittaa muut auktoriteetit. Kristittyjen ykseys 

nousee opillisten erimielisyyksien yläpuolelle. Niemöllerin mukaan ei ole myöskään 

toivottava asia, että kirkoilla on erilaisia oppeja ja että kirkot ovat hajalla toisistaan. Kirkko on 

myös pneumatologinen yhteisö, jonka Pyhä Henki synnyttää ja liittää jäsenet toisiinsa uskon 

kautta. Niemöllerin näkemyksissä myös selkiytyy, että vainojen alla kirkon yhdistäjäksi tulee 

Kristus ja opilliset erot jäävät toissijaisiksi. Jumalan sana nousee myös maallisten 

auktoriteettien yläpuolelle.6 Sen sijaan Niemöllerin aikalaista ja kollegaa Dietrich 

Bonhoefferiä on tutkittu huomattavasti Niemölleriä enemmän, ja hänestä on tehty 

kymmenkunta pro gradu -tutkielmaa, yksi lisensiaatintyö ja yksi tohtorinväitös. 

Bonhoefferistä on kirjoitettu Suomessa myös muita akateemisia tutkimuksia.7 Esimerkiksi 

Tomi Karttunen julkaisi vuonna 2020 Dietrich Bonhoefferin teologiaa käsittelevän teoksen 

Ilmoitus, kirkko ja etiikka. Saksan 1930-luvun kirkollisista tapahtumia on tutkittu muuten 

jonkin verran Suomessa. Esimerkiksi Minnamari Helaseppä on tehnyt 2005 kirkkohistorian 

väitöskirjan Die Lutherische Bekenntnisgemeischaft und der Kampf um die Thüringische 

Kirche 1933/34–1939, joka käsittelee Thüringenin luterilaisen Tunnustuskirkon historiaa 

1930-luvulla. Aikaisempaa tutkimusta on myös Eino Murtorinteen tekemät tutkimukset, kuten 

esimerkiksi hänen vuonna 1972 laatima teos Risti Hakaristin varjossa, joka käsittelee Saksan 

ja Pohjoismaiden kirkkojen suhteita vuosina 1933–1940.8 

                                                
5 Christophersen & Ziemann 2019, 11–13; 17–18, 51–52. 
6 Tervonen 2016, 52–53. 
7 Karttunen 2020, 35. 
8 Murtorinteen mukaan suomalaisten kirkollisten vaikuttajien suhde natsi-Saksaan on ollut toisen maailmansodan 

jälkeen varsin haastava teema, eikä lähteiden löytyminen 1970-luvulla ollut helppoa. Murtorinne kertoo 

esimerkiksi kirkkotaisteluun liittyneen Luther-Agricola-Seuran arkiston ”katoamisesta” 1970-luvulla, ja hänen 

mukaansa lähteitä on myös hävitetty tietoisesti. Murtorinne julkaisi kirkkotaistelun tematiikasta useamman 

tutkimuksen 1960- ja 1970-luvuilla, ja teokset saivat pääosin hyvän vastaanoton. Murtorinne kuitenkin kuvaa 

ongelmaksi, että moni asianosainen ja heidän läheisensä koki toisen maailmansodan aikaisten Suomen ja Saksan 

kirkollisten suhteiden tarkastelun kiusallisena. Tämä vaikutti myös tutkimusten vastaanottoon joissain piireissä, 

jolloin tutkimuksiin suhtauduttiin varauksellisesti. 1990-luvulla aiheen tutkiminen ei herättänyt enää niin suuria 

intohimoja kuin aikaisemmin. Murtorinteen mukaan aiheessa on yhä selviä tutkimusaukkoja myös Suomessa, 

kuten suomalaisten kirkollisten vaikuttajien suhtautuminen Norjan miehitettyyn kirkkoon toisen maailmansodan 
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Martin Niemöllerin elämästä on ilmestynyt viime vuosien aikana kolme teosta, joten 

tutkimusaihe on ajankohtainen. Vaikka Martin Niemöller on ollut todella tunnettu varsinkin 

Yhdysvalloissa, hänen elämänsä kulku ei ole ollut kovin hyvin laajan yleisön tiedossa. 

Vuonna 2019 ilmestyi Sheffieldin yliopiston historian professorin Benjamin Ziemannin 

kirjoittama Martin Niemöller: Ein Leben in Opposition, jota kirjoittaja pitää ensimmäisenä 

lähdeaineistoon perustuvana Niemöllerin elämäkertana. Amerikkalainen 1930-luvun Saksan 

kirkkoihin perehtynyt historioitsija Matthew D. Hockenos on kirjoittanut vuonna 2018 

englanninkielisen elämäkerran Then They Came for Me: Martin Niemöller, the Pastor Who 

Defied the Nazis. Vuonna 2017 ilmestyi teologi Michael Heymelin Vom Marineoffizier zum 

Friedenskämpfer. Toisen maailmansodan jälkeen Martin Niemöllerin pikkuveli Wilhelm 

Niemöller9 kirjoitti monia teoksia Tunnustuskirkosta ja kirkkotaistelusta ja loi Martin 

Niemöllerille legendaarisen maineen natsihallinnon vastustajana. Niemöllerin elämästä on 

kirjoitettu aikaisemminkin esimerkiksi sellaisia teoksia, joiden lähdeaineistona ovat toimineet 

haastattelut. Ziemann pitää osaa Niemöllerin elämään perustuvista tutkimuksista 

hagiografisina, ja hän näkee tärkeäksi tarkastella millainen Niemöller oli ihmisenä.10 Tässä 

teoksessa on käytetty pääosin Niemöllerin elämään liittyvää saksankielistä kirjallisuutta. 

Tutkimuskirjallisuus koostuu suurelta osin erilaisista ekklesiologiaan ja 

kirkkotaisteluun liittyvistä kokonaisesityksistä ja tieteellisistä artikkeleista. Ekklesiologian 

osalta on käytetty alan perusteoksia sekä luterilaisuuteen että katolilaisuuteen liittyviä 

tarkempia tutkimuksia. Hedelmällisiksi ovat osoittautuneet The Oxford Handbook of 

Ecclesiology ja Die Kirche als Gemeinschaft: lutherische Beiträge zur Ekklesiologie –

kokoomateoksen artikkeleita. 1930-luvun saksalaiseen kristillisyyteen liittyvistä teoksista on 

hyödynnetty uudehkoa tutkimusta, kuten Robert P. Ericksenin (2012) Complicity in the 

Holocaust: Churches and Universities in Nazi Germany, Richard Steigmann-Gallin (2003). 

The Holy Reich Nazi Conceptions of Christianity, Christoph Strohmin (2017) Die Kirchen im 

Dritten Reich, Lowell C Greenen (2007), Lutherans Against Hitler : The Untold Story sekä , 

Doris L. Bergenin (1990) Twisted cross: the German Christian movement in the Third Reich. 

Tutkimuskirjallisuuden tekee mielenkiintoiseksi niiden tarjoamat erilaiset näkökulmat ja 

                                                                                                                                                   
aikana. Muutenkin Murtorinteen mukaan Suomessa olisi syytä pohtia laajemmin luterilaista esivaltateologiaa 

kirkkotaistelun valossa. Murtorinne 2011, 195–200. 
9 Wilhelm Niemöller oli isoveljensä tapaan evankelinen pastori, joka kirjoitti ensimmäisen tutkimuksen 

tunnustuskirkosta 1946. Ziemann näkee, että Wilhelm Niemöller loi liioitellun kuvan Tunnustuskirkon roolista 

vastarintaliikkeenä vuosina 1933–45 sekä loi käsitteen ”kirkkotaistelu”, kun aikaisemmin oli puhuttu vain 

”kirkkoriidasta”. Ziemann 2019, 14–15. 
10 Ziemann 2019, 15–16. 
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hypoteesit. Tässä tutkimuksessa kontekstia on pyritty tulkitsemaan tavalla, että se tekee 

tutkimuskohteelleen oikeutta.  

Tutkimuskirjallisuudessa näkökulmat niin sanottuun kirkkotaisteluun ja saksalaiseen 

toisen maailmansodan aikaiseen vastarintaan ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien 

aikana. Heti sodan jälkeen reseptiohistoriaa hallitsi Wilhelm Niemöllerin edustama 

Tunnustuskirkkoa korostava näkökulma, joka korosti Tunnustuskirkon roolia vastarinnassa ja 

näki Tunnustuskirkon selvinneen kirkkotaistelusta voittajana.11 Ennen 1960-lukua 

kirkkotaistelun tutkimukselle oli tyypillistä aikalaisten omaa toimintaa puolustaneet 

näkökulmat, eikä tarkastelu täyttänyt historiallis-kriittisiä vaatimuksia. 1960-luvun jälkeen 

kirkkotaistelua tutkivat enenevässä määrin muut kuin kirkkotaisteluun osallistuneet ja myös 

tieteellinen näkökulma vahvistui. Huomattavia tutkimusparadigmaa muuttaneita teoksia ovat 

olleet saksalaisen Klaus Scholderin Die Kirchen und das Dritte Reich ja kanadalaisen John S. 

Conwayn Die National Sozialistische Kirchenpolitik. 1990-luvun jälkeen tutkimuksissa ei ole 

painotettu sankarillista kirkkotaistelua, vaan esimerkiksi tutkimuksissa on puitu ajanjakson 

sosiaalista ja kulttuurillista ulottuvuutta. Monissa julkaisuissa ajanjaksosta käytetäänkin 

kirkkotaistelun sijaan ilmaisua ”kirkko kansallissosialismin aikana” tai tutkimuskirjoissa 

ilmiöstä saatetaan puhua niin sanotusta kirkkotaistelusta.12 Tässä tutkielmassa käytetään 

termiä kirkkotaistelu, sillä määritelmä kuvaa 1930-luvun saksalaista kirkollista tilannetta 

varsin hyvin ja on vakiintunut. Luvussa 2.1. käydään läpi, millainen kirkkotaistelun luonne oli 

1930-luvun Saksassa nykytutkimuksen tietojen valossa. 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Tutkimusnäkökulmassa keskeisellä sijalla on ollut Saksan evankelisen kirkon perustama historiallinen 
tutkimuskomissio, jonka sisällä on käyty keskustelua natsimenneisyyden oikeasta tulkinnasta. Esimerkiksi 

välittömästi toisen maailmansodan jälkeen Tunnustuskirkkoa korostavan näkökulman ohella Saksan kirkollisesta 

vastarinnasta ja selviytymisestä kertoivat myös kolme maakirkkoa, jotka eivät olleet sulautuneet valtakunnan 

kirkkoon ja sellaiset neutraalit, jotka olivat jääneet valtakunnan kirkkoon natsivallasta huolimatta. Jokainen 

ryhmä koetti korostaa omaa näkökulmaansa, mutta Tunnustuskirkon näkökulma nousi hallitsevaan asemaan. 

Kuller & Mittmann 2014. Kirkkotaistelusta kirjoitetaan niin sanottuna kirkkotaisteluna. Esim. Buss 2013, 273 tai 

Karttunen 2020, 35. Murtorinteen mukaan saksalaista tulkintaa kirkkotaistelusta on hämärtänyt tapahtumien 

eettinen arviointi, mikä on johtanut liian mustavalkoiseen arviointiin hyvän ja pahan osapuolen välillä. Sinänsä 

lähestymistapa voi olla Murtorinteen mukaan oikeutettu, mutta se voi hämärtää tutkimustuloksia, kun kaikkien 

osallisten kertomus ei tule otetuksi huomioon. Murtorinne 2011, 199–200. Samaa kritiikkiä on esitetty myös 

kansainvälisissä kirkkotaistelua koskevissa tutkimuksissa, kuten esim. Robert P. Ericksen on esittänyt.  
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2. Pimeys laskeutuu Saksan ylle 

2.1. Kansallissosialismin tie Saksan kirkkoihin 1930-luvulla 

Hitlerin noustessa valtaan 1933 noin 97 % saksalaisista oli kristittyjä, ja näistä noin kaksi 

kolmasosaa oli protestantteja ja kolmasosa oli katolilaisia. Osa kristityistä oli aktiivisia 

uskonnonharjoittajia, mutta näistä kristityistä kaikki eivät olleet erityisen sitoutuneita 

uskontoonsa eivätkä osallistuneet seurakunnan elämään aktiivisesti. Robert Ericksenin 

mukaan 1930-luvun saksalaiset kävivät kirkossa ja olivat sitoutuneet kristilliseen identiteettiin 

suurin piirtein samalla tavalla kuin 2010-luvun amerikkalaiset.13 Perinteisesti protestantit ovat 

olleet Saksassa hallitsevassa asemassa, sillä vuonna 1871 perustettu Saksan keisarikunta14  oli 

vahvan nationalistinen ja protestanttinen.15 

Adolf Hitler kannattajineen onnistui junailemaan itsensä valtaan 1933 ja 

lakkauttamaan Weimarin tasavallan16 demokratian. Jälkipolvia on mietityttänyt, miksi 

tieteellisesti kehittynyt ja kulttuurillisesti sivistynyt valtio toimeenpani holokaustin. Tälle on 

etsitty syitä Saksan historiasta, kuten saksalaisesta kansanluonteesta, myöhäisestä 

kansallisvaltiokehityksestä tai Saksassa vallinneesta juutalaisvastaisuudesta. Samantyyppistä 

juutalaisvastaisuutta kuin Saksassa vallitsi myös monessa muussa Euroopan maassa ja monet 

juutalaiset myös pakenivat 1800-luvun lopulla Saksaan parempien elinolojen toivossa. 

Suurimpana syynä lienee kuitenkin ollut 1900-luvun alkupuolen epävarmuus. Esimerkiksi 

traumaattinen sotakokemus ensimmäisestä maailmansodasta ja sen mukanaan tuoma 

nöyryyttäväksi koettu Versaillesin rauhansopimus, sotaa seuranneen Weimarin tasavallan 

(1933–45) poliittinen epävakaus ja epäsuosio, 1920- ja 1930-lukujen alkujen talouskriisit sekä 

1920-luvun kulttuurin murros olivat merkittäviä syitä, miksi moni päätyi äänestämään 

natsipuoluetta. Ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt voimakas, moderni ja teollinen Saksa 

oli muuttunut sodan jälkeen maaksi, jota ulkopuoliset suurvallat kykenivät määräilemään ja 

                                                                                                                                                   
12 Kuller & Mittmann 2014. 
13 Ericksen 2012, 9. Uskontoon sitoutumista voi tarkastella siten, että jaottelee uskonnon harjoittajat sisäiseen-, 

ulkoiseen- ja etsijätyyppiseen uskonnollisuuteen. Esimerkiksi Gordon Allportin mukaan ulkoisesti uskontoon 
suhtautuvat ovat usein sellaisia, joiden persoonallisuuden piirteille on tyypillistä turvallisuuden puute ja alhainen 

itsetunto. Tämän tyyppisten persoonallisuuspiirteiden omaavien ihmisten uskonnollisuudessa korostetaan niitä 

piirteitä, joiden avulla voi torjua ulkoisia uhkia. Jos tällainen henkilö on suvaitsematon ja torjuu ulkoisia uhkia 

väkivaltaisesti, juurisyy ei ole uskonto vaan uskonnon instrumentaalinen käyttö. Clarke, Powell & Savulescu 11–

15, 2013. Ericksen tarkoittanee vertauksella uskontoon sitoutumisessa, että ihmisten identifioituminen 

kristinuskoon oli ainakin ulkoisesti samaa luokkaa Saksassa 1930-luvulla kuin 2010-luvun Amerikassa. 
14 Keisarillisella Saksalla viitataan vuosien 1871–1918 Saksan keisarikuntaan. Saksa yhdistyi pikkuvaltioista 

suhteellisen yhtenäiseksi keisarikunnaksi vuonna 1871 Otto von Bismarckin johdolla. Keisarikunnalla oli maine 

vahvana eurooppalaisena suurvaltana. Keisarikunta romahti 1918, kun Saksa hävisi ensimmäisen 

maailmansodan.  
15 Ziemann 2019, 9. 



7 

 

jossa oli monia erilaisia kriisejä. Monet saksalaiset toivottivat Hitlerin tervetulleeksi, kun 

tämä alkoi luomaan voimakasta Saksaa.17 Moni saksalainen myös pelkäsi Neuvostoliiton 

kommunismia ja sen leviämistä Saksaan. Saksassa tiedettiin yleisesti esimerkiksi Josef 

Stalinin vainoista ja 1920-luvun nälänhädästä Neuvostoliitossa. Saksassa ei pelätty maan 

muuttuvan diktatuuriksi.18 Vahvan johtajan kaipuu olikin esimerkiksi Michael Burleighin 

mukaan Saksalle tyypillinen piirre. Saksassa oli pitkä perinne kansakuntaa johtaneilla 

voimakkailla johtajilla, ja Weimarin tasavallan aikaan useat historioitsijat välittivät kuvaa 

menneiden aikojen taitavista johtajista, jotka olivat erilaisia kuin oman aikansa epäpätevät 

poliitikot.19 

Viimeisten vuosikymmenten tutkimukset natsi-Saksasta ovat paljastaneet, että 

yllättävän suuri osa saksalaisista kannatti natseja. Myös käsitys natsiajan hyvistä ja pahoista 

saksalaisista on myös muuttunut: monet hyvät eivät ole olleetkaan niin hyviä kuin on annettu 

ymmärtää, mutta myös monet pahat on luokiteltu vähemmän pahoiksi kuin aikaisemmin. 

Ihmisten julmaa käytöstä on tehty aikaisempaa enemmän ymmärrettäväksi olosuhteilla, joissa 

he elivät. Robert P. Ericksen näkee, että kirkoilla ja yliopistoilla oli erityisen tärkeä rooli 

mielipiteiden muokkaajina. Näillä instituutioilla oli suuri rooli saksalaisten elämässä ja 

Ericksen pohtiikin, että kokiko moni näiden luotettavien instituutioiden natsimyönteisyyden 

oikeuttavan 1930-luvulla vallinneen ajattelun. Suurin osa saksalaisista teologeista, lääkäreistä, 

juristeista tai tuomareista kannattikin Hitlerin politiikkaa.20 

Monet saksalaiset näkivät keisarillisen Saksan kristillisenä valtiona, mutta tämä 

ajattelutapa oli uhattuna uuden Weimarin tasavallan myötä 1919. Weimarin tasavallassa 

kirkon erillisoikeuksia haluttiin purkaa ja valtio nähtiin lähtökohtaisesti moniarvoisena. 

Monelle protestantille uusi lähtökohta oli vaikea, sillä ensimmäisellä maailmansodalla nähtiin 

myös teologinen merkitys ja hävityn sodan myötä seurasi identiteettikriisi.  Nationalismin ja 

kristinuskon liitto oli kiinteä, ja 1800-luvun lopulla monet protestanttiset teologit näkivät 

Saksan kansalla olleen erityisen tehtävän maailmassa.21 Ajattelutapa huipentui sotateologiaan, 

                                                                                                                                                   
16 Weimarin tasavallalla tarkoitetaan Saksan valtiojärjestelmää vuosina 1919–1933. Weimarin tasavallan 
olemassaolo päättyi Hitlerin valtaannousuun 1933. 
17 Ericksen 2012, 9–16. 
18 Green 2007, 53–54. Eino Murtorinne on tehnyt tutkimusten perusteella havaintoja myös siitä, että 1930- ja 

1940-luvuilla pohjoismaisten kirkkojen ja kirkonmiesten ymmärtämys natsi-Saksaa kohtaan kasvoi, mikäli nämä 

kokivat kommunismin ja Neuvostoliiton uhan kasvaneen. Monien suomalaisten myötätunto natsi-Saksaa 

kohtaan oli joissain tapauksissa ennemmin kommunismin pelkoa kuin kansallissosialismin ihailua. Murtorinne 

2011, 194–195. 
19 Burleigh 2006, 18–19. 
20 Ericksen 2012, 19–20. 
21 Luomisjärjestyksen teologia (Schöpfungsglaube) saavutti merkittävän roolin luterilaisuuden piirissä 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Teologian juuret olivat 1800-luvulla, mutta siitä tuli 1920-luvulla suosittu 
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jossa ajateltiin, että Jumala vapauttaisi ihmiset materialismista ja loisi maan päälle 

moraalisesti hyveellisen kuningaskunnan.  Tämän suuntauksen mukaan Jumala toteuttaisi 

tahtonsa kansakunnan kautta ja monet papit perustelivat ensimmäisen maailmansodan 

sotaponnisteluita tämän vuoksi.22 Richard Steigmann-Gall näkeekin, että moni kirkon johtaja 

näkikin natsismin lääkkeenä ensimmäisen maailmansodan jälkeen noussutta sekularisaatiota 

vastaan.23 Myös Martin Niemöllerille keisarillisen Saksan romahtaminen ja Versaillesin 

rauhansopimus merkitsivät traumaa, kuten monille muille protestanteille. Keisarillisen Saksan 

romahtaminen sai monen protestantin uskon huojumaan. Ziemann näkee, että Niemöllerin 

aktiivisuus kansallismielisissä oikeistolaisissa järjestöissä perustui näiden traumojen 

työstämiseen ja voittamiseen.24 

Moni protestantti odottikin, että he pääsisivät Hitlerin myötä eroon Weimarin 

tasavallasta. Weimarin tasavallassa monilla entisillä vähemmistöillä, kuten katolilaisilla, 

sosialisteilla tai juutalaisilla, oli varsin paljon valtaa, minkä osa koki ongelmaksi. Moni odotti, 

että Hitler poistaisi Weimarin tasavallan ”poliittisen ja kulttuurillisen rappion”, ja palauttaisi 

”keisarillisen Saksan järjestyksen”. Hitler vetosikin kristittyihin perinteisillä moraaliarvoilla, 

kuten vastustamalla pornografiaa tai prostituutiota. Toisaalta natsit kannattivat monia sellaisia 

asioita, joita kristityt eivät kannattaneet, kuten varsin avointa seksuaalietiikkaa avioliiton 

ulkopuolella. Monet kristityt etsivät natseilta sellaisia asioita, jotka miellyttivät heitä.25 

Lowell C. Greenin mukaan moni kirkollinen johtaja toivotti Hitlerin tervetulleeksi 1933, 

mutta vastusti Hitleriä myöhemmin. He eivät nähneet Hitleriä tuossa vaiheessa vaarallisena.26 

Natsien suhtautumisesta uskontoihin löytyy erilaisia näkemyksiä: osa tutkijoista näkee 

natsien olleen alusta asti kristinuskon vihollisia ja hyödyntäneen kristinuskon sanomaa ja 

kristinuskon piirissä löytyneitä ilmiöitä omaan julistukseensa. Osa taas näkee, että natsismin 

voi katsoa edustavan kristillistä perinnettä, sillä puolueen ideologiasta löytyy paljon 

kristinuskosta löytyviä elementtejä ja moni kristitty viehättyi natseista. Hitler asemoi itsensä 

kristilliseen perinteeseen, kun kuvasi itseään saksalaisen perinteen vaalijana ja järjestyksen 

puolustajana poliittisia vastustajia vastaan kuohuvalla 1930-luvulla. Hitlerin päästyä valtaan 

                                                                                                                                                   
teologian haara ja sen voi katsoa osaltaan olleen sen taustalla, että moni protestantti pystyi omaksumaan 

kansallissosialistisen ideologian. Tämän teologian mukaan maailma jakautui Jumalan luomiin järjestyksiin, 

kuten kansakuntaan, valtioon ja perheeseen. Luomisjärjestyksen teologian mukaan kirkon tehtävänä oli tällöin 

palvella kansakuntaa. Steigmann-Gall 2003, 34. Luomisjärjestyksen teologiasta on kirjoitettu tarkemmin luvussa 

4.6. 
22 Steigmann-Gall 2003, 15–17. 
23 Steigmann-Gall 2003, 12. 
24 Ziemann 2019, 87–88. 
25 Ericksen 2012, 45–46. 
26 Green 2007, 58. 
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hän esimerkiksi käytti radiopuheessaan 1.2.1933 pseudouskonnollista termistöä, kun vetosi 

Saksan kansaan.27  

Michael Burleighin mukaan Hitlerin suhde uskontoon oli välineellinen. Tämän 

mukaan uskoa korkeampiin voimiin tarvittiin, jotta kansa pystyisi uskomaan kansakuntaan, 

rotuun tai vahvaan johtajaan. Hitlerin ajattelussa uskonnon tarkemmalla sisällöllä ei ollut niin 

väliä.28 Lowell C. Green näkee natsien olleen alusta asti uskontovihamielinen. Moni kristitty 

ei vastustanut natseja, koska näiden puolueohjelmassa oli viittaus kristinuskoon ja moni 

ajatteli, että natsit tukevat kirkkoja.29 Adolf Hitler ei ollut kiinnostunut uskonnoista, vaan hän 

oli kiinnostunut kirkoista, koska kirkot olivat voimakkaita instituutioita.30 Green näkee 

natsien pikemmin lainanneen kristinuskosta ja juutalaisuudesta elementtejä ideologiaansa, 

kun natsit näkivät Saksan kansan valittuna kansana ja he halusivat luoda 1000-vuotisen 

valtakunnan. Hitlerin ideologi Alfred Rosenberg oli hylännyt kristinuskon ja omaksunut 

ajatuksia esimerkiksi Nietzscheltä.31  

Sen sijaan Richard Steigmann-Gall näkee, että natsismi oli ottanut yllättävän paljon 

kristillisiä elementtejä julistukseensa ja että natsismia olisi tarkasteltava osana kristillisten 

sivilisaatioiden historiaa. Iso osa saksalaisista kristityistä näkikin natsismin myönteisessä 

valossa. Steigmann-Gallin mukaan natsit olivat kristillisempiä kuin on ymmärretty ja jopa 

natsipiireissä toimineet pakanat eivät tavallisesti irtautuneet täysin kristillisestä perinnöstä. 

Natsit kyllä vastustivat virallisesti kirkkoja ja papistoa ja moni natsi vihasi avoimesti 

kristinuskoa. Tästä huolimatta Steigmann-Gallin mukaan Saksan kansallissosialistinen 

työväenpuolueen ajatteluun vaikutti kristinusko, vaikka puolue olikin virallisesti 

sekulaaripuolue. Steigmann-Gallin mukaan näkökulmaa voi selittää sillä, että hän näkee 

kristinuskon paitsi uskontona, myös yhteiskuntien taustalla olevana pohjavirtauksena ja 

moraalikoodistona.32  

Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen ensimmäiset merkittävät jäsenet olivat 

omaksuneet uuspakanallisen uskonnollisen vakaumuksen ja tehneet irtioton kristinuskoon. 

Hitler kuitenkin näki, että puolueen tuli irtautua pakanallisesta perinteestä. Hänen mukaansa 

puolueella ei ollut menestysmahdollisuuksia, jos se suhtautui nuivasti kirkkoihin ja edusti 

uuspakanallisia kansanuskoa.33 Natsit ilmaisivatkin puolueohjelman kohdassa 24 kantansa 

                                                
27 Strohm 2011, 17. 
28 Burleigh 2006, 94–95. 
29 Green 2007, 44; 54. 
30 Green 2007, 46. 
31 Green 2007, 107–108; 113. 
32 Steigmann-Gall 2003, 112–113; 264–266. 
33 Strohm 2011, 12–13 
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kristinuskoon. Kannan mukaan puolue kannattaa positiivista kristillisyyttä, joka ei ole 

sidoksissa mihinkään tunnustukseen. Kohdassa myös ilmaistaan, kuinka puolue kannattaa 

uskonnonvapautta, kunhan uskonto ei ole konfliktissa saksalaisen rodun tapojen tai moraalin 

kanssa sekä kuinka puolue taistelee juutalaista materialismia vastaan. Natsit siis kannattivat 

puolueohjelman mukaan sellaista kristillisyyttä, jonka pystyi sovittamaan heidän 

aatemaailmaansa. Steigmann-Gallin mukaan tässä on kolme erityistä ajatusta: hengellinen 

taistelu juutalaisia vastaan, sosiaalietiikan julistus ja sellainen kristinuskon muoto, joka 

yhdistäisi vanhat tunnustuskunnat.34 Myös Ziemannin mukaan nykyisin nähdään, että natsit 

näkivät Saksan jakautumisen protestantteihin ja katolilaisiin ongelmana, jonka vuoksi he 

pyrkivät tukemaan sellaista kristinuskoon tulkintaa, joka tekisi tämän jaon tarpeettomaksi. 

Natsien päätavoittena oli luoda yhtenäinen kansakunta, Volksgemeinschaft.35  

Natsien luoma positiivinen kristillisyys -suuntaus ei juurikaan piitannut perinteisistä 

kristillisistä tunnustuksista, kuten Augsburgin tunnustuksesta. He ottivat mieleisiään 

elementtejä aikaisemmin kristinuskon piirissä esiintyneistä opetuksista, kuten 

kulttuuriprotestantismista tai kristillisestä sosialismista. He myös hylkäsivät kokonaan 

Vanhan testamentin ja näkivät Jeesuksen arjalaisena. Natsien opetuksessa Jeesus jopa nähtiin 

alkuperäisenä sosialistina ja antisemiittinä.36 Käsitys Jeesuksesta arjalaisena ja antisemiittinä 

perusteltiin esimerkiksi siten, että Jeesuksen ajateltiin kuuluneen Galilean seudulla asuneisiin 

arjalaisiin. Erityisen tärkeää tässä teologiassa on vastakohdat hyvän ja pahan ja siten myös 

arjalaisten ja juutalaisten välillä.37 Natsimieliset kristityt yrittivät ratkoa kuumeisesti 

kysymystä, kuinka poistaa kristinuskosta juutalainen perintö. Tätä varten he laativat 

perusteluita, kuinka olla kristitty ja samaan aikaan hyvä natsi. He myös perustivat instituutin, 

jonka pääasiallisena tarkoituksena oli tuottaa julkaisuja, joissa käsitellään juutalaisuuden 

vaikutuksen poistamista kirkollisesta elämästä (Institut zur Erforschung und Beseitigung des 

jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben). Instituutissa vierailtiin ulkomailta 

asti ja se julkaisi esimerkiksi ”uuden Saksalaisen Raamatun”, josta oli poistettu Vanha 

                                                
34 Steigmann-Gall, 14. 
35 Ziemann 2019, 119. 
36 Steigmann-Gall 2003, 49–50.  
37 Steigmann-Gall 2003, 30–31; Ericksen 2012, 122–125. Pohdintaa Jeesuksen arjalaisesta syntyperästä oli käyty 

jo ennen natsien valtaannousua. Monet tutkijat pohtivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Galilean alueen 

väestön syntyperää ajanlaskun alun aikana. Osa tutkijoista alkoikin esittää teorioita, että Galileassa olisi 

todellisuudessa asunut arjalaisperäistä väestöä ja Jeesus olisi kuulunut tähän väestöryhmään. Esimerkiksi John 

Hopkinsin yliopiston Oriental seminaryn johtaja ja arvostettu assyrologi Paul Haupt piti vuonna 1908 esitelmän 

aiheesta ”Jeesuksen arjalaiset esi-isät”.  Heschel 2008, 56–57. 
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testamentti ja juutalaisuuteen viittaava aineisto Uudesta testamentista. Teosta jaettiin 

saksalaisille sotilaille ja sitä myytiin ympäri Saksaa.38  

Positiivinen kristillisyys -suuntauksen pohjalta syntyi saksalaiskristityt -

kirkkopuolue39 (Deutsche Christen), joka ryhtyi ajamaan kansallissosialistista 

kirkkopolitiikkaa Saksan evankelisessa kirkossa. Liikkeen tavoite oli kansallinen kirkko, joka 

yhdistäisi tunnustuskunnat.40 Kirkkohistorioitsija Klaus Scholder onkin todennut, että 

natsimielisen saksalaiskristityt -liikkeen ohjelman suuntaviivat perustuivat enemmänkin 

kansallissosialistien kansakunnan perusteiden ihanteisiin kuin perusteelliseen teologiaan.41  

Kansallissosialistien nousu vallankahvaan vaikutti välittömästi myös kirkkojen 

asemaan. Saksan protestanttien valtauoman muodosti 28 itsenäistä maakirkkoa. Suurin osa 

protestanteista oli luterilaisia, mutta huomattava osa oli myös reformoituja tai he kuuluivat 

yhdistyneisiin seurakuntiin. Vuonna 1923 oli perustettu kirkkojen yhteenliittymä Saksan 

kirkkojen liitto (Deutscher evangelischer Kirchen Bund [DEKB]), jonka tilalle luotiin vuoden 

1933 aikana Saksan evankelinen kirkko (Deutche Evangelische Kirche [DEK])42. Adolf 

Hitler halusi luoda yhtenäisen protestanttisen kirkon hajanaisen kirkkoliittouman pohjalle. 

Valtakunnan piispaksi nimettiin aluksi Friedrich von Bodelschwingh, mutta natsien 

painostuksen takia piispaksi valittiin lopulta Hitlerin suosikki Ludwig Müller.43 Vuonna 1933 

järjestettiin kirkollisvaalit, joissa saksalaiskristityt saivat noin kaksikolmasosaa äänistä. Hitler 

kehotti antamaan äänensä saksalaiskristityille. Evankelinen kirkko muuttui vähitellen 

myötämieliseksi natsihallinnolle, mitä osa kirkon väestä vastusti kiivaasti.44 Müller oli myös 

                                                
38 Ericksen 2012, 121–123. Instituutin perustajat pystyivät käyttämään hyväkseen edellisten sukupolvien 
teologien, filosofien, intellektuellien ja demagogien luomia argumentteja, kuinka poistaa juutalaisuuden vaikutus 

kirkosta. Heschel 2008, 63. 
39 Saksalaiskristityt oli kirkollinen liike, jonka tavoitteena oli sopeuttaa kristillinen julistus natsien ideologiaan, 

saada kirkot myötämieliseksi natseille ja kaapata valta maakirkoissa ja muodostaa näistä yksi valtakunnan 

kirkko. Green 2007, 44. Saksalaiskristityt eivät olleet kuitenkaan teologisesti yhtenäinen liike, vaan se houkutteli 

erilaisia teologioita edustaneita toimijoita. Kaksi suurinta suuntausta saksalaiskristittyjen sisällä olivat 

kansallissosialismiin mukautunut enemmistösuuntaus ja kansallis-konservatiivinen suuntaus, joka sanoutui irti 

kaikkein radikaaleimmasta kristillisen sanoman rasistisesta muokkaamisesta ja arvosti perinteistä 

luomisjärjestyksen teologiaa. Enemmistösuuntaus ajoi liikkeessä radikaalia agendaa, joka halusi kitkeä kirkosta 

pois kaiken juutalaisuuteen viittaavan. Buss 2013, 275. 
40 Strohm 2011, 14. Tutkimuskirjallisuudessa esiintyy erityyppisiä arvioita, voiko saksalaiskristittyjä kutsua 
kristityiksi. Doris L. Bergen määrittelee, etteivät saksalaiskristityt olleet pohjimmiltaan kristittyjä, koska nämä 

olivat rasisteja ja antifeministejä. Richard Steigmann-Gall ei näe kristillisyyden määrittelyä dogmaattisin 

mittarein oikeutettuna, ja hän muistuttaa, että saksalaiskristityt osallistuivat aktiivisesti kirkon elämään. 

Steigmann-Gall 2003, 6. 
41 Ziemann 2019, 157. 
42 Saksan evankelinen kirkko on ollut vuodesta 1945 lähtien Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). 
43 Green 2007, 35–39; 81–84. 
44 Saksalaiskristityt eivät saaneet suoraan kaikkea haluamaansa läpi kirkossa. Esimerkiksi saksalaiskristittyjen 

joukkokokoontuminen Berliinin urheilupalatsilla muuttui skandaaliksi, vaikka yli 20 000 osallistujan oli 

tarkoitus osoittaa saksalaiskristittyjen valtaa kirkossa. Moni evankelisen kirkon valtaapitävä kauhistui 

saksalaiskristittyjen johtohahmo Reinhold Krausen esitelmästä, jossa hän vaati toista reformaatiota ja hyökkäsi 
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epäsuosittu kirkollisten vaikuttajien parissa, mutta hän pysyi Hitlerin ansiosta vallasta. Monia 

huolestutti kirkollisen elämän yhtenäistäminen.45  

Osa saksalaisista protestanteista irtaantui evankelisen kirkon pääuomasta muodostaen 

Tunnustuskirkon (Bekennende Kirche), joka vastusti saksalaiskristittyjen toimia Saksan 

evankelisessa kirkossa. Vanhapreussin maakirkko hyväksyi arjalaislainsäädännön syyskuussa 

1933, ja tämän seurauksena Martin Niemöller kannattajineen perusti ”pastoreiden hätäliiton” 

(Pfarrernotbund). Yli kolmasosa koko Saksan protestanttisesta papistosta liittyi ”pastoreiden 

hätäliittoon”. Saksalaiskristittyjen toimista vastustettiin esimerkiksi arjalaislakien asetusta, 

jonka mukaan juutalaisen perimän omaavat papit pitäisi erottaa viroistaan tai sitä, kuinka 

saksalaiskristityt halusivat poistaa kristinuskosta juutalaisuuteen viittaavaa aineiston, kuten 

koko Vanhan testamentin. Natsimielisten toimia vastustaneet kristityt eivät kuitenkaan 

vastustaneet ensisijaisesti valtiota tai puolustaneet suoranaisesti kaikkia juutalaisia, vaan 

kysymys oli ensi sijassa ekklesiologinen ja teologinen. He puolustivat kristinuskon perinnettä 

ja vastustivat kirkon asioihin puuttumista. Kiistan seurauksena Martin Niemöller 

kannattajineen perusti Saksan Tunnustuskirkon 1934. Tästä seurasi koko natsiajan (1933–

1945) kestänyt kirkkotaistelu Saksan evankelisen kirkon sisällä.46 Tunnustuskirkko joutui 

kuitenkin marginaaliin, sillä saksalaiskristityt saivat tahtonsa läpi isolta osin kirkkoa 

koskeneessa päätöksenteossa. Tunnustuskirkko sai joiltain osin tahtonsa läpi, mutta 

esimerkiksi Ericksen näkee nämä vain ”pieniksi voitoiksi”. Esimerkiksi tunnettua Barmenin 

julistusta47 kannatti noin 20 prosenttia protestanttisista papeista, jolloin 80 prosenttia 

protestanttisista papeista joko hylkäsi sen tai vastusti sitä. Jälkeenpäin Tunnustuskirkkoa on 

kritisoitu liian vähäisestä natsihallinnon vastustamisesta, vaikkakin monet yksilöt vastustivat 

valtion toimia. Tunnustuskirkko keskittyi ensi sijassa puolustamaan oikeata kristinuskon 

tulkintaa saksalaiskristittyjen harhaopeilta. Barmenin julistuksen vastustamisen taustalta 

löytyi niin poliittisia kuin teologia syitä.48 Greenen mukaan Barmenin julistus oli liian 

                                                                                                                                                   
perinteistä kristillistä oppia vastaan, kuten vaatimalla Paavalin muotoilemaa sovitusoppia poistettavaksi. 

Esitelmä aiheutti sen, että moni maltillinen jätti saksalaiskristityt-liikkeen, arjalaislakien toimeenpanoa koko 
DEK:ssa ei voinut laittaa tuossa vaiheessa täytäntöön ja jopa valtakunnanpiispa Müller joutui ottamaan etäisyyttä 

”radikaalisiipeen”. Strohm 37–38. 
45 Green 2007, 90–96. 
46 Ericksen 2012, 25–28.  
47 Barmenin julistus oli Tunnustuskirkon perustusdokumentti, johon Tunnustuskirkko nojasi toimintansa. 

Barmenin julistusta oli laatimassa niin natsien vastustajat kuin natseja kannattaneet Tunnustuskirkon jäsenet. 

Julistus oli suunnattu ennen kaikkea saksalaiskristityt -liikettä vastaan, eikä valtiota vastaan, vaikka Barmenin 

julistuksesta oli mahdollista löytää kehotuksia kansalaistottelemattomuuteen. Esimerkiksi Karl Barth oli 

muotoillut julistuksen alun perin enemmän totalitaristista valtiota vastaan kuin julistus toteutui, mutta osa 

julistuksen laatijoista oli myös natseja ja vastustivat valtion kritisoimista. Ericksen 2012, 95–100. 
48 Ericksen 2012, 94–100. 
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reformoitu ja liikaa Karl Barthin49 käsialaa, jotta monet Saksan luterilaiset olisivat voineet 

tukea sitä.50  

Robert P. Ericksen on tutkinut Tunnustuskirkon historiankirjoituksen historiaa, ja 

hänen mukaansa välittömästi toisen maailmansodan jälkeen Tunnustuskirkolla oli hyvä maine 

natsien vastustajana. Myös nykyisin monilla sen toimijoilla on sankarillinen maine ja moni 

tunnustuskirkon jäsen vastustikin natsien toimia. Kuitenkin Tunnustuskirkon maine 

antisemitismin vastustajana on heikentynyt, sillä myös Tunnustuskirkon piirissä toimi Hitlerin 

kannattajia.51 Toisen maailmansodan jälkeen korostettiin niiden kristillisten kirkkojen roolia, 

jotka olivat vastustaneet natsien toimia Saksassa.  Näiden toimijoiden mukaan oli 

mahdotonta, että kristillinen perinne olisi voinut sulautua ateistiseen tai pakanalliseen natsi-

ideologiaan. Sodan jälkeen kirjoitettiin monia kirjoja natseja vastustaneen Tunnustuskirkon 

historiasta, ja monia teoksia kirjoittivatkin Tunnustuskirkon toimijat. Näistä teoksista jäi 

kuva, että kristityt vastustivat aktiivisesti natsien hallintoa. Kuitenkin kristinuskon ja 

natsismin suhde on varsin monimutkainen, ja moni kristityksi tunnustautuva kannatti 

natsihallintoa. Toisen maailmansodan jälkeen ei juurikaan kirjoitettu natsimielisen 

saksalaiskristityt-liikkeen historiasta.52  

Roomalaiskatolisen kirkon ja Saksan kansallissosialistisen puolueen yhteiselo oli 

vaikeampaa kuin protestanttien ja natsien. Natsijohto ilmaisi usein katolisen kirkon 

vastustajanaan53, ja katolinen kirkko vieroksui natsien kiihkonationalismia ja rasistisia 

opinkappaleita. Natsijohdossa ei ollut montakaan sellaista katolilaista, joka olisi osallistunut 

aktiivisesti kirkon elämään. Katolilaistaustaisia kylläkin oli, ja monet näistä tunsivat 

viehtymystä protestantismiin.54  Natsien valtaan nousuun jälkeen katolinen kirkko kielsi 

jäseniltään Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen jäsenyyden, mutta perui kieltonsa 

saman vuoden aikana poliittisten olosuhteiden muututtua. Vuoden 1933 heinäkuussa Hitler 

teki Vatikaanin kanssa konkordiaattisopimuksen, jossa katolinen kirkko hyväksyi natsien 

vallan Saksassa. Sopimuksessa katolisen kirkon toimintaa rajoitettiin, esimerkiksi poliittisesti, 

mutta Hitler lupasi turvata kirkon uskonnollisen toiminnan sekä katolisten koulujen ja 

                                                
49 Karl Barth on yksi 1900-luvun tunnetuimmista teologeista, jonka myös Martin Niemöller tunsi 

henkilökohtaisesti. Esim. Ziemann 2019, 240. Barthin suhde luterilaisuuteen oli vaikea, ja Greenen mukaan hän 

inhosi luterilaisia, myös toisen maailmansodan jälkeen. Green 2007, 179–180. Barth oli myös kansallisuudeltaan 

sveitsiläinen ja kuului poliittiseen vasemmistoon. Ericksen 2012, 97. 
50 Green 2007, 177. 
51 Ericksen 2012, 26;29. 
52 Steigmann-Gall 2003, 4–5. 
53 Katolinen kirkko oli joutunut aikaisemminkin valtiojohtoisen vainon kohteeksi, kuten Otto von Bismarckin 

harjoittaman kulttuuritaistelun (Kulturkampf) aikana 1870-luvulla. von Bismarck pyrki rakentamaan yhtenäistä 

Saksaa, ja hän rajoitti katolisen kirkon toimintaa Saksassa tämän vuoksi. Esim. Ericksen 2012, 49. 
54 Steigmann-Gall 2003, 67–68; 82–84. 
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seminaarien olemassaolon. Vatikaani oli tehnyt samantyyppisen konkordiaattisopimuksen 

Benito Mussolinin johtaman fasistisen Italian kanssa. Katolisen kirkon motiivina sopimuksen 

solmimiseen lienee ollut, että tämä turvasi kirkon toiminnan. Moni epäilyttäväksi leimattu 

ryhmä oli joutunut Saksassa vainotuksi jo huhtikuussa 1933 ja katolilaisissa heräsi pelko, että 

koskisiko tämä heitäkin.55 Katolisen kirkon näkyvin natsien vastainen toimi oli paavi Pius 

XI:n vuoden 1937 kiertokirje ”Syvästi huolestuneena”, jota luettiin Saksan kirkoissa 

palmusunnuntaina 14.3.1937. Paavi hyökkäsi kirjeessä natsien ideologiaa vastaan ja oli 

turhautunut konkordiaattisopimuksen huonoon toteutukseen. Vuonna 1939 valittu paavi Pius 

XII, jota luonnehdittiin hiljaisemmaksi ja diplomaattisemmaksi kuin edeltäjänsä, oli hiljaa 

holokaustista. Katolisen kirkon suhtautuminen holokaustiin on kiistanalainen aihe.56 

Robert P. Ericksen näkee, että kristityt eivät olleet viehtyneitä Hitleristä tämän 

antisemitismin takia, ja kristityt lienevät nähneet natsien antisemitismin liian rajuna ja 

väkivaltaisena. Antisemitismi oli kylläkin varsin syvässä kirkkotaistelun molempien 

osapuolten keskuudessa. Kristinuskon suhde antisemitismiin tai juutalaisvastaisuuteen on 

kristinuskon näkökulmasta varsin kiusallinen teema.  Kristinuskon historiaan liittyvää 

antisemitismiä on kutsuttu myös juutalaisvastaisuudeksi, sillä kristittyjen juutalaisvastaisuus 

on perustunut ensisijaisesti uskontoon, ei ihmisen perimään. Monet Saksan kristityt näkivät 

1930-luvulla juutalaisten suuret oikeudet ongelmana, mutta ajattelutapa ei ollut mitenkään 

omalle ajalleen poikkeuksellinen. Nykynäkökulmasta, jossa arvostetaan kansalaisoikeuksia ja 

tuomitaan antisemitismi, asia voi tuntua oudolta. Kuitenkin 1900-luvun puolivälissä 

Euroopassa ja Amerikassa väheksyttiin monin paikoin sellaisia kansalaisoikeuksia, jotka 

koskisivat koko väestöä.57 

2.2. Fanaattisesta nationalistista natsien vahvaksi vastustajaksi 

Martin Niemöller syntyi 1892 Lippstadissa, läntisessä Saksassa. Hänen isänsä Heinrich oli 

evankelinen pastori ja omasi konservatiivis-kansallismielisen maailmankuvan. Heinrich 

Niemöller osallistui kansallismielisten ja antikatolilaisten luterilaisten yhdistysten toimintaan 

ja oli keisarillisen Saksan vankkumaton kannattaja. Martinille välittyi kansallismielinen 

maailmankuva myös koulusta. Hän valitsi laivastoupseerin uran ja hän oli hyvin kiinnostunut 

sotalaivoista jo nuorena, omien sanojensa mukaan hän oli halunnut laivastoupseeriksi jo 

neljävuotiaana. Isänmaallisille saksalaisille valinta ei ollut mitenkään poikkeuksellinen, sillä 

Saksassa vallitsi 1900-luvun taitteessa suuri laivastoinnostus ja moni akateemikkoperheen 

                                                
55 Ericksen 2012, 47–48; 56–60. 
56 Ericksen 2012, 108–109. 
57 Ericksen 2012, 36–37. 
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poika lähti laivastouralle. Vahva laivasto nähtiin maailmanvallan symbolina ja laivasto myös 

yhdisti hajanaista Saksaa.58 Niemöller palvelikin ensimmäisessä maailmansodassa 

laivastoupseerina, ja myöhemmin sodassa myös sukellusvenekapteenina. Ziemann kuvaa 

Niemöllerin omanneen maailmansodan aikaan vankan kansallismielisen maailmankuvan, 

johon kuului muun muassa toiveet saksalaisesta imperialismista, demokratiareformien 

hylkääminen ja syvä viha englantilaisia kohtaan. Ensimmäisen maailmansodan tappio 

merkitsikin Martinille kahta suurta katastrofia: keisarillisen Saksan romahdusta ja miltei 

varmasti oman upseerin uran päättymistä.59 Niemöller päätti ruveta opiskelemaan teologiaa 

1919. Ziemannin mukaan päätös ei syntynyt niinkään uskonnollisista motiiveista, vaan ennen 

kaikkea taloudellisista ja poliittisista syistä. Niemöller oli avioinut 1919 ja koki vastuuta 

elättää perheensä, kärsittiinhän Saksassa 1919 talousvaikeuksista. Pastorin ammatilla oli 

maine ammattina, jossa oli vakaat ja säännölliset tulot. Evankelisen teologian opiskelua 

kutsuttiinkin ”leipäopiskeluksi” (Brotstudium).60 Michael Heymel sen sijaan näkee, että 

keskeisin vaikutin Niemöllerin päätökselle lähteä lukemaan teologiaa oli vahva kansallistunto, 

kun Niemöller koki pystyvänsä palvelemaan saksalaisia evankelisena pastorina.61 

Martin Niemöller aloitti teologian opinnot Münsterissa 1920. Hän ei hylännyt 

opiskeluaikanaan vahvan nationalistista maailmankuvaansa, vaan osallistui vuosien 1919–23 

aikana kahdeksan äärinationalistisen ryhmän toimintaan. Niemöller kuului esimerkiksi 

opiskeluaikanaan äärinationalistiseen (Deutschnationale Volkspartei [DNVP]) -

ryhmittymään, ja toimi opiskelijaryhmän puheenjohtajana vuosien 1920–21 aikana. 

Ziemannin mukaan DNVP:n opiskelijaryhmittymällä oli kaksi yhdistävää asiaa: keisarillisen 

Saksan monarkian palauttaminen ja antisemitistinen agitaatio. Kuitenkin Niemöller keskittyi 

ensi sijassa opintoihin poliittiseen toimintaan nähden ja tähtäsi pastorin uralle. Vuonna 1924 

Niemöller vihittiin pastoriksi Sisälähetyksen (Innere Mission) palvelukseen. Hän palveli 

Münsterissä Sisälähetyksen palveluksessa 1924–1931 ja hän toimi enemmän toimihenkilönä 

kuin perinteisenä pastorina. Niemöller paneutuikin tarmolla Sisälähetyksen toimintaan ja hän 

oli ylityöllistetty. Perheen elämään kuului paitsi Martinin työ, niin myös kodin vilkas 

sosiaalinen elämä. Perheen koti toimi oman ajalle tyypillisenä pastorin kotina, joka 

vastaanotti jatkuvasti vieraita ja koti oli avoin muille ihmisille. Perheeseen syntyi myös 

vuosien 1920–1928 aikana seitsemän lasta, joista yksi kuoli muutaman tunnin syntymisen 

jälkeen. Niemöllerillä oli vaikeuksia kirjoittaa saarnoja, sillä niiden kirjoittamiseen ei ollut 

                                                
58 Ziemann 2019, 24–32. 
59 Ziemann 2019, 66–67; 74–75; 85–90. 
60 Ziemann 2019, 101–107. 
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kunnolla aikaa. Vuonna 1931 hän siirtyi seurakuntapastoriksi Berliinin Dahlemiin. Niemöller 

oli kuvaillut, että kaipasi perinteiseen seurakuntatyöhön ja halusi päästä eroon silloiseen 

työhön liittyneestä hektisestä matkustamisesta.62  

Dahlemin seurakunnassa Niemöller sopeutui pastorin työhön ja hän toimikin 

päätoimisesti seurakuntansa parissa, ja tämän lisäksi hän piti opiskelijoiden raamattupiiriä. 

Hän verkostoitui raamattupiiritoiminnassa, mikä olikin hänelle suureksi hyödyksi 

myöhemmin kun hän perusti ”pastorien hätäliiton” (Pfarrernotbund). Hän saavutti myös 

laajaa julkisuutta, kun hänestä tehtiin lehtikirjoitus perhelehti Beyers für alle -lehteen, ja tämä 

kirjoitus käsitteli hänen elämäänsä aikaisemman sukellusvenekomendantin näkökulmasta.  

Elämä muuttui radikaalisti vuoden 1932 jälkeen, kun natsimielinen saksalaiskristityt 

(Deutsche Christen) -kirkkopuolue ilmestyi myös Dahlemin seurakunnan elämään. Liikkeen 

tavoite oli valloittaa kirkko sisältä päin natsi-ideologiaan sopivaksi ja muodostaa Saksan 28 

itsenäisestä evankelisesta maakirkosta yhtenäinen valtakunnankirkko, Reichskirche. Vuoden 

1932 kirkollisvaaleissa saksalaiskristityt eivät saavuttaneet odotettua menestystä ja saivat noin 

23 prosenttia Dahlemin seurakunnan äänistä. Yhtenä tärkeänä tekijänä oli, että Dahlemin 

seurakunnassa ei ollut saksalaiskristityt-liikettä tukevaa pastoria.63 

1930-luvun alussa evankelisissa piireissä keskusteltiin kiivaasti kristinuskon suhteesta 

kansallissosialismiin. Myös Niemöllerin oma kanta oli ristiriitainen, ja hänen pikkuveljensä 

Wilhelm oli liittynyt puolueeseen 1923 ja Martin itse oli työskennellyt 1920-luvulla 

sellaisissa järjestöissä, joilla oli samankaltaisia tavoitteita kuin natseilla. Martinilla oli myös 

monia samoja näkökantoja kuin kansallissosialisteilla, kuten bolsevikkien vastustaminen tai 

Saksan valtion voimistaminen. Erityistä huolta Niemöllerille aiheutti sekularisaatiokehitys, 

jossa painotettiin arvojen relatiivisuutta ja ihmisen irrallisuutta. Kuitenkaan Niemöllerin 

poliittisista kannoista vuosien 1931–32 aikana ei ole varmuutta. Hän oli vuoden 1932 

seurakuntavaaleissa ehdolla poliittisesti puolueettomalla listalla. Martin Niemöller ei 

kuitenkaan liittynyt kansallissosialisteihin eikä ruvennut kannattamaan heitä, vaikka moni 

kansallis-konservatiivisen maailmankuvan omannut protestantti kääntyi kannattamaan 

kansallissosialisteja.64  

Martin Niemöllerin lähipiiristä löytyi vuonna 1933 innokkaita kansallissosialismin 

kannattajia: hänen isänsä ja veljensä toivottivat uuden hallinnon tervetulleeksi. Esimerkiksi 

Wilhelm Niemöller vihki hakaristilippuja käyttöön. Martin Niemöller oli toiveikas natsien 

                                                                                                                                                   
61 Heymel 2017, 31. 
62 Ziemann 2019, 108–113; 125; 130–133; 142. 
63 Ziemann 2019. 154–159. 
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noustessa valtaan, että Saksa voisi saavuttaa kansallisen yhtenäisyyden. Hän antoikin äänensä 

kansallissosialisteille maaliskuun 1933 parlamenttivaaleissa. Niemöller erosi kuitenkin 

monesta kanssallissosialistien pastoriäänestäjästä siinä, ettei hän vaatinut kristinuskon 

sekoittumista kansakuntaan siten, että lopputuloksena olisi eräänlainen kansallinen uskonto. 

Martin Niemöllerin äänenpainot muuttuivat vähitellen kriittiseksi kansallissosialismia kohtaan 

vuoden 1933 aikana. Hän alkoi pelkäämään, että evankelinen usko muuttuisi 

kansallisuusaatetta myötäileväksi ”luonnolliseksi uskonnoksi” ja aito evankelinen usko 

sumentuisi, kun ihmiset myötäilivät kansallissosialisteja.65  

Saksalaiskristityt saivat voiton heinäkuun 1933 kirkollisvaaleissa ja alkoivat 

runnomaan läpi kansallissosialistista agendaansa evankelisessa kirkosta. Martin Niemöller ei 

hyväksynyt tätä ja hänestä tuli vuoden 1933 aikana yksi kirkollisen opposition 

merkittävimmästä hahmoista. Hän ei suostunut antamaan saksalaiskristityille periksi ja hänen 

johdollaan perustettu ”pastoreiden hätäliitto” sanoutui irti saksalaiskristittyjen harhaopeista ja 

asettui puolustamaan perinteistä kristillistä tunnustusta sekä vastustamaan kirkon 

”arjalaistamistoimia”.66 Valtiovalta ei katsonut ”pastoreiden hätäliittoa” hyvällä ja esimerkiksi 

salainen poliisi Gestapo näkin tämän vastarintaorganisaationa. Niemöller pysyi painostuksesta 

huolimatta uskollisena arvoilleen, ja hänet erotettiin väliaikaisesti pastorin virastaan. 

Ulkomaalaiset lehdetkin tekivät kirjoituksia Dahlemin seurakunnasta ja sen karismaattisesta 

pastorista.67 ”Pastoreiden hätäliiton” pohjalta perustettiin 1934 evankelinen Tunnustuskirkko, 

jonka toiminnassa Niemöller otti johtavan roolin. Tunnustuskirkon perustaminen ei ollut 

helppoa, sillä varsinkin luterilaiset pelkäsivät menettävänsä tunnustuksellisen identiteettinsä 

uudessa kirkossa. Niemöller toimi päättäväisesti Tunnustuskirkon piirissä ja hän ajoi 

voimakkaasti asiaansa. Niemöllerin ansioksi luettiin sodan jälkeen, että hän puolusti 

luterilaisuuden piirissä Barmenin julistusta erityisen voimakkaasti. Tunnustuskirkko ei 

saavuttanut riittävää yhtenäisyyttä, vaan se jakautui erimielisyyksien vuoksi 1936.68 Toisaalta 

                                                                                                                                                   
64 Ziemann 2019, 156–168. 
65 Ziemann 2019, 172–176. 
66 Ziemann 2019, 195–200. 
67 Ziemann 2019, 225–230.  
68 Ziemann 2019, 232–235; 247–257. Niemöllerin maine heikkeni monien saksalaiskristittyjen vastustajien 

silmissä tammikuussa 1934, kun arvovaltainen joukko saksalaiskristittyjen vastustajia oli kutsuttu tapaamiseen 

Hitlerin kanssa ratkomaan kirkollisia riitoja. Saksalaiskristittyjen vastustajat halusivat tavata Hitlerin, koska he 

olivat tyytymättömiä Ludwig Müllerin toimiin valtakunnanpiispana. Tapaamisessa paljastui, kuinka Gestapo oli 

salakuunnellut Niemöllerin puhelinta. Niemöller oli käynyt puhelinkeskustelun Walter Künnethin kanssa 

tapaamispäivän aamuna, ja tässä keskustelussa Niemöller oli ilmaissut, kuinka valtakunnanpresidentti Paul von 

Hindenburg esittelisi Hitlerille Niemöllerin ja hänen kannattajiensa aikeet luoda vapaa kirkko. Paljastusta 

pidettiin suurena epäluottamuksena Hitleriä kohtaan ja moni Niemöllerin kollega yritti tehdä tapaamisessa 

tyhjäksi Niemöllerin puheita. Tämän tapahtuman vuoksi Hitlerin epäluulo Niemölleriä kohtaan kasvoi. Moni 
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osa luterilaisista näki, että Niemöller hylkäsi luterilaiset juurensa kirkkotaistelun pyörteissä. 

Esimerkiksi Lowell C. Green näkee, että Barthin henkilökohtainen persoona vetosi 

Niemölleriin siten, että hän saattoi irtaantua luterilaisesta perinteestä. Niemöller puolusti 

Barmenin julistusta voimakkaasti ja vaati monia allekirjoittamaan Barmenin julistuksen, mikä 

aiheutti ongelmia monille luterilaisille.69 

Niemöller radikalisoitui vuoden 1936 aikana ja alkoi puhumaan aikaisempaa 

voimakkaampien sanankäänteiden kautta valtiollista kehitystä vastaan. Hän muun muassa 

kritisoi lehdistön rajoituksia ja moitti natsien Stürmer-lehteä nuorison moraalin 

turmelemisesta. Niemöllerin isännöimät Dahlemin seurakunnan avoimet illat olivat tuolloin 

harvoja tilaisuuksia, joissa pystyi käymään kriittistä keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. 

Illat olivat suosittuja, ja niihin tungeksi ihmisiä. Iltoihin saattoi osallistua 1500 ihmistä, ja 

ihmisten päästämiseen sisään piti varata tunti aikaa. Gestapo vangitsi Niemöllerin lopulta 

1.7.1937. Kansallissosialistisen työväenpuolueen sanomalehti Völkischer Beobachter uutisoi 

2.7.1937, että Niemöller vangittiin ”yhtämittaisen saarnastuoliagitaation” takia. Niemöller 

vietiin Moabitiin tutkimusvankeuteen, ja tutkimusvankeuden aikana hän sai myös paljon 

kansainvälistä julkisuutta Tunnustuskirkon symbolina ja Hitlerin vastustajana. Hänet vietiin 

Sachsenhausenin keskitysleiriin maaliskuussa 1938. Niemöller oli vuodet 1938–1945 Hitlerin 

henkilökohtainen vanki. Niemöllerille oli tärkeää puolustaa kirkon itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta ilman että valtio sekaantuisi kirkon asioihin. Hän perusteli kantaansa, että 

ihmisen tuli olla kuuliainen Jumalan sanalle.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
pastori jätti Niemöllerin perustaman liittouman tapahtuman jälkeen ja ilmaisi julkisesti tukea kolmannelle 

valtakunnalle. Steigmann-Gall 2005, 166–169. 
69 Green 2007, 167; 186. 
70 Ziemann 2019, 287–288; 296; 299–302; 308–311. 
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3. Mikä tekee kirkosta kirkon? 

3.1. Niemöllerin ekklesiologisen ajattelun tausta 

”Mitä mielenkiintoa teillä on kirkkoa kohtaan?”71 Martin Niemöller kirjoitti keskitysleirissä 

vuonna 1939, että nuo sanat eivät jättäneet häntä rauhaan. Kysymyksen esitti systemaattisen 

teologian professori, kun Niemöller opiskeli evankelista teologiaa ja tähtäsi papin uralle. 

Kysymystä oli edeltänyt keskustelu, jossa käsiteltiin systemaattisen teologian tehtävää. 

Niemöller oli kertonut, että systemaattisen teologian tehtävänä on kertoa, että mikä kirkko on. 

Professori piti Niemöllerin vastausta sopimattomana ja kysyi kysymyksensä hämmästyneenä. 

Niemöller kertoo, että tämä kysymys ei jättänyt häntä rauhaan keskitysleirin yksinäisyydessä 

ja joutilaisuudessa. Hän oli miettinyt asiaa unettomina öinä, ja päätti tehdä kirjoitelman, jossa 

vastaa kysymykseen, että mikä on kirkon tehtävä.72 

Niemöllerin oma ekklesiologinen kanta joutui haastetuksi kirkkotaistelun aikana. Kun 

hän oli Sisälähetyksen palveluksessa (1924–1931), hänen työnsä oli tavoittaa kirkosta 

vieraantuneita evankelisen kirkon yhteyteen. Niemöller täytti silloin kansankirkollista 

(volkskirchlich) tehtävää, jolloin evankelinen kirkko piti huolta kansallisesta moraalista ja 

järjestyksestä. Saksalaiskristittyjen otettua vallan Saksan evankelisessa kirkossa, Niemöllerin 

vanha käsitys asettui järjettömään valoon. Vuoden 1934 aikana vain harva Tunnustuskirkon 

teologi halusi luoda Tunnustuskirkosta vapaakirkon tapaista kirkkoa, mutta enemmistö halusi, 

että Tunnustuskirkolla olisi valtakunnallinen julkisoikeudellinen asema. Niemöllerin oma, 

uudenlainen näkemys kirkosta alkoi erottua alkuvuonna 1934. Helmikuussa hän visioi, että 

tulisi luoda seurakuntia seurakuntien sisälle, eli ikään kuin todellinen seurakunta olisi 

nimelliskirkon sisällä. Maaliskuussa Niemöller kertoi esitelmässään, että kirkon tulisi 

rakentua alhaalta päin. Niemöller korosti, kuinka seurakunta elää Jumalan sanasta. Niemöller 

näki myös tunnustuksen tärkeäksi uudelle kirkolle.73 

                                                
71 Was haben Sie nur für ein Intresse an der Kirche? Niemöller 1939, 7. Kaikki käännökset teoksessa ovat 

tekijän. Kysymyksen esitti systemaattisen teologian professori Georg Wehrung. Christophersen & Ziemann 

2019. Niemöllerin välit Wehrungin kanssa olivat kuitenkin kaverilliset, eikä Wehrung (1880–1959) ollut 
paljoakaan Niemölleriä vanhempi. Niemöller ja Wehrung asuivat lähekkäin ja kävelivät usein yhtämatkaa kotiin. 

Ziemann 2019, 114–115. Kysymys kirkon olemuksesta ei jättänyt Niemölleriä rauhaan myöhemminkään. 

Niemöller esimerkiksi puhui aiheesta Princeton Theological Seminaryssä toisen maailmansodan jälkeen, ja tässä 

esitelmässä hän palasi myös tilanteeseen, jossa systemaattisen teologian professori ihmetteli hänen 

kiinnostustaan kirkkoa kohtaan. Esitelmässään Niemöller kaipasi elävää ja dynaamista kirkkoa ja joka ylittää 

tunnustukselliset jakolinjat. Niemöller ilmaisee, kuinka kirkko on jotain, mikä tapahtuu kun kaksi tai kolme on 

koolla Jeesuksen nimessä. Kirkko on olemassa sitä varten, että Jeesus voi ilmaista voimansa maan päällä. 

Niemöllerin mukaan organisaatiomaista yhteistä kirkkoa ei tarvita, mutta kirkkojen tulee olla hengellisesti yhtä. 

Niemöller 1947, 10; 16.  
72 Niemöller 1939, 1; 7–8. Tutkielmassa noudatetaan Niemöllerin teoksen alkuperäisteoksen numerointia. 
73 Ziemann 2019, 231–232. 
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Martin Niemöller toimi sovittelijana kirkkotaistelun aikana ja hän joutui 1930-luvulla 

selvittämään Tunnustuskirkon erimielisyyksiä. Kuten jo aikaisemmin mainittua, hän puolusti 

Barmenin julistusta luterilaisuuden piirissä. Kun Ludwig Müller oli noussut Saksan 

evankelisen kirkon johtoon, muotoili pieni joukko luterilaisia teologeja Augustin 

tunnustuksen (August Confession), jossa otettiin etäisyyttä saksalaiskristittyjen toimiin Saksan 

evankelisessa kirkossa. Myöhemmin tunnustus opittiin tuntemaan Bethelin tunnustus -

nimellä. Niemöller valittiin sovittelijaksi, kun monen teologin mielestä tunnustusta piti 

korjata. Esimerkiksi Karl Barth piti tunnustusta liian luterilaisena. Niemöller käsittelikin 

sovintoehdotuksessa esimerkiksi Zwingliä ja Calvinia, jotka eivät olleet alkuperäisessä 

tunnustuksessa esillä. Niemöllerin esittämä sovintoehdotus ei miellyttänyt ketään, eikä 

Bethelin tunnustusta lopulta hyväksytty. Green pitää tätä hukattuna mahdollisuutena saada 

luterilaisten laaja hyväksyntä Tunnustuskirkon toimille, sillä yli 80 prosenttia Saksan 

protestanteista oli luterilaisia. Lopulta Tunnustuskirkon perusdokumentiksi luettiin Barmenin 

julistus, jonka Green kuvaa olleen pitkälti reformoidun Karl Barthin käsialaa.74  

Martin Niemöller edusti sellaista luterilaista kantaa, joka oli sitoutunut Barmenin 

teologiaan. Monet luterilaiset vierastivat Barmenin teologiaa, ja nämä perustivat vuonna 1936 

Luther-neuvoston (Lutherrat), joka piti yhteistyön avoimena myös saksalaiskristittyjen 

johtamien toimielinten kanssa.75 Monelle luterilaiselle Barmenin julistuksessa oli teologisena 

ongelmana, että julistus ei pitänyt esillä lain ja evankeliumin erottelua eikä suhtautunut 

riittävän myönteisesti luomisjärjestyksen teologiaan. Tällä teologialla oli Saksassa vahva sija 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen.76 Niemöller ei sulattanut monien luterilaisten 

irtautumista yhteisestä julistuksesta, vaan kutsui kuvasi näitä irtaantujia kavaltajiksi.77 

Tutkimuskirjallisuudessa Niemöllerin edustamaa kantaa usein arvostetaan. Michael Burleigh 

kuvaa esimerkiksi Niemöllerin edustamaa liittoumaa ”Dahlemin radikaaleiksi”.78 

                                                
74 Green 2007, 162–164. 
75 Esimerkiksi Bayernin, Württenbergin ja Hannoverin maakirkot eivät olleet liittyneet vuonna 1936 DEK:n ja 

näitä kirkkoja pidettiin ”koskemattomina” (intakt). Näiden maakirkkojen piispat myös toimivat 

Tunnustuskirkossa. Monelle luterilaiselle oli tärkeää puolustaa luterilaista tunnustusta Tunnustuskirkossa ja he 

myös halusivat pitää yhteistyön avoinna valtakunnan kirkkoon. Strohm 2017, 70–72. Erityisen vaikeaa 
Niemöllerille oli kolmen ”koskemattoman” maakirkon piispan liittyminen Luther-neuvostoon. Ziemann 2019, 

280. 
76 Strohm 2017, 51–53. 
77 Ziemann 2019, 280. Nämä Niemöllerin sanat ”kavaltajista” kaikuivat EKD:n piirissä vielä 1950-luvullakin. 

Ziemann 2019, 280. 
78 Burleigh, 2006, 211–212. Myös muissa tutkimuskirjoissa Martin Niemöller mainitaan esimerkkinä rohkeasta 

toiminnasta Tunnustuskirkon piirissä. Esim. Erickson 2012 25–26. Toisaalta Green tuo esille, kuinka 

Niemöllerin ryhmittymä oli niin radikaali, että se karkotti ”kunnollisia luterilaisia” pois Tunnustuskirkosta. 

Green 2007 186; 191. Tunnustuskirkon ongelmat eskaloituivat Dahlemin synodin myötä. Dahlemin synodi oli 

Tunnustuskirkon yksi merkittävimmistä synodeista, ja se pidettiin lokakuussa 1934. Synodissa tehty Dahlemin 

julistus oli Tunnustuskirkon toiseksi tärkein julistus heti Barmenin julistuksen jälkeen. Dahlemin julistus oli 
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Vuoden 1935 jälkeen Niemöller pyrki vaikuttamaan Saksan kristillistämiseen. Hän 

näki, että natsit ja saksalaiskristityt olivat vieneet Saksan pakanalliseen suuntaan. Benjamin 

Ziemannin mukaan Niemöllerin kirkkokäsityksessä näkyi jälleen hänen taustansa 

Sisälähetyksessä.79 Kun Niemöller työskenteli Sisälähetyksessä, hänen tehtävänsä oli antaa 

niin aineellista apua kuin luoda eläviä seurakuntia. Työhön kuului myös kirkosta 

vieraantuvien tai vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen. Ideaalina oli, että seurakunta 

koostui aktiivisista kristityistä ja seurakuntalaiset auttoivat toisiaan. Ideaali pohjautui 1800-

luvulla vaikuttaneen Johann Hinrich Wichernin teologiaan, jossa korostui kristillisen elämän 

uudistuminen ja hyvät teot lähimmäisiä kohtaan.80 Vuoden 1934 jälkeen Niemöllerin 

argumentaatiossa näkyi Raamatun tekstien normatiivinen asema, mikä näkyi niin 

kirkkotaistelussa kuin tämän tutkimuksen lähdeaineistossakin. Aatteellisena taustana tässä oli 

muun muassa niin myöhäispietistinen raamatullisuus kuin Raamatun absoluuttisen 

auktoriteetin korostaminen.81 

Kun Niemöller oli työskennellyt Sisälähetyksessä Münsterissa, hän oli kamppaillut 

katolisen kirkon vaikutuksen vähentämiseksi. Niemöllerin suhteet katoliseen kirkkoon 

lämpenivät 1930-luvulla. Hän haaveili vuonna 1935 siitä, että evankeliset ja katoliset kristityt 

olisivat vastustaneet yhdessä natsien toteuttamaa Saksan pakanallistamista. Niemöller oli 

tehnyt vuonna 1937 yhteistyötä Münsterin piispa Clemens August Graf von Galenin82 kanssa, 

joka oli yksi tunnetuimmista katolilaisista natsien vastustajista. Myös katolilaisia oli käynyt 

kuuntelemassa Niemöllerin esitelmiä. Tämä kehitys johti siihen, että Niemöller näki 

katolaisuuden aikaisempaa myönteisessä valossa – hän koki katolisen kirkon läheisempänä 

kuin saksalaiskristittyjen edustaman evankelisen kirkon.83  

                                                                                                                                                   
vahvasti aikaansa sidottu, ja Dahlemissa Tunnustuskirkko määritteli itsensä DEK:n ylimmäksi vallankäyttäjäksi. 

Dahlemin julistuksen myötä tuli pohdintaan, kumpi käyttää kirkossa ylintä päätösvaltaa: valtiovaltaan sidottu 

kirkon johto vai kirkon tunnustukseen sidottu kirkon johto? Dahlemin päätökset eivät olleet helppoja, eivätkä 

nämä saavuttaneet yksimielisyyttä. Lopulliset päätökset hyväksyivätkin pieneksi käynyt vaikuttajajoukko, kun 

tiukan aikaraamin takia yli puolet päättäjistä oli matkustanut kotiinsa ennen ratkaisevaa äänestystä. Esimerkiksi 

kun Dahlemissa määriteltiin Tunnustuskirkolle johtava toimielin, oli sen hyväksyminen monille luterilaisille 

vaikeaa, koska nämä kaipasivat piispan virkaa. Muutenkin monille luterilaisille oli vaikeaa sitoutua 

Tunnustuskirkon yhteiseen johtoon. Klaus Scholderin mukaan Dahlemin synodin ansiona voi pitää irtautumista 

saksalaiskristittyjen johtamasta DEK:sta, mutta heikkoutena sitä, että synodi otti liian mustavalkoisen kannan 
tosikirkkoon kuuluviin ja kuulumattomiin. Dahlemin synodissa tehtiin päätös, että seurakuntien piti päättää, 

kuuluvatko nämä Tunnustuskirkkoon vai ei. Myös yhteistyöstä saksalaiskristittyjen kanssa tuli pidättäytyä. 

Dahlemin päätökset erottivat enemmän kuin yhdistivät Tunnustuskirkkoa. Varsinkin sellaisissa seurakunnissa, 

joissa oli vain vähän Tunnustuskirkon edustajia, Dahlemin päätösten toteuttaminen oli vaikeaa. Scholder 1988, 

337–348; Strohm 2017, 58–62. 
79 Ziemann 1939, 278–280. 
80 Schmidt 1971, 22; 24–25. 
81 Christophersen & Ziemann 2019, 56. 
82 Hänelle on annettu lempinimi ”Münsterin leijona” rohkeiden saarnojen ansiosta, ja hänet julistettiin vuonna 

2005 autuaaksi. 
83 Schmidt 1971, 390–392. 
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Christophersenin ja Ziemannin mukaan Niemöller ei kirjoittanut teosta pelkästä 

keskitysleirin aiheuttamasta ”hengellis-sielullisesta kriisistä”, vaan se kertoo myös 1930-

luvun kirkkotaistelun teologiasta ja Niemöllerin kääntymisaikeista. Kuten aikaisemmin on 

kerrottu, kirkkotaistelu sai aikaan Tunnustuskirkon sisällä ekklesiologisen ulottuvuuden, ja 

Niemöller oli vahvasti mukana tässä kamppailussa. Niemöller pohti Gedanken über den Weg 

der christlichen Kirche -teoksessa, olisiko katolisuus vastauksena siihen ongelmaan, että 

kristillinen kirkko voisi olla yhtenäinen. Teoksen erityinen tarkoitus onkin etsiä todellisen 

kirkon olemusta.84 

Seuraavassa luvussa siirrytään tarkastelemaan Niemöllerin tutkielmaa Gedanken über 

den Weg der christlichen Kirche, jossa hän etsii oikeata kirkkoa ja ruoskii oman kirkkonsa 

tilaa. Niemöller kuvaa, kuinka evankelisen kirkon opetukset ovat köyhtyneet hengellisesti, 

eikä kirkkojen opetuksessa ole kunnon sisältöä.85 Niemöller käyttää myös raamatullista 

retoriikkaa väitteidensä tukena ja peilatessaan omaa tilannetta juutalais-kristilliseen traditioon. 

Hän vertaa esimerkiksi omaa tilannettaan Raamatun Joonaan, jonka piti mennä Niniveen 

varoittamaan kaupunkilaisia (Joona 3:4). Samassa hän hakee myös rohkaisua Uudesta 

testamentista (Ilm. 3:2). Vertauksissa Niemöller näkee itsensä suhteessa Vanhapreussilaiseen 

maakirkkoon, mutta näkee että ei voi tilanteensa vuoksi varoittaa muita. Hän päättää kirjoittaa 

muiden kristittyjen neuvoksi.86  

3.2. Apostolinen auktoriteetti 
Kirkko nojaa ”kulmakivi” Kristukseen. Kristus perusti ja perustaa kirkon, ja kirkko myös 

rakentaa kaikille tulevaisuuden. Kirkon ydin koostuu opetuslapsista ja miehistä, jotka jäivät 

jäljelle Jeesuksen erottua heistä. Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen koitti rakentamisen uusi 

aika, jolloin kirkko sai ”apostolisen perustan”. Apostoleiden työtä jatkoi jo heidän elinaikanaan 

heidän oppilaansa ja tulevat seuraajansa apostoleiden toimeksiannosta. Nämä perustivat, hoitivat 

ja johtivat seurakuntia apostoleiden tapaan. Ylin auktoriteetti kirkossa oli apostoleilla, joiden 

joukossa Pietarilla on erityisasema.87 

 

Kun Niemöller perustelee apostolisen auktoriteetin merkitystä, hän käy läpi Raamatun 

varhaisen seurakunnan historiaa. Niemöllerin mukaan Jeesuksen 12 alkuperäistä opetuslasta 

ja Paavali olivat varsinaisia apostoleita apostolin virassa, ja näillä oli myös erityinen valtuus 

                                                
84 Christophersen & Ziemann 2019, 53–56. 
85 Niemöller 1939, 5–6. 
86 Niemöller 1939, 7–8. 
87 Die Kirche ruht auf dem ”Eckstein” Christus, der selbst die Kirche gründet und sie auch weiterhin und für alle 

Zukunft baut. Sie besteht zunächst noch keimhaft in dem Kreis der Apostel und Jünger, den Jesus bei seinem 

Scheiden hinter sich läβ. Mit der Ausgieβung des heiligen Geistes kommt dann die neue Zeit des Aufbaus, der 

auf dem ”Grund der Apostel” erfolgt. Das Werk der Apostel wird aber schon zu deren Lebzeiten erweitert und 

verbreitert durch ihre Schüler und künftigen Nachfolger, welche - im Auftrage der Apostel – wie diese 

Gemeinden gründen, pflegen und ordnen. – Für die gesamte Kirche gelten die Apostel, unter denen Petrus 

besonders hervorragt, als oberste Autorität. Niemöller 1939, 34–35.  
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toimia. Apostolin virka on peräisin Jeesukselta ja nämä apostolit ovat Jeesuksen todistajia 

aina maailman loppuun saakka. Apostolit jatkoivat Jeesuksen työtä ja todistivat Jeesuksesta 

sanoin ja teoin, samalla tavoin kuin Jeesus julisti taivasten valtakuntaa sanojen ja tekojen 

avulla. Apostolit olivat perineet Jeesukselta varsinaisen valtuutuksen toimia. Apostolien 

todistuksessa Pyhän Henki antoi auktoriteetin toimia, ja todistuksessa ilmeni Pyhän Hengen 

voima ja totuus. Niemöller kertoo, että kirkon perusta on apostoleissa ja profeetoissa, mutta 

Jeesus Kristus on kirkon kulmakivi (Ef. 2:20).88 Niemöller katsoo, että apostolit ovat 

seurakunnassa Jeesuksen edustajia ja heillä on täysivaltainen auktoriteetti kirkollisessa 

elämässä.89 

Varhaisten seurakuntien virantäytössä apostolisella auktoriteetilla oli erityinen tehtävä. 

Kun varhaisiin seurakuntiin valittiin vanhimmat, nämä vanhimmat olivat apostoleiden 

seuraajia. Erityisinä merkkeinä vanhimmilla oli, että heidän valtuutensa periytyi siten, että 

apostolit olivat nostaneet kädet näiden päälle erityisellä tavalla (esim. Tim. 1:6). Kirkon 

virkoihin liittyvä apostolinen auktoriteetti siis periytyi henkilökohtaisesti apostoleiden 

kautta.90 Niemöller kirjoittaa, kuinka kirkon viran haltijat jatkavat tätä apostolien työtä ja 

toimivat Pyhän Hengen voimassa.91 Tärkeä tekijä seurakuntaelämässä oli oikeanlainen 

opetusvirka, ja tähän liittyi erityinen valtuutus. Niemöller kirjoittaa, että kristityt tarvitsevat 

kasvaakseen opetusta. Kirkollisten opettajien tulee olla sellaisia, jotka Kristus on asettanut 

virkaan.92 Niemöller siis katsoo oikeaoppisen pappisviran olevan jatkumoa alkukirkon 

apostolin viralle. Apostolinen auktoriteetti ja kirkon apostolisuus on keskeisin peruste 

oikeaoppiselle Niemöllerin argumentaatiossa. 

Niemöller näki, että apostolisen oikeutuksen perusteella katolisen kirkon paavin 

vallalle on olemassa luotettavat perusteet. Niemöller kirjoittaa, että mitä kauemmin hän luki ja 

opiskeli Uutta testamenttia, sitä vähemmän hän oli samaa mieltä protestanttisen 

opinkäsityksen kanssa, että Pietarilla olisi ollut vain tilapäinen erityisasema opetuslasten 

keskuudessa. Niemöller kuvailee, kuinka Raamatun kautta välittyy, että Pietarilla oli erityinen 

asema opetuslasten joukossa. Niemöller ottaa esille useita kohtia evankeliumeista, 

Apostoleiden teoista ja Uuden testamentin kirjeistä. Esimerkiksi kun Jeesus nimeää Pietarin 

Kallioksi, hän tarkoittaa Niemöllerin mukaan sitä, että Pietari on kallio kirkkoa varten. 

Pietarin erityisestä asemasta kertoo myös se, kun Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumissa, 

                                                
88 Niemöller 1939, 21–25. 
89 Niemöller 1939, 28 
90 Niemöller 1939, 29–30. 
91 Niemöller 1939, 123. 
92 Niemöller 1939, 50–51. 
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että Pietarilla on erityinen asema ja virka apostoleiden joukossa (Matt. 16:19). Niemöller 

myös korostaa, kuinka Pietarin erityinen asema alkuseurakunnassa tulee esille Raamatun 

teksteissä. Apostoleiden tekojen ensimmäisellä puoliskolla kerrotaan, kuinka Pietarilla oli 

johtava asema ensimmäisten kristittyjen joukossa ja kuinka hänellä oli virka käyttää avaimia, 

hän vahvisti veljiä ja huolehti laumastaan paimenen tavoin. Niemöller päättää pohdinnat 

Pietarista todeten, että Raamatun todistus Pietarin erityisasemasta tukee kristillistä traditiota.93 

Kristillisellä traditiolla hän viittaa roomalaiskatoliseen kirkkoon. 

Niemöller käyttää varsin perinteisiä roomalaiskatoliselle kirkolle tyypillisiä 

perusteluita paavin vallan oikeutuksesta. Sen sijaan kristinuskon piirissä on varsin pitkä 

traditio siitä, että Pietarin asema opetuslasten joukossa ei mitenkään välttämättä takaa 

Rooman piispan erityisasemaa piispojen joukossa. Esimerkiksi patristisella ajalla idän 

kristillisyydessä katsottiin yleisesti, ettei Pietarin erityisasema periytynyt Rooman piispalle 

eikä Rooman valta-asemalla piispojen joukossa ollut jumalallisia perusteita.94 Matteuksen 

evankeliumin 16. luvun jakeille 18–19 on annettu myös sellaisia tulkintoja, jotka sivuuttavat 

Pietarin erityisaseman opetuslasten joukossa. Kun Pietaria kuvataan kallioksi, jolle Jeesus 

rakentaa kirkon, sanan kallio on tulkittu viittaavan Kristukseen, uskoon tai sen on ajateltu 

vain tarkoittavan tunnustusta Pietarin osoittamalle uskolle. Tai vaihtoehtoisesti kalliolla on 

viitattu Pietariin, mutta viittaus koskee vain Pietarin omaa toimintaa eikä koske Pietarin 

erityisasemaa.95 Martin Niemöllerin reformaattorikaima näki Schmalkaldenin opinkohdissa, 

että paavin valta on pelkkää ihmisten keksintöä.  Lutherin mukaan ylin valta kirkossa kuuluu 

hänen mukaansa Kristukselle.96 

Niemöllerin ystävä ja Tunnustuskirkon merkittävä vaikuttaja Hans Asmussen97 laati 

vuonna 1939 teoksen Kirche und das Amt. Niemöller kirjoitti tässä tutkielmassa käsitellyn 

teoksen reaktiona Asmussenin kirjalle. Asmussen käsittelee teoksessaan luterilaista 

virkakäsitystä uustestamentillisen kirkollisen kehityksen valossa. Asmussen kritisoi 

teoksessaan paavin valtaa. Hän liittyi Lutherin perintöön ja näki, että Sanalla oli ensi sijainen 

                                                
93 Niemöller 1939, 30–34. 
94 Kelly 2014, 407–408.  
95 Pelikan 1971, 115. 
96 Gassmann & Hendrix 2005, 155–156. 
97 Hans Asmussenilla oli merkittävä vaikutus, kun Martin Niemöller vakuuteltiin jäämään protestanttiseen 

kirkkoon. Asmussen toimi Else Niemöllerin neuvonantajana, kun tämä kävi intensiivistä kirjeenvaihtoa 

aviomiehensä kanssa. Else Niemöller antoi aviomiehensä lähettämistä kirjeistä teologiaa sisältäviä osuuksia 

neuvonantajilleen, jotka antoivat Elselle teologisia perusteita vastata Martinin katolista kirkkoa puoltaviin 

perusteisiin. Asmussenin ohella näihin neuvoantajiin kuului Martinin ystäviä ja Tunnustuskirkon vaikuttajia. 

Else Niemöller taivutteli sinnikkäästi miestään jäämään evankeliseen kirkkoon ja lopulta onnistuikin tässä. 

Christophersen ja Ziemann pitävät Else Niemöllerin periksiantamattomuutta tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä, 
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valta, kun taas instituutiot olivat ohimeneviä. Hän näkee, että Matteuksen evankeliumissa 

(Matt. 16:13–20) esitetty Pietarin erityisasema ei koskenut pelkästään Pietaria, vaan kaikille 

opetuslapsille kuului samat oikeudet kuin Pietarille. Hän perusteli oman kantansa 

Efesolaiskirjeen jakeilla (Ef. 2:19–20). Martin Niemöller sai Kirche und das Amt -teokseen 

Sachsenhauseniin maaliskuussa 1940 tuntemattomalta lahjoittajalta.98 Kirche und das Amt on 

jäsennelty eri tavoin kuin Niemöllerin teos, ja Asmussenin teoksesta näkee, että kyseessä on 

ollut akateeminen teologi ja että hän tarkastelee tutkimusaihettaan todella jäsentyneesti.99 

Asmussen esimerkiksi käsittelee alkuseurakunnan toimintaa kattavasti useiden Raamatun 

kirjojen perusteella ja erittelee ne virat, joita seurakunnassa oli käytössä ja virkojen 

merkityksiä.100  

Niemöllerillä oli vain joitakin teologisia teoksia mukanaan keskitysleirissä, ja yksi 

tällainen oli Johann Adam Möhlerin (1796–1838) teos Symbolik. Teos onkin vaikuttanut 

Niemöllerin käsityksiin ideaalista katolisesta kirkosta.101 Möhler oli yksi oman aikansa 

merkittävimmistä roomalaiskatolisista ekklesiologeista ja hän oli hyvin arvostettu ja laajasti 

viitattu eri yhteyksissä myös 1900-luvulla. Möhler kannatti sellaista katolista teologiaa, jossa 

hän katsoo katolisen kirkon edustavan oikeata kristillistä traditiota ja hylkäävän monet 

protestanttiset uudistusvaatimukset. Möhler korosti teologiassaan, kuinka paavi ja piispat ovat 

saaneet jumalallisen valtuutuksen toimivallalleen ja ohjaavat seurakuntaa ylhäältä käsin.102 

Katolisen kirkon kirkkokäsitys oli ennen Vatikaanin toista konsiilia (1962–65) societas 

perfecta, hierarkinen käsitys kirkosta. Vasta Vatikaanin toinen konsiili nosti 

paikallisyhteisöjen roolia merkitseväksi. 1900-luvun alkupuolen kirkkokäsityksessä kirkossa 

ajalteltiin olleen kahden kerroksen väkeä: pastorit ja seurakunta.103 Niemöllerin teologiassa 

tämän voi nähdä siten, opetusviran haltijoilla oli tärkeä rooli apostolisen opetuksen 

selittämisessä ja tulkitsemisessa seurakunnassa. Pyhä Henki johdatti kirkon virassa olevia 

tässä tehtävässä.104 Toisaalta yhteiskunnan näkeminen hierarkisena oli tavallinen tapa 

hahmottaa yhteiskunnallisia rakenteita myös evankelisen kirkon piirissä, varsinkin ennen 

                                                                                                                                                   
miksi Martin ei kääntynyt katoliseen uskoon. Kääntymisaikeet ylittivät kansainvälisen uutiskynnyksen ja myös 

paavi liittyi mukaan kuvioon. Christophersen & Ziemann 2019, 10–11; 20–22; 34–35. 
98 Christophersen & Ziemann 2019, 29–31; 34; 50. Niemöller kommentoi Asmussenin teosta kirjeessään 

vaimolleen, että teos tuotti hänelle osittain iloa ja hän seurasi nyt Asmussenin ajatuksenjuoksua. Christophersen 

& Ziemann 2019, 31. 
99 Asmussen 1939, 3–6. 
100 Asmussen 1939, 217–231. 
101 Christophersen & Ziemann 2019, 50–52. 
102 Riga 1961, 563–567. 
103 Kärkkäinen 2002, 28–29. 
104 Niemöller 1939, 122. 
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vuotta 1918.105 Kirkon virka oli Niemöllerille erityinen asia, ja tämän viran avulla kirkko 

saattoi pysyä apostolisessa opetuksessa. Niemöller perustelee siis seurakunnan hierarkian 

olevan oikean kirkon tuntomerkki. Samaa argumentaatiota löytyy myös Möhleriltä.  

Niemöller näkee, kuinka kirkko oli tehnyt historiassaan virheitä ja monet kriitikot ovat 

olleet oikeassa kertoessaan kirkon virheistä. Kritiikin perusteella oli perustettu monia uusia 

kirkkoja, mutta Niemöller kuitenkin näkee, että uuden kirkon perustaminen on väärä lääke 

tähän vaivaan. Niemöllerin mukaan monet elävät kristityt ovat lähteneet pääkirkosta ja 

perustaneet uuden kirkon, mutta ongelma tässä on, että tämä uusi kirkko jää ennemmin tai 

myöhemmin hedelmättömäksi. Myös elävät kristityt joutuvat tuhoon erotessaan pääkirkosta. 

Jeesus vaikuttaa Niemöllerin mukaan vain alkuperäisessä kirkossaan, eivätkä ihmisten omat 

luomukset voi olla kestäviä. Pyhä Henki toimii Niemöllerin mukaan eläväksi tekijänä 

alkuperäisessä kirkossa.106  Edellä kuvattu on vahva kritiikki protestanttisia kirkkoja kohtaan. 

Niemöller ei kuvaa tässä yhteydessä suoraan protestanttisia kirkkoja ”elävästä kirkkopuusta 

irronneiksi oksiksi”, mutta kuvaus antaa kyllä ymmärtää, etteivät protestanttiset kirkot voi 

olla oikeita kirkkoja, koska katolinen kirkko on alkuperäinen kirkko. Niemöller ei myöskään 

ota kantaa itäisen kristillisyyden tilanteeseen.  

Edellä kuvatun perusteella Martin Niemöller näkee kirkon apostolisen jatkuvuuden 

erityisen tärkeänä. Mainittujen esimerkkien perusteella Niemöllerin mukaan kirkon perusta on 

alkukirkossa ja apostolisessa perinteessä. Apostolisen perinteen jatkuminen turvaa kirkon 

olemassaolon. Niemöller myös näkee, kuinka kirkon virat periytyvät apostoleilta eteenpäin ja 

apostolinen valtuutus on tärkeää. Niemöller ei ota suoraan kantaa olemassaoleviin kirkon 

rakenteisiin, kuten episkopaaliseen virkahierarkiaan. Hän kuitenkin näkee, että raamatullinen 

ihanne on, että apostolinen perinne välittää kirkon olemassaolon. Myöhemmin tutkielmassa 

vahva opetusvirka ja apostolinen auktoriteetti nousevat oikeaoppisen kirkon kriteereissä 

erityisen merkittävään rooliin. 

3.3. Yksi, pyhä ja katolinen kirkko  

Gerhard Steck kirjoittaa vuonna 1955, kuinka häntä hämmästyttää, että katolisesta kirkosta 

puuttuu yhtenäinen ekklesiologinen opetus, eikä ekklesiologinen tarkastelu ole vieläkään 

päättynyt. Katolisen kirkon keskeiset kirkolliset määritelmät ovat ykseys, pyhyys, katolisuus 

ja apostolisuus. Kirkollisella ykseydellä on kuitenkin erityinen asema katolisen kirkon 

kirkollisissa määritelmissä. Katolinen ekklesiologia on perustunut ajattelulle, että oli olemassa 

                                                
105 Hauschildt 2004, 109–110. 
106 Niemöller 1939, 44–45. 
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yleinen ajasta riippumaton katolinen usko.  Katolisessa ekklesiologiassa on näkynyt sekä 

historiallinen jatkuvuus alkukirkosta, mutta myös kirkon kehitys ja muuttuminen.107 

Katolinen kirkko oli siis muuttuvassa tilassa, mutta sen perusoppeihin kuului neljä edellä 

mainittua määrettä. Tässä kappaleessa tarkastellaan kirkon ykseyttä, pyhyyttä ja katolisuutta 

ja siitä, miten Niemöller käsittelee tutkielmansa suhteessa katolisen kirkon perusmääreisiin.  

Kirkon ykseyden kaipuu ilmenee jo Niemöllerin teoksen johdannossa. Hän ihmettelee, 

kuinka luterilaisuuden sisällä sallitaan erilaisia näkemyksiä, mutta luterilaisuus ei voi olla 

samaa kirkkoa reformoitujen kanssa. Niemöller kuvaa, kuinka hänelle vastattiin tähän 

kysymykseen tieteellisellä esitelmällä 1500- ja 1600-lukujen oppieroista, vaikka vastauksia 

pitäisi hakea nykyhetken relevanssin kautta.108 Niemöller jatkaa samasta teemasta, ettei 

ekumeniasta ollut ratkaisemaan tätä ongelmaa. Hän kokee, kuinka ekumeniainnostus vaihtui 

pettymykseen ja kuinka perinteinen kristillisyys on kuolemassa Saksassa kansallis-poliittisten 

ideoiden tieltä. Niemöller pohtii, että odottaako muutakin kristillistä maailmaa sama kohtalo 

kuin Saksaa?109 Niemöller samaistaa kirkon rappion johtuvan kirkon hajaannuksen tilasta. 

Hän muun muassa lausuu: 

Iso osa väsymisestä kristinuskoon johtuu kristinuskon tunnustuksellisesta jakautumisesta, minkä 

voi nähdä kristikunnan rappioksi. Mutta kuka haluaa käyttää voimiaan kuolevan asian puolesta, 

kun nykyhetki on täynnä houkuttelevia ja antoisia tehtäviä!!110 

 

Niemöller kuitenkin uskoi, että hänen kirjoittamisajankohtana oli hyvä aika tehdä 

käännös hajaannuksesta ja löytää yhtenäinen kirkko. Niemöller uskoi, että kristittyjen 

yhteinen hätätila voisi johtaa siihen, että tunnustukselliset erimielisyydet unohtuisivat.111 Hän 

näkee, että Uudessa testamentissa kirkon ykseys toteutui, mistä on monia esimerkkejä, kuten 

kuinka Uuden testamentin kirjeet kiersivät seurakunnissa ja loivat siten kirkolle yhtenäistä 

teologiaa. Kirkon ykseyden takasi Jeesuksen opetuslapsille antama tehtävä, kirkon virka ja 

että kirkko uskoi Pyhän Hengen johdatukseen kiistakysymyksissä. Alkuseurakunnan kyvystä 

ratkaista kiistakysymyksiä on esimerkiksi se, kuinka se ratkaisi suhtautumisen 

pakanakristittyihin.112  

                                                
107 Steck 1955, 3–4; 6 ja 8. 
108 Niemöller 1939, 4–5. 
109 Niemöller 1939, 9–10. 
110 ”Und auch hier kommt ein gut Teil der Christentumismüdigkeit sicherlich auch aus der konfessionellen 

Aufspaltung, die heute geradezu als Merkmal des Zerfalls der Christenheit gewertet wird. – Wer aber will seine 

Kraft noch an eine sterbende Sache wenden, wo doch die Gegenwart voll ist von lockenden und lohnenden 

Aufgaben!!” Niemöller 2019, 10. 
111 Niemöller 1939, 10.  
112 Niemöller 1939, 118–122. 
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Niemöller siis koki, että kirkon ykseyden löytäminen oli kristinuskon kannalta 

erityisen tärkeää. Hänen mukaansa Raamatun soveltaminen oikealla tavalla ei myöskään tuo 

helppoa ratkaisua tilanteeseen: esimerkiksi jokaisella isolla tunnustuskunnalla on oma tapa 

nähdä Raamatun sana sekä historiallis-kriittinen raamatuntulkinta ja kansanusko luovat 

Raamatun teksteistä omat tulkintansa.113 Kirkkoja kuitenkin yhdistää, että niiden opetus 

pohjautuu Raamatun sanaan. Tästä huolimatta hän näkee, että Raamattua tutkiskelemalla on 

mahdollista löytää kirkkoja yhdistävä tekijä ja kristityt voisivat löytää tien hajaannuksesta, 

kun jatkaisivat Niemöllerin aloittamaa Raamatun tutkimista.114  

Kirkon ykseys ja vahva kirkko on yksi merkittävimmistä teemoista Niemöllerin 

tutkielmassa. Niemöller näkee, että yhtenäinen ja vahva kirkko pystyy kantamaan vastuun 

kristikunnan tulevaisuudesta. Kirkkojen tehtävänä on julistaa evankeliumia, ja Niemöller 

tähdentää, kuinka tuo tehtävä on nimenomaan kirkon eikä pelkästään yksittäisten 

seurakuntien. Niemöller ihailee alkukirkkoa, jossa apostolit pystyivät ottamaan kantaa 

kiistakysymyksiin ja ratkomaan näitä. Niemöllerin mukaan yksittäiset seurakunnat eivät 

voineet luoda mielivaltaisesti sääntöjä, vaan niiden tuli noudattaa apostolista opetusta.115 

Apostolinen perinne pystyi ratkomaan vaikeita kiistakysymyksiä, kuten kiistan siitä, pitikö 

pakanakristittyjen noudattaa juutalaista lakia. Tämä kiista ratkesi siten, että apostoleiden 

kokous luotti Pyhän Hengen johdatukseen. Niemöller myös tähdentää, kuinka kokous ei 

vedonnut Jeesuksen opetusauktoriteettiin, vaan ratkoi itse kiistakysymyksen Pyhän Hengen 

johdatuksessa. Tämä Niemöllerin mukaan kertoo siitä, kuinka kirkko ei nojaa lukittuihin 

oppirakennelmiin, vaan kirkon juuret ovat Kristuksessa ja kirkko kehittyy Pyhän Hengen 

johdatuksessa.116   Niemöller näkeekin, että kirkon yhtenäisyyden takaajana on pikemminkin 

apostoliseen perinteeseen liittyvä kirkollinen auktoriteetti kuin oikeanlainen Raamatun 

tulkinta. Vaikka hän kirjoittaa, että yhtenäisyys on saavutettavissa tutkimalla Raamattua, hän 

pikemminkin ilmaisee, että apostolinen auktoriteetti on yhtenäisyyden takaajana. 

Niemöller käsittelee myös kirkon katolisuutta, josta hän käyttää myös universaalisuus-

termiä. Universaalisuuteen ei kuulu pelkästään uskovat eri puolilta maailmaa ja eri kansoista, 

vaan universaalisuus kattaa myös uskovat menneiltä ja tulevilta ajoilta. Niemöller perustelee 

myös Raamatun avulla, kuten esimerkki kuinka Paavali pitää Abrahamia uskovien isänä 

(Room. 4:11–12). Kirkkoon kuuluvat siis yhtälailla elävät kuin kuolleetkin kristityt. 

                                                
113 Niemöller 1939, 12. Myös Hans Asmussen näkee teoksessa Kirche und das Amt, että kirkko tulisi nähdä 

yhtenä kokonaisuutena ja myös seurakunnat ovat osa kirkkoa. Hän näkee myös protestanttisen hajanaisuuden 

ongelmana, mutta syyttää katolilaisuutta liiallisesta keskusjohtoisuudesta. Asmussen 1939, 68–69. 
114 Niemöller 1939, 16. 
115 Niemöller 1939, 112–114. 
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Niemöller ilmaisee myös, kuinka protestantismin piirissä on hylätty pyhimysten 

kunnioittamisen myötä kirkkoisät ja menneiden aikojen pyhät. Niemöller ilmaisee 

turhautuneena, kuinka protestanttien piirissä puhutaan korkeintaan reformaation isistä.117  

Tämä elävä todellisuus, kirkko, tulee omalla erityisellä tehtävällään elämään. Se julistaa Herran 

evankeliumia niille ihmisille, jotka eivät tätä vielä tunne, tehdäkseen heidät opetuslapsikseen.118 

 

Edellä kuvattu lainaus osoittaa, kuinka Niemöllerin mukaan kirkon keskeinen tehtävä 

on julistaa evankeliumia ja tehdä ihmisistä Jeesuksen seuraajia. Niemöller osoittaa useiden 

Raamatun kohtien perusteella (esim. Matt. 28:19, Mark. 16:15, Ap.t. 11:3;18), kuinka 

kristillisen kirkon olemukseen on kuulunut alusta asti evankeliumin levittäminen 

juutalaisuuden ulkopuolelle. Niemöllerin mukaan tästä on pääteltävissä, kuinka 

universaalisuus on yksi kirkon perusominaisuus.119 Niemöllerin ajattelussa kirkon katolisuus 

liittyy siihen, että kirkko ulottuu myös sukupolvien taakse sekä kirkko ulottuu myös koko 

maailmaan, jonka vuoksi lähetystyö on osa kirkon elämää. Teoksen lopussa Niemöller 

ilmaisee myös paheksuntansa protestanttisen lähetystyön myötä syntyneisiin eri alueiden 

kirkkoihin, jotka ovat luonteeltaan kansallisia. Niemöller kokee, että tämä sotii yleistä 

kirkkokäsitystä vastaan.120 

Kirkon pyhyys liittyy Niemöllerin perusteluissa siihen, että hän kirjoittaa kristityn 

kasvusta ja kasteen kautta saatavasta uudelleen syntymästä.121 Kirkkoon kuulutaan kasteen 

kautta, ja kirkon keskeisimpinä ulkoisina tunnusmerkkeinä ovat kaste ja uskontunnustus. 

Niemöller myös kirjoittaa, että kirkkoon kuuluu myös valeveljiä, joista kerrotaan esimerkkejä 

Raamatussa. Valeveljet joutuvat kuitenkin eroon kirkosta ennemmin tai myöhemmin. 

Kirkosta voidaan erottaa valeveljiä jo maanpäällä, mikäli näiden toiminta sotii räikeästi 

kirkon oppia tai opetusta vastaan.122 Kirkon todellisuus pitäisi tulla ilmi elämäntapojen 

perusteella, mikä ilmenee edistymisenä niin kirkon sisäisenä elämänä kuin ulkoisen 

lähetystehtävän perusteella. Niemöller tekee selväksi, ettei kirkon tehtävä ole vakuuttaa 

kirkosta propagandan tai muunlaisen ylipuhumisen avulla.123 Tämän jälkeen Niemöller 

                                                                                                                                                   
116 Niemöller 1939, 71–77. 
117 Niemöller 1939, 40; 42. 
118 Diese lebendige Wirklichkeit – die Kirche – tritt mit einem bestimmten, ihr eigentümlichen Auftrag ins 

Leben: sie soll das Evangelium ihres Herrn zu den Menschen bringen, die es noch nicht kennen, und sie zu 

Jüngern machen. Niemöller 1939, 36.  
119 Niemöller 1939, 36–39. 
120 Niemöller 1939, 215. 
121 Niemöller 1939, 47–48. 
122 Niemöller 1939, 108–110.  
123 Niemöller 1939, 45–46. 
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kirjoittaa pitkän tarkastelun, kuinka yksilön tulee kasvaa kirkon yhteydessä. Elävät yksilöt 

tekevät elävän kirkon. 

Apostolit ovat kristittyjen hengellisiä isiä ja kirkko on kristittyjen äiti Niemöllerin 

teologiassa. Niemöller käyttää vertauskuvaa: kirkon jäseneksi synnytään kasteen kautta, 

apostolien opetus kasvattaa ja ehtoollinen pitää seurakunnan yhdessä, kuin perheen. 

Niemöller näkee, kuinka kristitty on riippuvainen kirkosta, sillä vain kirkon kautta voi pysyä 

Kristuksen yhteydessä.124 Niemöllerin kirkossa kristityt kasvavat Kristus-yhteydessä, eikä 

kristittyjen pitäisi jäädä kasvussaan imeväisikäisen tasolle. Niemöller käyttääkin esimerkkeinä 

Raamatun kohtia, joissa kuvattiin joidenkin kristittyjen jääneen kasvussaan alkuvaiheeseen. 

Tässä yhteydessä käytettiin kielikuvaa, kuinka näille annettiin vain maitoa eikä vahvaa 

ruokaa. Sama on rinnastettavissa 1900-luvun kristinuskoon. Niemöller vertaa Paavalin 

kuvaaman maidon olleen verrattavissa katekismusopetukseen. Niemöller korostaa kuinka 

kristittyjen tulee kasvaa ja kasvu ulottuu erityisesti moraaliselle alueelle. Jotta kasvu näkyisi, 

kristittyjen tulee rakastaa lähimmäisiään. Ihmisen hyvät teot tulevat näkyväksi kristityn ja 

kasvulle ja ”hyvä vaellus” on näkyvä merkki kasvusta. Kasvu tapahtuu siten, kun 

Kristuksessa oleva uusi ihminen tekee tilaa vanhalta ihmiseltä. Kasvun perimmäinen 

päämäärä on vahvistaa yhteyttä Kristukseen.125 Täten yksittäisten kristittyjen kasvu palvelee 

seurakuntaa ja koko seurakunta tulee eläväksi.126 Niemöller näkee kirkon olevan elävä 

todellisuus, joka ei pohjaudu alun alkaen säädöksiin ja dogmeihin. Sen sijaan kirkko 

pohjautuu sekä elävään kiveen (1. Piet. 2:4) että eläviin kiviin (1. Piet. 2:5).127 Niemöller 

kirjoittaa siitä, että kirkkoon kuulutaan sellaisen uskon kautta, joka tuottaa tekoja.  Kirkon 

pyhyyteen liittyy, että kristityt kasvavat kirkon yhteydessä ja ovat aktiivisia 

seurakuntaelämässä, vaikka kirkkoon voi kuulua myös ”valeveljiä”. Niemöller ei puhu 

pyhityksestä, vaan kasvamisesta. 

Martin Niemöllerin ihannekirkkoajatuksiin on mahdollisesti jotain samaa, mitä oli 

hänen ajattelussaan hänen toimiessaan Sisälähetyksessä. Johann Hinrich Wichern oli 

perustanut Sisälähetyksen 1800-luvun puolivälissä, kun Saksassa kärsittiin teollistumisen 

sivuvaikutuksista. Wichernin perustama sisälähetys oli uudistusliike, joka haaveili vahvasta 

kansankirkosta ja kansakunnan kristillistämisestä. Ihanteena oli, että seurakuntalaiset auttavat 

ja toimivat aktiivisesti yhteisön hyväksi, mutta Wichernin visiossa institutionaalista kirkkoa ei 

                                                
124 Niemöller 1939, 47–50. 
125 Niemöller 1939, 52–60. Niemöller käyttää kuvauksessaan runsaasti Uuden testamentin kohtia apunaan ja 

perustelee näkemyksiään näillä.  
126 Niemöller 1939, 61. 
127 Niemöller 1939, 35–36. 
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nähty merkityksellisenä. Sisälähetyksen ideaaleihin kuului kuitenkin protestanttien 

yhdistäminen ja kansakunnan kristillistäminen sekulaareja aatteita vastaan. Sisälähetyksen 

toimintaan kuului alusta asti evankelioiminen ja diakonia.128 Sisälähetyksen piirissä haluttiin 

saattaa monet kastetut, mutta kirkollisesta elämästä vieraantuneet, elävään kristillisyyteen.129 

Vahvan kirkon kaipuu tulee esille myös siinä, kuinka Niemöller näkee että on kirkon 

vastuulla, että kristityt pystyvät kasvamaan. Niemöller näkee, kuinka kirkko tekee kristittyjä, 

eivätkä kristityt tee kirkkoa. Myöskään seurakunnat eivät muodosta kirkkoa, vaan kirkko 

tekee seurakunnat. Kaiken taustalla on Niemöllerin teologiassa yhtenäinen ja vahva kirkko, 

jolla on apostolinen auktoriteetti. Seurakuntien tulee kuulua kirkkoon, jotta ne voivat olla 

eläviä ja täyttää tehtävänsä.130 Niemöller siis näkee, että vahva kirkko pystyy myös luomaan 

eläviä seurakuntia ja kristittyjä.  

Niemöllerillä on selkeästi kaipuu elävään, vahvaan ja yhtenäiseen kirkkoon. Hänen 

oma kirkkonsa ei ole tällainen kirkko, josta hän haaveilee. Niemöllerin ihannekirkko on 

tekstin perusteella sellainen elävä seurakunta, joka koostuu elävästi uskovista kristityistä. 

Tekstin perusteella Niemöllerin ihannekirkon todellisuus muistuttaa paljon Sisälähetykselle 

ominaisia ideaaleja ihanneseurakunnasta.  

3.4. Näkyvä ja elävä kirkko 

Niemöller myös kertoo, kuinka ei ole olemassa erillistä näkymätöntä kirkkoa ja näkyvää 

kirkkoa. Kaikki, mitä kirkossa tapahtuu, liittyy kirkon näkyvään kirkkoon. Jotta voi olla osa 

kirkkoa, ihmisen täytyy saada kaste.131 Näkyvä maanpäällinen kirkko elää samaan aikaan 

näkymättömästi ja hengellisesti Kristuksessa. Kirkkoon kuuluu myös kuolleita jäseniä, mutta 

Niemöller korostaa kuinka ei ole olemassa erillistä tosikirkkoa ja valekirkkoa. On olemassa 

vain yksi apostolinen kirkko.132 

Katolisen kirkon virallinen kanta Trenton konsiilin jälkeen suhteessa ekklesiologiaan 

noudatteli jesuiitta Robert Bellarminen (1542–1621) kantoja. Bellarminen ekklesiologia 

keskittyi kirkon ulkoisiin ja institutionaalisiin puoliin, ja todellinen kirkko oli hänen 

                                                
128 Kunter 2017, 226–232. 
129 Hauschildt 2004, 89. 
130 Niemöller 1939, 111–114. 
131 Niemöller 1939, 103–104. Näkymätön ja näkyvä kirkko kuuluivat myös saksalaiskristittyjen oppeihin. Kirkko 

merkitsi saksalaiskristityille keinoa ilmaista rotua ja etnisyyttä, ja heidän oppiensa mukaan Jumala ilmoitti 

itsestään paitsi Raamatun kautta, myös luonnossa ja historiassa. Näkyvä kirkko liittyi saksalaiskristittyjen 

teologiassa rotuun, jolloin he pystyivät irtautumaan kirkon universaalisuudesta. Universaalisuus liittyi 

saksalaiskristittyjen teologiassa näkymättömään kirkkoon. Saksalaiskristityt näkivät arjalaiskirkon perustamista 

jumalallisena tehtävänä. Bergen 1996, 10–11. 
132 Niemöller 1939, 101–102. 
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mukaansa näkyvä kirkko.133 Möhler korostaa Symbolik-teoksessaan, kuinka näkyvä kirkko on 

inkarnoitunut Kristuksen ruumis, eikä kirkkoa ja Kristusta ole mahdollista erottaa toisistaan, 

kuten Luther teki. Möhlerin mukaan näkyvään ja näkymättömään kirkkoon kuuluvat ne 

kristityt, jotka osallistuvat kirkon elämään, sillä kirkossa vaikuttaa Kristus. Näkyvää kirkkoa 

ei voi erottaa näkymättömästä kirkosta. Näkyvä kirkko luokin näkymättömän kirkon.134 

Möhler kuvailee, kuinka myös Kristuksessa oli yhdistyneenä sekä inhimillinen että 

jumalallinen puoli, eikä näitä voinut erottaa toisistaan. Sama pätee myös kristilliseen 

kirkkoon.135 Jotkut kristilliset ajattelijat, kuten Augustinus, kannattivat oppia näkymättömästä 

kirkosta.136  

Luterilaiseen dogmaan kuuluu myös ajatus näkyvästä ja näkymättömästä kirkosta. 

Luther uskoi, että todellinen kirkko oli näkymätön kirkko. Tällöin Kristusta pystyi kuulemaan 

uskon avulla. Luther ei kannattanut keskiajalta periytyvää kirkkokäsitystä, johon kuuluivat 

opetusviran erehtymättömyys sekä papiston auktoriteetti, vaan kirkko oli ennen kaikkea 

hengellinen yhteisö, jossa usko yhdisti ihmiset toisiinsa. Näkyvä kirkko on Lutherin 

ajattelussa kuin kääre, joka suojaa todellista kirkkoa. Alueelliset kirkot (ecclesia particulares) 

ovat osa maailman laajaa kirkkoa (ecclesia universalis).137 Niemöllerin ajattelu siis poikkeaa 

näkyvän ja näkymättömän kirkon osalta Lutherin ja luterilaisen kirkon ajattelusta, ja hänen 

ajattelunsa näkyvästä ja näkymättömästä kirkosta on lähempänä sellaista katolista perinnettä, 

jota esimerkiksi Möhler edustaa. Tosin luterilaisesta perinteestä löytyy myös vaikutusvaltaisia 

teologeja, jotka vastustivat ajatusta näkymättömästä tosikirkosta. Tämä Philipp 

Melanchthonin edustama kanta joutui kuitenkin vähemmistöön varhaisessa 

luterilaisuudessa.138 

Luterilaisen kirkko-opin mukaan oikeaoppisen kirkon tunnusmerkkeinä ovat 

oikeanlainen sanan julistaminen ja oikeaoppinen sakramenttien toimittaminen. Sanan 

julistusta painotetaan luterilaisessa ekklesiologiassa, mutta kirkko tarvitsee myös 

sakramentit.139 Myös Niemöllerin tekstistä löytyvät nämä luterilaisen kirkon perusmääreet. 

Hän esimerkiksi ilmaisee, kuinka alkuseurakunnassa apostolit hoitivat seurakuntaa siten, että 

                                                
133 Rush 2018, 266. 
134 Riga 1961, 578–579; 585. 
135 Möhler 1843, 333. 
136 Kelly 2014, 416. 
137 Montgomery 1998, 148–149. 
138 Appold 2019, 158–159. 
139 Kärkkäinen 2002, 40–41. 
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apostolit jakoivat sakramentteja ja julistivat sanaa.140 Kirkon näkyvässä toiminnassa 

Niemöller ajattelee pitkälti samalla tavalla kuin Luther. 

Mielenkiintoinen kysymys on myös, miten Niemöller näkee Pyhän Hengen roolin 

osana seurakuntaa. Möhlerin Symbolik-teoksessa korostetaan Kristuksen roolia kirkossa, kun 

kirkko nähtiin Kristuksen inkarnaationa, ja Pyhän Hengen tuli sopeutua osaksi Kristuksen 

inkarnaatiota ja olla Kristuksen Henkenä osana kirkon toimintaa. Möhler näki sen sijaan 

aikaisemmassa Einheit-teoksessa, että Pyhän Hengen rooli vahvempi kuin mitä Symbolik-

teoksessa.141 Einheit-teoksessa Möhler kirjoittaa, kuinka kirkon traditio on dynaaminen 

tapahtumasarja, jota Pyhä Henki johtaa. Hän myös näki, että Raamattu on syntynyt osana 

dynaamista traditiota.142. Luterilaisessa perinteessä Pyhän Hengen rooli on nähty muun 

muassa uskon synnyttäjänä sanan ja sakramenttien avulla, uskon ylläpitäjänä ja pyhittäjänä. 

Keskeisellä sijalla luterilaisessa käsityksessä Pyhän Hengen toiminnassa on, että Pyhän 

Hengen toiminta on sidoksissa Raamatun ilmoitukseen.143 

Kuten on jo tullut ilmi, Niemöllerin teologiassa Pyhällä Hengellä on merkittävä rooli 

kirkon ohjaajana. Niemöller kertoo tästä esimerkin, kun Pietari ja Jaakob tulivat kysymään 

neuvoja, kuinka ratkaistaan pakanakristittyjen suhde juutalaiseen lakiin. Kumpikaan näistä ei 

vedonnut Jeesuksen auktoriteettiin, vaan asia ratkaistiin vanhimmiston kokouksessa. 

Keskeistä ratkaisussa oli Pyhän Hengen johdatus. Kirkon opetus ja kirkkojärjestys eivät ole 

siis mitään lukkoon lyötyjä asioita, vaan ne kehittyivät. Kirkon juuret ovat Jeesuksessa, mutta 

kirkko elää Pyhän Hengen johdatuksessa. Niemöller siis haluaa nähdä kirkon elävänä 

yhteisönä, eikä sellaisena jonka elämä pohjautuu tarkkoihin säädöksiin. Kristillinen kirkko ei 

siis ole kirjauskonto, vaan elävä todellisuus, jota Pyhä Henki johtaa.144 Niemöller ilmaisee, 

että Pyhä Henki on kirkon ”Luoja, Elättäjä ja Uudistaja”.145 Niemöllerin ajattelussa Pyhän 

Hengen voi katsoa olevan kirkon sielu, joka johdattaa kirkkoa oikealla tiellä. Hänen 

perusteluissaan käsitys Pyhästä Hengestä on erilainen kuin luterilaisessa perinteessä, sillä 

Niemöller näkee kirkon dogman olevan muutoksen tilassa. Näyttää siltä, että Niemöllerin 

ihannekirkko pohjautuu enemmän Möhlerin Einheit-teoksen pneumatologiaan kuin 

Symbolikin pneumatologian, koska Einheitissa Möhler näkee kirkon luonteen Pyhän Hengen 

                                                
140 Niemöller 1939, 28. 
141 Riga 1961, 576. Myös Veli-Matti Kärkkäinen kirjoittaa, kuinka katolisessa ekklesiologiassa ennen Vatikaanin 

toista konsiilia nähtiin, että Kristus on kirkon pää ja Pyhä Henki on kirkon sielu. Tässä opissa kirkon tehtävät ja 

alkuperä ovat jumalalliset, mutta Hengen tehtäväksi jää rakenteen elävöittäminen. Möhleriä voi pitää kirkko 

Kristuksen inkarnaationa -opin muotoilijana. Kärkkäinen 2002, 27.  
142 Rush 2018, 268–269. 
143 Gassmann & Hendrix 2005, 92–93. 
144 Niemöller 1939, 75–77. 
145 Schöpfer. Erhalter und Erneuerer. Niemöller 1939, 45. 
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johtamana dynaamisena yhteisönä. Niemöller ei samaista Pyhän Hengen toimintaa sellaiseksi, 

mikä on sidoksissa pelkästään kirjoituksiin, ja hänelle on myös tärkeää nähdä kirkko 

dynaamisena yhteisönä. Niemöller ilmaiseekin seuraavasti kristinuskon olemuksen: 

Kristinusko ei ole kirjauskonto, niin kuin myöhempi juutalaisuus, eikä se ole ylipäätään uskonto, 

jossa on muuttumaton oppirakennelma. Se ei ole myöskään uskonnollisuus, joka muodostuu 

mielivaltaisesti. Kristinusko on olemassa vain elävänä, Pyhän Hengen johtamana kirkkona.146 

 

3.5. Kielikuvat oikeanlaisesta seurakunnasta 
Kirkko ei ole mikään maallinen luomus eikä yliluonnollinen ideaali: kirkko on elämästä 

syntynyt ja elämään juurtunut ja siksi se on elämästä syntynyttä elämää, eikä kirkko ole 

myöskään ihmisten perustama yhdistys eikä autuaiden sielujen uskottu joukko, vaan Jeesuksen 

perhe (Matteus 12:50), elävän Jumalan talo (1. Timoteus 1:15), omaisuuskansa (1. Pietari 2:9) - 

alusta asti elävä todellisuus.147 

 

Niemöller käyttää tutkielmassaan monia kielikuvia kirkosta ja hän tähdentää, kuinka kirkko 

on elävä todellisuus. Niemöller kirjoittaa kielikuvista erityisen paljon kertoessaan kirkon 

ruumiillisuudesta ja yhtenäisyydestä.  

Niemöller kuvaa kirkkoa orgaaniseksi kokonaisuudeksi, josta käytetään Raamatussa 

monenlaisia kielikuvia ja vertauksia. Niemöller käyttää kirjoittamiensa kielikuvien taustalla 

Raamatun kohtia. Yksi näistä kielikuvista on, että kirkko talo. Talo kuvauksen perustana on 

esimerkiksi vertaus, jonka Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumin kuuluisassa kohdassa, 

jossa Jeesus kertoo että rakentaa kirkkonsa kalliolle, joka on Pietari (Matt. 16:18). 

Talokuvauksessa Niemöller tähdentää, kuinka apostolinen virka on kirkon perustus ja että 

apostolinen virka on yhteydessä Jeesukseen. Talokuvauksen yhteydessä Niemöller tuo myös 

esille, kuinka kirkosta voi myös Jumalan temppelinä. Tämän tarkastelun yhteydessä hän tuo 

esille rukoilun ja hengellisen elämän, ja hän myös tähdentää että Jumalan Henki on olemassa 

temppelissä. Talo- ja temppelikielikuvassa on keskeistä myös, että Jumala toimii yksittäisten 

kristittyjen kautta, jolloin talo muodostuu ”elävistä kivistä”. Niemöllerin mukaan nämä 

elementit eivät vielä tee kirkkoa – kirkkoon kuuluvat myös kirkon oma elämä, jota ei näiden 

kielikuvien kautta ei vielä tavoiteta.148  

                                                
146 Das Christentum ist keine Buchreligion wie das spätere Judentum; es ist überhaupt keine ”Religion” im Sinne 

einer abgeschlossenen Lehre; es ist aber ebensowenig eine ”Religiosität”, die sich in freier Willkür gestaltet; 

sondern es ”existiert” nur als lebendige, vom heiligen Geist geleitete Kirche. Niemöller 1939, 76. 
147 Die Kirche ist weder eine – innerweltliche – Konstruktion noch ein – überweltliches -  Ideal: sie ist aus Leben 

gewordenes und im Leben wurzelndes und darum wieder Leben gebärendes Leben, also weder ein von 

Menschen begründeter Verein noch eine geglaubte Schar seliger Geiste, sondern die Familie Jesu Christi 

(Matthäeus 12,50) das Haus des lebendigen Gottes (1. Timotheus 1,15), das heilige Volk des Eigentums 

(1..Petrus 2,9) – von Anfang an eine lebendige Wirklichkeit. Niemöller 1939, 36. Tutkielman lainauksissa on 

alleviivattu ne sanat, jotka on alkuperäisessä tekstissä alleviivattu. Käyttämässäni versiossa alkuperäisesti 

alleviivatut sanat on kursivoitu.  
148 Niemöller 1939, 80–83. 
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Niemöller kertoo, kuinka edellisessä kappaleessa kuvattua kielikuvaa tulee laajentaa 

Jumalan kaupungiksi tai Jumalan valtakunnaksi. Jumalan kaupunki -kielikuvaan liittyvät 

Vanhan testamentin temppeli ja Uudessa testamentissa kerrottu taivaallinen Jerusalem, jotka 

myös liittyvät kirkkoon. Kun kirkkoon käytetään Jumalan valtakunta -vertausta, koskee se 

eritysesti aikojen lopulla koittavaa Jumalan valtakuntaa, jossa Jeesus hallitsee.149 Niemöller 

myös kuvailee, että kristityt ovat myös kansalaisia tai pyhiä, kun he kuuluvat Jumalan 

kaupunkiin. Tähän kuuluu myös käsitys, että niin pakanakristityillä kuin juutalaisilla on 

yhtäläiset oikeudet kirkossa ja tämä kansalaisuus liittyy erityisesti tulevaan aikaan. Kirkkoon 

kuuluu myös määre perhe (tai talonväki), sillä esimerkiksi Jeesus ja Paavali puhuvat 

Raamatussa kristittyjen yhteenkuuluvuudesta perheen käsittein. Raamatussa käytetään 

seurakunnasta myös kielikuvaa Kristuksen morsian, ja tällä kohdalla viitataan erityisesti 

seurakunnan uskollisuuteen ja yhteyteen Kristuksen kanssa.150  

Niemöller käsittelee kirkkoa vertauskuvana papistosta. Tässä tarkastelussa päästään 

mielenkiintoiseen teologiseen kysymykseen, eli kysymykseen yleisestä pappeudesta. Vaikka 

joissain Raamatun kohdissa (1. Piet. 2:5 ja 9 sekä Ilm. 1:6) uskovia kutsutaan papeiksi, tämä 

ei Niemöllerin mukaan tee kristityistä varsinaisia pappeja. Hänen mukaansa Uudessa 

testamentissa sanotaan vain, että kristityillä on pääsy kaikkein pyhimpään ja Jumalan 

läsnäoloon ja kasvojen eteen.151 Tässä Niemöller erottuu Martin Lutherin ajattelusta. Luther 

näki, etteivät kristityt tarvitse pappeja välittämään pelastusta, vaan ovat itse pappeja. Luther 

vetoaa perustellessaan väitettä Galataiskirjeen neljännen luvun jakeeseen seitsemän.152 On 

huomionarvoista, että Niemöller ei käsittele tuota jaetta tutkielmassaan ollenkaan. 

Kun Niemöller käsittelee kielikuvia kirkosta, hän tuo esille että kirkosta voi puhua 

myös Jumalan kansana, joka vastaa Jumalan valtakuntaa. Niemöller käsittelee tätä kielikuvaa 

niin Vanhan kuin Uuden testamentin kautta. Hän tuo ilmi, kuinka israelilaiset olivat Jumalan 

kansa vanhan liiton aikaan, mutta uuden liiton myötä kristityt muodostavat Jumalan kansan. 

Kristillinen kirkko korvaa siis juutalaiset Jumalan kansana.153 Käsitys kirkosta Jumalan 

kansana sai kannatusta katolisissa ekklesiologiassa 1930-luvulla. Tämä kanta nousi 

haastamaan katolista ekklesiologiaa hallinnutta kantaa, jonka mukaan kirkko on Kristuksen 

ruumis. Kirkko Jumalan kansana -näkemys oli esillä Trenton konsiilissa, mutta 1800-luvulla 

                                                
149 Niemöller 1939, 83–85. 
150 Niemöller 1939, 85–88. 
151 Niemöller 1939, 86–87. 
152 Bradstock 2004, 63. 
153 Niemöller 1939, 88–92. 
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katolisessa ekklesiologiassa painotettiin enemmän näkemystä kirkkoa täydellisenä yhteisönä, 

societas perfektana.154 

Edellä mainitut kielikuvat eivät Niemöllerin mukaan tuo vielä riittävän selvästi ilmi 

Kristuksen tärkeyttä, vaan hän tarkastelee myös sellaisia kielikuvia, joissa ilmenee kirkon 

riippuvuus Kristuksesta. Tällainen kuvaus on esimerkiksi Jeesuksen vertaus 

viiniköynnöksestä (Joh. 15:5). Tällöin kirkko on kuin sato, joka on yhteydessä 

viiniköynnökseen. Niemöller kertoo kirkon vertauskuvana myös oliivipuun, ja hän viittaa 

vertauksessa Roomalaiskirjeeseen. Hän kertoo, kuinka juutalaiset ovat luonnollisia oksia 

oliivipuusta ja pakanat villejä oksia. Vertauskuvan tarkastelun yhteydessä hän muistuttaa, 

kuinka epäusko voi johtaa siihen, että yksilö otetaan pois Kristus-yhteydestä. Näin kävi isolle 

osasta juutalaisia. Samalla Niemöller myös tuo ilmi, kuinka uskoon liittyvät teot, ettei usko 

olisi kuollutta uskoa.155 

Niemöller myös kuvaa kirkkoa Kristuksen ruumiina, jota hän pitää tärkeimpänä 

kuvauksena kirkosta. Kirkkoon kuuluvat erilaiset jäsenet muodostavat Kristuksen ruumiin ja 

näillä jäsenillä on erilaisia tehtäviä. Kristus on ruumiin pää ja takaa seurakunnalle 

oikeanlaisen elämän. Ei kuitenkaan ole niin, että ruumis rakentuisi erilaisista 

seurakuntalaisista. On pikemminkin niin, että seurakuntalaiset ovat osallisia ruumiista. Eli on 

olemassa Kristuksen ruumis, johon kirkon jäsenet voivat liittyä. Kuvauksen keskeisimpänä 

piirteenä Niemöller pitää sitä, että kirkon tavoite on olla yhtenäinen.156 Kirkko Kristuksen 

ruumiina nousi tärkeimmäksi katoliseksi kirkon kuvaukseksi 1800-luvun mittaan. Adam 

Möhler oli yksi kuvauksen edistäjistä, ja kuvausta käsiteltiin Vatikaanin ensimmäisessä 

kirkolliskokouksessa ja useissa ekklesiologiaan liittyvissä teoksissa.157 Myös Janne Tervonen 

näkee pro gradu -työssään, että kirkko Kristuksen ruumiina oli Niemöllerille keskeisin käsitys 

oikeanlaisesta kirkosta vuosien 1936–37 saarnojen perusteella. Tervosen mukaan Niemöllerin 

ekklesiologiassa Sana on yhdistävä tekijä kirkossa, joka yhdistää jäsenet toisiinsa.158 Vuonna 

1939 tähän on tullut muutos – Niemöller näkee sanan merkittävänä ja käyttää Raamattua 

auktoriteettina perustellessaan oikeaoppisen kirkon puolesta, mutta hän näkee kirkon 

dynaamisena yhteisönä, jota yhdistää apostolinen perinne ja opetusvirka.  

Katolisessa perinteessä kirkon olemuksesta on käytetty monia kuvauksia. Neljä 

tärkeintä kuvausta ovat Jumalan kansa (populus dei), valittujen seurakunta (coetus electorum), 

                                                
154 Rush 2018, 276–277. 
155 Niemöller 1939, 93; 96–97. 
156 Niemöller 1939,; 98–100. 
157 Rush 2018, 274. 
158 Tervonen 2016, 52. 
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pyhien yhteisö (communio sanctorum) sekä Kristuksen ruumis. Muita käytettyjä ilmauksia on 

esimerkiksi kirkko Kristuksen morsiamena, kirkko Jumalan talona tai temppelinä ja kirkko 

Jumalan laumana.159 Niemöller käyttää seuraavia kielikuvia kirkosta: Jumalan talo ja 

temppeli, Jumalan kaupunki ja valtakunta, kirkko perheenä, Kristuksen morsian, papisto, 

Jumalan kansa, viiniköynnös, oliivipuu ja Kristuksen ruumis. Niemöllerin esittämissä 

määritelmissä on samoja ilmauksia kuin katolisissa ilmauksissa kirkosta. On 

huomionarvoista, että Niemöller perustelee ilmauksensa Raamatun kohdilla.  

Niemöller kertoo, että esitetyt kuvat kirkosta kertovat Raamatun kirjoitusajankohdan 

kirkosta, eivätkä ne ole täydellinen kuva lopullisesta kirkosta. Kirkko tulee täydelliseksi 

ikuisuudessa. Kielikuvien kautta välittyy Niemöllerin mukaan kirkon todellisuus: kirkko on 

samalla näkyvä ja havaittava, mutta näkymätön ja ei-havaittava. Ruumiillinen ja havaittava 

kirkko elää hengellisessä ja näkymättömässä kirkossa. Niemöller myös kirjoittaa, että 

kirkossa on myös sairaita ja kuolleita jäseniä, mutta nämä joutuvat eroon todellisesta 

apostolisesta kirkosta ennemmin tai myöhemmin. Kuten on tullut jo aikaisemmin ilmi, 

Niemöllerin mukaan kirkolla on näkymätön puoli, mutta hän tyrmää opin erillisestä 

näkymättömästä kirkosta.160 Tämä kuvaus vastaa jossain määrin katoliselle kirkolle tyypillistä 

kuvausta kirkosta Kristuksen ruumiina. Tässä kuvauksessa on tärkeätä painottaa näkyvän 

kirkon mystistä puolta, joka on yhdistyneenä näkyvään kirkkoon.  

Niemöller käyttää varsin paljon voimavaroja kuvaillessaan kirkosta erilaisten 

kielikuvien avulla. Keskeistä näissä kielikuvissa on kertoa kirkosta elävänä todellisuutena, 

jonka juuret ovat apostolisessa opetuksessa. Niemöller haluaa argumentoida yhtenäisen, 

elävän ja vahvan kirkon puolesta käyttämillään kielikuvilla. Niemöllerin kirkko on näkyvä ja 

elävä todellisuus. Argumentaatiossa tulee myös ilmi, että Niemöller haluaa perustella, että 

kirkko on elävä ja dynaaminen yhteisö, joka kehittyy. Tällainen ekklesiologia liittyy 

katolisessa kirkossa Möhlerin Einheit-teokseen. Samantyyppinen ekklesiologia kuin Einheit-

teoksessa nousi vallitsevaksi katolisessa kirkossa vasta 1900-luvun pneumatologisen 

uudistumisen myötä.161 

3.6. Raamatullinen argumentaatio 

Neljässä edellisessä kappaleessa on kerrottu, kuinka Niemöller näkee seuraavat asiat 

oikeaoppisen kirkon edellytyksinä ja kirkon olemuksessa keskeisinä: kirkon ykseys, kirkon 

alkuperä on alkuperäisessä apostolisessa kirkossa, kirkon virka periytyy apostoleilta, Pietarilla 

                                                
159 Steck 1955, 6. 
160 Niemöller 1939, 101–104. 
161 Kärkkäinen 2002, 27. 



38 

 

on korostunut asema alkukirkossa ja kirkko perustuu hänen toimintansa perustalle, kirkolla on 

lähetystehtävä, kirkko on yksilön kasvupaikka ja kirkko elävä ja kehittyvä yhteisö, joka 

kulkee Pyhän Hengen johdatuksessa.  

Niemöller perustelee kantansa yksinomaan Raamatun kohdilla ja muodostaa kannat 

vedoten eri Raamatun jakeisiin. Jakeet on valittu pääosin Uudesta testamentista, mutta hän 

käyttää välillä myös Vanhan testamentin kohtia. Tutkielmaan on jätetty joitain Raamatun 

kohtia esimerkeiksi siitä, miten Niemöller argumentoi Raamatun avulla. Niemöller 

kirjoittaakin, että hänellä oli keskitysleirissä mukana Raamatun lisäksi virsikirja, messukirja, 

katolisen kirkon breviarium ja anglikaanisen kirkon Book of Common Prayer.162 Roomalais-

katolisen kirkko-opin lähteet ovat pohjautuneet eri teologien ja opettajien lausunnoille, mutta 

myös Raamatun tuntemukselle, filosofisille käsitteille sekä kanonisen oikeuden ilmauksille.163 

Niemöller ei viittaa perusteluissaan ollenkaan edellä mainittuihin seikkoihin, vaan 

yksinomaan Raamattuun. Niemöllerillä oli mukana keskitysleirillä myös Möhlerin Symbolik-

teos. Möhler kertoo teoksessaan, kuinka Jumalan tuntemiseen on kaksi lähdettä: luonnollinen 

Jumalan tuntemus ja yliluonnollinen ilmoitukseen perustuva Jumalan tuntemus.164 Niemöller 

kertoi käsikirjoituksen alussa, että on suunnannut kirjoituksensa varoitukseksi muille 

kristityille, ja oletettavasti protestanttisille uskoville. Vaikka protestanttisessa kontekstissa 

luonnollisella teologialla, kuten luomisjärjestyksen teologialla oli vahva sija, niin Niemöller ei 

käytä luonnollista teologiaa ollenkaan argumenttiperustana.  

Argumentaatiossa painottuu vankka Raamatun tuntemus. Sinänsä tämä ei ole 

yllättävää. Opiskellessaan teologiaa Niemöller kuvaili, kuinka Raamatun kanssa 

työskenteleminen oli opintojen keskipiste. Myös hänen julistustyönsä Dahlemissa oli 

perustunut siihen, että saarnat perustuivat Raamatun teksteille. Julistajana Niemöllerillä 

kuvattiin olleen ”sisäinen palo” ja ”vahvan älyllinen” ote.165 Berliinin vuosina Niemöller oli 

myös vastuussa opiskelijoiden raamattupiiritoiminnasta, jossa hän näki keskeisenä niin 

isänmaallisuuden kuin evankeliumin voiman.166 Myös kirkkotaistelun aikaan vuonna 1936 

Niemöller vertasi omaa asemaansa Lutheriin 1524–25, kun Luther yritti epätoivoisesti 

uudistaa kirkkoa vedoten Raamatun sanaan.167 

                                                
162 Niemöller 1939, 8. Niemöller ei mainitse Symbolik-teosta, joka Christophersenin ja Ziemannin mukaan oli 

Niemöllerilla keskitysleirissä. Christophersen & Ziemann 2019, 50–51.  
163 Steck 1955, 3. 
164 Möhler 1843, 396. 
165 Heymel 2017, 34; 42–43. 
166 Schmidt 1971, 30–32. 
167 Schmidt 1971, 380. 
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Koko Tunnustuskirkon ja myös Martin Niemöllerin argumentaatiossa oli usein 

keskeisellä sijalla oppien perusteleminen Raamatun avulla. Jürgen Schmidtin mukaan tämä 

perustui niin myöhäispietistiseen raamatulliseen kuin myös oman ajan Tunnustuskirkon 

lähestymistapaan, jossa Raamattu nähtiin ehdottomana auktoriteettina. Schmidtin mukaan 

Niemöller luopui tästä näkökannasta keskitysleirivuosinaan, ja korvasi tämän Jeesuksen 

seuraamisella, jossa Jeesuksen seuraamisen periaatteet pystyi perustelemaan kussakin 

tilanteessa erikseen.168 Toisaalta Christophersenin ja Ziemannin mukaan Niemöller ei 

luopunut raamatullisesta argumentaatiosta keskitysleirivuosinaan. Pikemminkin päinvastoin – 

Raamatun avulla argumentoiminen vain korostui.169 Lähdeaineiston perusteella 

raamattuperiaatteesta luopuminen ei pidä paikkaansa. Toisaalta raamatullisen argumentaation 

takaa näyttää löytyvän myös ihannekirkko, jossa on piirteitä niin katolisista kuin 

herätyskristillisistä ihanteista. Siinä mielessä Schmidtin näkemys on osuvampi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
168 Schmidt 1971, 381. 
169 Christophersen & Ziemann 2019, 56.  
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4. Luterilaisen kirkon ongelmat 

4.1. Luterilaisen kirkon huojuva perusta 

Niemöller näkee Martin Lutherin teologisen ajattelun perustavaksi ongelmaksi sen, että tämä 

tukeutui teologiassaan yksinomaan Raamattuun. Niemöllerin mukaan Lutherin teologian 

keskeisiä ongelmia olivat opetusviran laiminlyöminen, apostolisen suksession hylkääminen, 

traditiosta luopuminen kristillisenä auktoriteettina sekä Raamatun tekstien ymmärtäminen 

väärällä tavalla. Niemöllerin mukaan traditiota voi pitää kristillisen opin toisena lähteenä, niin 

kuin katolinen kirkko opettaa. Kristillisen tradition hylkääminen luterilaisessa perinteessä on 

ristiriitaista, sillä Raamatun kaanonin hyväksyminen sekä uskontunnustukset liittyvät 

traditioon. Niemöller näkee, että luterilaiset käyttävät Raamattua väärin, kun ajattelevat 

monien Raamatun lauseiden koskevan jokaista ihmistä henkilökohtaisesti. Esimerkiksi 

evankeliumeissa monet Jeesuksen sanat on suunnattu vain apostoleille. Niemöllerin mukaan 

erityisen suuria virheitä Lutherille olivat apostolisen suksession ja opetusviran tärkeyden 

hylkääminen. Opetusviran hylkäämistä käsitellään erikseen kappaleessa 4.2.170  

Luterilaisen kirkon dogma on syntynyt Niemöllerin mukaan Lutherin ajattelun 

ympärille, ja tämä korvasi kirkon vanhat auktoriteetit, tradition ja opetusviran. Lisäksi 

kirkollista auktoriteettia protestanttisissa kirkoissa käyttävät maalliset ruhtinaat piispojen ja 

pappien sijaan.  Luterilaisen kirkon dogmassa on keskeisellä sijalla Lutherin perusopetukset: 

yksin Kristus, yksin armo, yksin Raamattu ja yksin usko. Tai kuinka syntinen ihminen 

armahdetaan Jumalan armosta Kristuksen sovitustyönkautta. Oppi perustuu joillekin 

Raamatun kohdille ja niiden tulkinnalle. Luterilainen dogma vahvistettiin 1580, ja tässä oli 

keskeisinä piirteinä Jeesuksen ja apostolien toiminta sekä luterilaisen kirkon perinne, josta 

kerrotaan Tunnustuskirjoissa. Protestanttisen ajattelun ongelma on Niemöllerin mukaan, että 

se hylkäsi vanhan opetusviran ja tradition auktoriteetin korvaamalla nämä Raamatulla siten, 

että Raamattu on uskonelämän ylin tuomari. Niemöller perustelee, että tämä ei ollut toimiva 

                                                
170 Niemöller 1939, 124–129. On mielenkiintoista, kuinka nykymuotoinen Martin Lutherin akateeminen 

tunteminen ja poliittinen korostaminen on varsin myöhäistä perua. Kiinnostus Lutheriin heräsi 1800-luvun 

lopussa ja puhkesi kunnolla kukoistamaan 1900-luvulla. Patrik Hagmanin mukaan tämä lisääntynyt kiinnostus 

oli sidoksissa Pohjoismaissa kansallisuusaatteeseen ja Luther-kiinnostuksen avulla pystyttiin vastustamaan myös 

yhteiskuntien sekularisoitumiskehitystä, jolloin luterilaisuuden roolia haluttiin korostaa. Ihmiset eivät lukeneet 

juurikaan Lutherin kirjoituksia 1500-luvulta 1800-luvulle, mutta he kyllä identifioituivat luterilaisiksi. Lutheria 

alkoivat ihannoida monenlaiset ryhmät 1800-luvulla, kuten herätyskristityt ja liberaalit. Lutherin auktoriteettia 

käytettiin politiikassa vahvasti ensimmäisen maailmansodan aikaan. Esimerkiksi Saksassa oman sukupolvensa 

merkittävin Luther-tutkija Karl Holl näki, että hänen Luther-tutkimuksensa tuli palvella suuren Saksan 

rakentamista. Hagman 2019, 69–72.  
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ratkaisu, koska jo Lutherin aikana kristilliset ryhmät olivat toistensa vastustajia, vaikka nämä 

perustivat opetuksensa Raamattuun Lutherin ajatusten mukaisesti.171 

Niemöllerin mukaan luterilainen opinkehitys oli jämähtänyt paikoilleen vuoden 1580 

oppeihin, eikä luterilaisessa kirkossa nähty enää elävää opinmuodostusta. Kuitenkaan kirkon 

koko julistus ei ollut hänen mukaansa jämähtänyt vuoteen 1580, sillä kirkossa oli yksittäisiä 

pappeja, jotka halusivat löytää reformaation uudelleen. Niemölleriä häiritsee, kuinka 

luterilaisessa kirkossa ei pystytty tarkastelemaan 1930-luvulla opillisia asioita elävästi, vaan 

väittelyissä vedottiin Tunnustuskirjoihin. Esimerkiksi kirkkotaistelun aikaan luterilaisten oli 

vaikea löytää yhdistäviä asioita kalvinistien kanssa eivätkä luterilaiset kyenneet 

tarkastelemaan oppeja elävällä tavalla. Niemöller kritisoi, kuinka luterilaisessa kirkossa 

nähdään, että vuoden 1580 jälkeen ei ole ollut sellaista kirkolliskokousta, joka vaikuttaisi 

kirkon oppeihin. Tämän jälkeen oppeja ovat tulkinneet vain teologian professorit.172  

Ekklesia on ymmärretty varhaisessa luterilaisessa perinteessä kahdella tavalla: 

Augsburgin tunnustuksen mukaan ekklesiaan kuulutaan uskon avulla, kun taas Philipp 

Melanchthon laajensi ekklesian käsitettä siten, että siihen kuuluvat sellaiset ihmiset, jotka 

hyväksyvät luterilaisen opin. Jälkimmäisen käsityksen mukaan kirkkoon kuuluminen 

hyväksytään pikemminkin opin oikeana pitämisenä kuin sydämen uskona. Luterilaisessa 

perinteessä Melanchthonin käsitys nousi luterilaisen opinmuodostuksen jälkeisinä 

vuosisatoina hallitsevammaksi kuin Augsburgin tunnustuksessa esitetty käsitys.173 Edellä 

kuvatun perusteella selvenee, kuinka varhaisen luterilaisuuden kannoilla on ollut korostunut 

asema osana ekklesiologiaa ja kirkon oppia. Niemöller näkee yksinomaan Tunnustuskirjoihin 

tukeutumisen merkkinä siitä, että luterilaisuuden kohdalla ei ole kyse elävästä uskonnosta. 

Kuten kappaleesta 3.2. ilmenee, katolinen ekklesiologia oli muutoksen tilassa 1900-luvulla. 

Niemöller siis ihailee katolisen kirkon tilaa, jossa kirkko pystyy olemaan muutoksessa mutta 

samalla myös pysymään yksimielisenä. 

                                                
171 Niemöller 1939, 128–134. 
172 Niemöller 1939, 135–136. 
173 Schäfer 1998, 129–131. Varhaisessa luterilaisuudessa näkyvästä ja näkymättömästä kirkosta oli myös 

erilaisia näkemyksiä. Philipp Melanchthon korosti kirkon näkyvää muotoa, ja hän myös kielsi näkymättömän 

kirkon olemassaolon kaikissa hänen kirjoituksissaan. Melanchthonin kieltämänä oppi kirkon näkymättömyydestä 

eli aikansa varhaisessa luterilaisuudessa, mutta 1570-luvun jälkeen suurin osa luterilaisista teologeista omaksui 

opin näkymättömästä kirkosta. Appoldin mukaan Luther puhui ennemminkin sisäisestä kuin näkymättömästä 

kirkosta, vaikka hänen voi tulkita kannattaneen näkymätöntä kirkkoa. Augsburgin tunnustuksen seitsemäs artikla 

on ollut luterilaisessa ekklesiologiassa korostetussa asemassa, ja siihen myös viitattiin ekklesiologissa 

perusteluissa. Artiklan perusmääritelmä on, että kirkko on pyhien yhteisö (communio sanctorum), vaikkakaan 

tähän määritelmään ei juurikaan viitattu varhaisten luterilaisten tekemissä ekklesiologisissa määritelmissä. 

Appold 2019, 150–153; 158–159. 
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Niemöllerin mukaan luterilaisen kirkon ongelmana on, että se on suuntautunut 

katolista kirkkoa vastaan, mutta sen omalla opetuksella ei ole kunnollista sisältöä. Niemöller 

kuvaakin, kuinka näyttää usein siltä, että Rooman kirkon vastustaminen on ainoa 

evankelisuuden tuntomerkki.174 Evankelisen kirkon piirissä oli kehittynyt myös vahvoja 

antikatolilaisia järjestöjä, kuten Evangelischen Bundes zur Wahrung der deutsch-

protestantischen Intressen.175 Niemöllerin isäkin kuului tähän järjestöön.176 Edellä mainittu 

järjestö oli suurin protestanttinen järjestö, ja sen kansallismieliseen agendaan kuului yhden 

protestanttisen kirkon luomisen hajanaisten maakirkkojen tilalle. Järjestön heikkoudeksi voi 

lukea sen, että siltä puuttui kunnollinen ajatus kirkon olemuksesta.177 Niemöllerin 

argumentaatiolla on siis siinä mielessä todellisuuspohjaa, että esimerkiksi protestanttisessa 

piirissä toimi tahoja, joiden piirissä ei mietitty kunnolla kirkon olemusta.  

Niemöller näkee katolisen kirkon dynaamisena yhteisönä, joka elää yhteydessä 

Jumalaan. Luterilainen kirkko on sen sijaan hänen ajattelussaan kuin kirjauskonto, kun se 

perustaa opetuksensa Tunnustuskirkkoihin ja Raamattuun. Luterilainen kirkko on menettänyt 

Niemöllerin mukaan elävän yhteyden todelliseen kirkkoon. Niemöller myös kertoo 

tekstissään katolisesta kirkosta ihannoivaan ja edistykselliseen sävyyn. Niemöller rinnastaa 

esimerkiksi katolisen kirkon hyvin edistykselliseksi, ja kertoo tästä esimerkin kuinka katoliset 

nunnat ottivat polkupyörät 10 vuotta ennemmin käyttöön kuin luterilaiset seurakuntasisaret.178 

4.2. Ongelmallinen opetusvirka 
Ja pian ymmärrettiin ja selitettiin Lutherin opetusta yleisestä pappeudesta siten, että jokainen 

kristitty on pappi, piispa ja apostoli. Tai mikä tarkoittaa samaa, ettei kirkossa ollut tämän 

jälkeen enää pappeja, piispoja eikä apostoleita, vaan vain ”veljiä”, joiden joukossa jokaisella 

oli samanlainen auktoriteetti toista kohtaan. Tämä oli sellaisen kristillisen viran loppu, jonka 

me tunnemme Uudessa testamentissa, mutta se tarkoitti myös samalla kirkollisen järjestyksen 

loppua…179 

 

Lainaus kuvaa hyvin sitä, kuinka katolisesta opetusvirasta luopuminen oli vaikea asia Martin 

Niemöllerille, ja kuinka hän ei kannattanut yleistä pappeutta. Niemöllerin mukaan ongelmana 

luterilaisessa kirkossa oli myös, että kuka tahansa sai käytännössä saarnata vuoden 1933 

jälkeen, vaikkakin Augsburgin tunnustuksessa oli määritelty, että saarnavirkaan piti asettaa 

                                                
174 Niemöller 1939, 145–146. 
175 Jung 2002, 91.  
176 Ziemann 2019, 27. 
177 Scholder 1986, 35–36. 
178 Niemöller 1939, 208–209. Alkutekstistä on vaikea tulkita, onko kyse aidosta ihannoimisesta vai sarkasmista. 
179 …und bald wurde Luther´s lehre vom allgemeinen Priestertum dahin verstanden und ausgelegt, daβ jeder 

Christ Priester, Bischof und Apostel sei, oder, was dasselbe ist: es gab fortan in der Kirche weder Priester noch 

Bischöfe noch Apostel, sondern nur noch ”Jünger”, unter denen jeder die gleiche Autorität wie der Andere in 
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henkilö erityisellä tavalla. Niemöller vertailee katolisen kirkon ja Martin Lutherin käsitystä 

kirkollisesta virasta. Luther nojaa pyhiin kirjoituksiin uskonopillisissa asioissa. Sen sijaan 

katolisessa kirkossa on selkeä oppi kirkollisesta virasta: sellaiset henkilöt saavat toimia 

kirkollisessa virassa, jotka on vihitty virkaansa ja alkuperäinen Jeesuksen asettama 

opetusvirka periytyy sakramentaalisen pappisvihkimyksen kautta eteenpäin. Pyhä Henki 

myös puolustaa ja suojelee oikeata julistusta, ja välittää julistusta eteenpäin kirkollisen viran 

kautta. Kuten on tullut jo ilmi, Niemöller näkee, että traditio on Raamatun ohella kristillisen 

opin toinen lähde, ja traditio siis periytyy siis katolisessa kirkossa eteenpäin pappisviran ja 

apostolisen suksession avulla.180 Lutherin käsityksen mukaan katolinen pappisvihkimys on 

harhaoppia, mutta Lutherin elinaikana käytettiin ordinaatiota, jotta voitiin puolustautua 

harhaoppeja vastaan. Myös erillinen pappisvirka tarvittiin, mutta piispan virkaa tai Uuden 

testamentin mukaista pappisvihkimystä ei tarvittu.181 

Katolinen virkakäsitys on Niemöllerin ajattelussa sakramentaalinen ja virka on 

itsessään pyhä. Sen sijaan luterilaisen kirkon piirissä nojataan pyhiin kirjoituksiin, eikä 

kirkollisella viralla ole samalla tavalla erityistä merkitystä. Tämä on yksi tekijä, jonka 

Niemöller on ajatellut suojelleen katolista kirkkoa ja pitäneen katolisen kirkon uskollisena 

alkuperäiselle tehtävälle. Toisaalta luterilaisessa kirkossa nähdään myös koulutetulla 

papistolla tärkeä rooli. Kirkko tulee organisoida siten, että kirkossa toteutuu oikea oppi ja 

sakramentit asetetaan oikein. Tätä varten tarvitaan koulutettu papisto, ja nämä papit ovat 

myös saaneet ordinaation virkaansa, jotta oppia ei väärennellä.182 Tästä huolimatta Niemöller 

näkee opetusviran olleen harharetkellä luterilaisessa kirkossa. Toisaalta luterilaiset papit 

saivat koulutuksensa yliopistossa, mitä kohtaan Niemöller koki suurta epäluuloa. 

Tutkielmansa esipuheessa Niemöller toteaa, ettei ajattele tekevänsä lisensiaatin työtä ”koska 

minulla on edessäni teologisen tieteen 300-vuotiset hedelmättömät ponnistelut enkä kuvittele, 

että saisin enempää aikaan niillä teillä kuin asiantuntijat”.183 

Niemöller luo myös typologian luterilaisista pastoreista. Luterilaisessa kirkossa toimi 

kolmenlaisia pastoreita: perinteisiä pastoreita, sellaisia pastoreita jotka halusivat vapautua 

                                                                                                                                                   
Anspruch zu nehmen berechtigt war. Dies war das Ende des kirchlichen Amtes, wie wir es aus dem Neuen 

Testament kennen; da es aber zugleich das Ende der kirchlichen Ordnung bedeutete… Niemöller 1939, 126. 
180 Niemöller 1939, 126–128. 
181 Brecht 1990. 121. 
182 Schäfer 1998, 133. 
183 ”weil ich die dreihundertjährigen fruchtlosen Bemühungen der theologischen Wissenschaft von Augen habe 

und mir nicht einbilde, auf dem eingeschlagenen Wege mehr zustande zu bringen als die Fachleute.” Niemöller 

1939, 8. Niemöller käyttää kuitenkin tutkielmansa otsikossa titteliä D.D. Hän oli saanut kunniatohtorin 

arvonimen Eden Theological Seminarystä St. Louisista 3.6.1936. Arvonimi oli myönnetty evankeliumin 

totuuden puolustamisen ansiosta. Christophersen & Ziemann 2019, 229. 
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kirkollisista auktoriteeteistä ja pietistisiä pastoreita. Perinteiset pastorit olivat uskollisia 

edellisten sukupolvien opille ja edustivat siten kristillistä jatkumoa alkukirkosta. Nämä papit 

eivät myöskään olleet kiinnostuneita opillisista väittelyistä. Niemöller katsoo, että suurin osa 

pastoreista kuului tähän ryhmään. Toisen ryhmän pastoreille oli tyypillistä, että näiden oppi 

pohjautui yliopistoteologien opeille ja olivat eräänlaisia järkiteologeja.184 Niemöller kertoo 

yllättävästi, kuinka suurin osa luterilaisista pastoreista edustaa kuitenkin oikeaa kristinuskoa, 

ja näiden pappien opillinen ajattelu ulottui alkukirkkoon. Samalla tulee ilmi Niemöllerin 

epäluulo yliopistoteologiaa, liberaaliteologiaa ja muita moderneja vaikutteita kohtaan. Hän 

katsoi, että yliopistoteologia oli korvannut perinteisen kristillisen opetusauktoriteetin eivätkä 

”järjen luomukset” voineet korvata perinteistä kristillistä opetusta.  

Martin Niemöller kertoo tutkielmansa monessa kohdassa epäluottamuksesta 

yliopistoteologiaa kohtaan. Hänen mukaansa teologian professorit ovat korvanneet kirkon 

elävän auktoriteetin, kun luterilaisesta kirkosta on tullut pelkkä ”kirjauskonto”.185 Niemöller 

myös kokee, että papiston ja yliopistoteologian välillä on syvä kuilu. Papit yrittävät täyttää 

velvollisuutensa seurakuntaa kohtaan, mutta yliopistoteologit harjoittavat epäpätevää 

teologiaa.186 Niemöllerin mukaan yliopisto-opetuksen keskeinen ongelma on, ettei 

yliopistoteologia ota kantaa, millainen kirkon olisi oltava tai mitä kirkoissa pitäisi julistaa. 

Esimerkiksi jokaisella teologian opettajalla oli oma käsityksensä kristinuskosta. Tästä voi 

jokainen opiskelija voi poimia mieleisensä asiat, mikä sitten vaikuttaa tulevien pappien 

julistukseen. Esimerkiksi eksegetiikassa ei opeteta juurikaan sellaisia taitoja, joita papisto 

tarvitsee jatkossa. Niemöller ihmettelee, kuinka Vanhan testamentin kulttuureja käsiteltiin 

paljonkin, muttei annettu ohjeita kuinka Vanhan testamentin kirjoista tulisi saarnata. Hän 

myös ihmettelee, kuinka Uuden testamentin käsittelyn yhteydessä ei kerrottu mitä varhaiset 

kristityt ymmärsivät evankeliumilla. Dogmihistoriassa käsiteltiin vain teemoja, mitä kirkko on 

opettanut, mutta ei sitä mitä kirkon tulisi opettaa nykyhetkessä. Yliopistoissa myös opetettiin, 

miten eri tunnustuskunnat eroavat toisistaan, mutta todellisen julistuksen sisältö jäi hämäräksi. 

Tästä hajanaisuudesta seurakunnat joutuvat kärsimään. Niemöllerin mukaan kirkoista tulee 

tällöin vain ulkoisesti kirkkoja, jotka ovat olemassa vain rakenteina. Niemöllerin mukaan 

yliopistoteologia on menettänyt otteensa hengelliseen elämään.187 

                                                
184 Niemöller 1939, 137–138. 
185 Niemöller 1939, 135–136. 
186 Niemöller 1939, 177. 
187 Niemöller 1939, 1–4.  Martin Niemöller opiskeli evankelista teologiaa Münsterin yliopistossa 1920–1924. 

Münsterin professorit kuuluivat Michael Heymelin mukaan tuolloin etupäässä moderniin-positiivisen 

suuntaukseen, jossa hyväksyttiin historiallinen raamattukritiikki, mutta dogmatiikasta ajateltiin 

konservatiivisesti. Yliopiston suhteet seurakuntiin olivat tiiviit. Niemöller itse kuvaili vuonna 1934 
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Luterilaisen kirkon heikkoutuna oli moraaliopetuksen taso eikä se ollut kehittänyt 

kunnollista eettistä perustaa Niemöllerin mukaan. Niemöller pitää ihanteena sellaista 

alkuseurakunnan opetusta, jossa apostolit ottivat kantaa alkuseurakunnan ongelmiin. 

Luterilaisessa kirkossa sen sijaan esitettiin näkemyksiä, mutta sitova auktoriteetti puuttui eikä 

kirkko pystynyt esittämään yksimielisiä näkemyksiä ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin. 

Niemöller kertoo esimerkkinä, kuinka kirkkopäivät käsittelivät monia asioita ja eri asioista 

kirjoitettiin myös kirjoja, mutta kirkolta puuttui kunnollinen opetusauktoriteetti. Niemöller 

sanookin suoraan, että monilla pastoreilla on kaipuu apostollis-piispallista auktoriteettia 

kohtaan ja sellaiset seurakunnat ja pastorit tekivät parhaiten, jotka noudattivat katolisen 

kirkon moraaliopetusta.188  Esimerkkinä haastavasta tilanteesta Niemöller mainitsee, kuinka 

yksittäisiltä pastoreilta puuttui kirkon tuki, kun nämä joutuivat vaikeiden moraalisten 

kysymysten eteen, kuten avioerokysymyksen. Niemöller näkee, että kunnollisen opetusviran 

auktoriteetin puuttuessa yksittäiset papit olivat vaikeassa asemassa. Syynä tähän on 

kirkollisesta traditiosta ja opetusvirasta ja sen auktoriteetista luopuminen.189 

Protestanttisuuden piirissä katolisella kirkolla oli maine dogmaattisena ja autoritäärisenä 

uskonsuuntauksena, kun taas protestanttisuus edusti vapautta. Vapautta pidettiin myös 

edellytyksenä moraaliselle kasvulle.190 Niemöller näkee monen protestantin ihaileman 

pluralistisen kirkon pikemminkin heikkoutena kuin vahvuutena.  

Niemöller näkee, että virkaansa asetetuilla papeilla on erityisiä tehtäviä, joita käsitys 

yleisestä pappeudesta voi sotkea. Yleisen pappeuden myötä käy niin, ettei ole olemassa 

todellisia pappeja. Todelliseen pappeuteen kuuluvat esirukous, sielunhoito, kehottaminen sekä 

synninpäästö. Niemöllerin mukaan esimerkiksi luterilaiset papit antavat kuoleman sairaalle 

usein vain ehtoollisen, vaikka esimerkiksi Jaakobin kirjeessä on neuvo, kuinka sairaiden 

luokse voi kutsua seurakunnan vanhimmat, jotta nämä rukoilisivat ja voitelisivat öljyllä (Jaak. 

                                                                                                                                                   
kirjoittamassaan omaelämäkerrassan, että tähtäsi opinnoissa papin uralle ja pyrki johdonmukaisesti opintojen 

ajan saamaan oppia papin ammattiin, erityisesti saarnaamiseen. Niemöller kuvaa, kuinka Raamatun opiskelu oli 
ensimmäisestä päivästä alkaen hänen opiskelujensa tärkein asia. Toisaalta Niemöller muistelee vuonna 1940 

Sachsenhausenista isälleen lähettämässään kirjeessä, että teologinen tiedekunta oli sisällöltään köyhä.  Niemöller 

mainitsee omaelämäkerrassaan tärkeimmäksi vaikuttajakseen luomisjärjestysopissa systemaattisen teologian 

professorin Georg Wehrungin. Ziemannin mukaan tämä maininta lienee ollut vain tyylikeino, ja Ziemannin 

mukaan Niemöller suhtautui Wehrungin teologiaan torjuvasti. Wehrung edusti liberaaliteogista suuntausta ja 

hänen päätyönään oli löytää synteesi uskon ja historian välille. Wehrung yritti rakentaa teologiaa, jonka avulla 

kristinusko voisi todistaa historiallisesti päteväksi kriittisistä tutkimustuloksista huolimatta ja kuinka uskonto 

ilmeni menneessä ajassa. Heymel 2017, 32–34; Ziemann 2019, 114–115; Aune 2006, 397–399. 
188 Niemöller 1939, 169–170. 
189 Niemöller 1939, 139–142. 
190 Scholder 1986, 49. 
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5:14–16).191 Niemöllerin mukaan luterilaisen kirkon pappeus on laimentunutta pappeutta, eikä 

se noudata Uuden testamentin ihanteita todellisesta pappeudesta.  

Koska tämän hetken luterilaiselta kirkolta puuttuu elävä traditio ja kirkollinen virka, puuttuu 

siltä myös todellinen kirkollinen tietoisuus!192 

 

Opetusviran rappion taustalla Niemöllerin perusteluissa on kirkon irtaantuminen 

kristillisestä perinteestä ja apostolisesta opetusvirasta ja tämän auktoriteetista. Niemöllerin 

argumentaatiossa käy ilmi, että luterilaisen kirkon 1930-luvun heikon tilan taustalla on 

reformaation perinne – kun kirkko luopui vanhoista periaatteistaan, samalla se myös 

mahdollisti kirkon opin muuntumisen ja heikkenemisen. Niemöllerin argumenttien takana on 

ideaali kuva katolisesta kirkosta, joka ei ole maallisten aatteiden riepoteltavana ja pystyy 

olemaan uskollinen alkuperäiselle tehtävälleen. Niemöller ei ota ollenkaan katolisen kirkon 

ongelmille tai haasteille, eikä myöskään kerro käytännön esimerkkejä katolisen kirkon tilasta. 

Sen sijaan Niemöller ajattelee, että katolinen kirkko on säilyttänyt kirkon alkuperäisen ja 

vahvan yksimielisen luonteen. Toisaalta, kuten kappaleesta 2.2. kävi ilmi, katolinen kirkko 

säilytti autonomiansa natsiaikana paremmin kuin Saksan protestanttiset kirkot. 

4.3. Kristittyjen yhteys ja kirkollinen ykseys 

Augsburgin tunnustuksen mukaan luterilaisen kirkon ekklesiologiselle opille erityisen tärkeitä 

kriteereitä ovat kirkon ykseys ja pyhyys. Kristus huolehtii kirkon ykseydestä sanan ja 

sakramenttien avulla. Sana ja sakramentit myös pyhittävät kirkon, vaikka kirkossa olisi myös 

epäuskoisia. Pyhä Henki vahvistaa seurakuntaa ja luo hedelmää.193 Luterilaisessa kirkossa 

myös yhteys Kristukseen ja Kristuksen ruumiin jäseniin on saavutettu pikemmin sanan ja 

sakramenttien kuin yhteisöllisyyden kautta. Tämän vuoksi esimerkiksi käsitettä communio on 

käytetty vanhassa luterilaisessa teologiassa säästeliäästi.194 Luterilaisuuden varhaisina 

vuosisatoina yhteisöä ei käsitetty ensi sijaisesti kirkollisena yhteisönä, vaan oppia yhteisöstä 

käsiteltiin kolmisäätyopin kautta. Tällöin ihminen kuului luonnostaan kolmeen eri säätyyn 

(status ecclesiasticus, status politicus ja status oeconomicus). Tämä järjestelmä murtui 1800-

luvulla, jolloin luterilaista ekklesiologiaa jouduttiin tarkastelemaan uudelleen. Luterilaisessa 

ekklesiologiassa olikin 1800- ja 1900-luvuilla oikea tunnustus huomattavasti tärkeämpi kuin 

pyhien yhteys, eikä ekklesiologiassa keskitytty juurikaan yhteisöön.195  

                                                
191 Niemöller 1939, 182–183. 
192 Weil in der lutherichen Kirchr der Gegewart die lebendige Tradition und das Amt der Kirche fehlen, darum 

fehlt auch ein wirklich kirchliches Bewuβtsein! Niemöller 1939, 144.  
193 Schäfer 1998, 123. 
194 Schäfer 1998, 133.  
195 Schäfer 1998, 135. 
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Niemöllerin ekklesilogiassa luterilainen tunnustus ei ole ensi sijainen asia, 

pikemminkin päinvastoin. Oppi kirkon ykseydestä on Niemöllerille keskeinen, ja Niemöllerin 

argumentaatiossa ykseys näyttäytyy samanmielisyytenä, elävän opin muodostuksen 

korostamisena ja sisäisenä vahvuutena. Sen sijaan luterilaisessa perinteessä kirkon ykseydellä 

on ymmärretty yksimielisyyttä dogmasta, kuten sanasta ja sakramenteista. Niemöller näkee 

luterilaisuuden ikään kuin kirjauskontona, kun se tukeutuu liikaa Tunnustuskirjoihin. 

Niemöller kritisoi luterilaista käsitystä yhteisöstä viittaamalla Raamatullisiin kielikuviin 

kirkosta (ks. kappale 3.5.): 

Kun Augsburgin tunnustus nimittää kirkkoa pyhien yhteisöksi (congregatio sanctorum) ja pitää 

tämän tuntomerkkeinä evankeliumin ”oikeanlaista” saarnaamista ja sakramenttien ”oikeanlaista” 

asettamista, on meillä myös raamatulliset kuvat kirkosta. Näiden kuvien perusteella kirkko on 

enemmän kuin ”yhteisö”, nimittäin todellinen, elävä organismi, jossa yhdistyvät ulkoinen 

olemus ja sisäinen yhteenkuuluvuus.196 

 

Niemöllerin aikalaiset Paul Althaus ja Dietrich Bonhoeffer tutkivat myös kirkon 

yhteisöllisyyttä ja halusivat tukea ajatusta yhteisöllisestä luterilaisesta kirkosta. Althaus laati 

vuonna 1929 kirjoituksen Communium Sanctorium. Die Gemeinde im lutherischen 

Kirchendanken. I. Luther, jossa hän perusteli oppia yhteisöllisestä luterilaisuudesta ja toi 

esille näkökulman, kuinka alkuperäiseen luterilaisuuteen oli kuulunut ajatus vahvasta 

yhteisöstä. Althaus käsittelee yhteisöllisyyttä vuonna 1952 laatimassaan dogmatiikan 

esityksessä Die Christliche Wahrheit, ja on sitä mieltä, että kirkko on olemassa sekä 

ihmisyhteisönä että instituutiona. Tärkeällä sijalla on myös seurakuntalaisten yleinen pappeus, 

jolloin seurakuntalaiset julistavat toisilleen sanaa, kantavat toistensa taakkoja ja lohduttavat 

toisiaan sekä rukoilevat toistensa puolesta.197 Bonhoeffer julkaisi 1930 lisensiaattityönsä 

Sanctorum Communio, joka oli kirjoitettu samoista motiiveista kuin Althausin teos. 

Bonhoeffer oli ottanut teokseen vaikutteita monista sosiaalitieteistä. Hän näki, että seurakunta 

on kokonaispersoona, jossa Kristus toimii. Seurakuntakokonaisuus muodostuu yksilöistä ja 

pienistä yhteisöistä, ja nämä ovat keskeisiä kirkollisen toiminnan kannalta.198 Bonhoefferilla 

on samantyyppisiä ajatuksia seurakunnasta kuin Niemöllerillä Gedanken über den Weg der 

Kirche -teoksen perusteella: seurakunta on elävä kokonaisuus ja Jumala toimii elävän 

                                                
196 Wenn die Augsburgische Konfession die Kirche eine ”Versammlung der Heiligen” (congregatio sanctorum) 

nennt und als ihre Merkmale die ”richtige” Predigt des Evangeliums und die ”richtige” Verwaltung der 

Sakramente anführt, so haben wir aus den Bildern, welche die Bibel selbst für die Kirche gebraucht, festgestellt, 

daβ die christliche Kirche dort mehr ist als nur eine ”Versammlung”, nämlich ein wirklicher, lebendiger 

Organismus, der in äuβerer Orndnung geformt und in innerer Zusammenhörigkeit verbunden ist (92). Niemöller 

1939, 179–180. Kursivoitu congregatio sanctorum on kirjoitettu alkuperäisversiossa saksalaisella 

kaunokirjoituksella (Kurrentschrift).  
197 Schäfer 1998, 136–138. 
198 Schäfer 1998, 138–141. 
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seurakunnan kautta. Althaus ja Bonhoeffer ovat liittäneet ekklesiologisiin tutkielmiinsa 

määreet communio sanctorum, joiden avulla myös Luther määritteli kirkon pyhien 

yhteisöksi.199 Niemöller sen sijaan ei käytä edellä mainittuja määreitä kirkon keskeisimpinä 

kuvaajina, vaan hän kertoo kirkosta erilaisin kielikuvin ja kertoo elävästä seurakunnasta. 

Martin Niemöller käsittelee myös samaa tematiikkaa kuin Althaus ja Bonhoeffer. 

Kirkko nojaa yksin Kristukseen ja hänen valtaansa. Luterilaisen kirkon sisältä on 

löydettävissä kirkko, koska Pyhä Henki toimii kirkossa. Kirkko elää maakirkon sisällä 

yksittäisissä seurakunnissa ja kristityissä. Kirkko ei ole näkymätön, vaan se elää maanpaossa, 

sillä maakirkko hankaloittaa sen toimintaa.200 Kun todelliset kristityt ja yhteisöt elävät 

kirkossa hajallaan, kirkon ihanne ykseydestä Kristuksen ruumiina ei toteudu. Todellisen 

kirkon olemassaoloa ei voi selittää Niemöllerin mukaan ajatuksella näkyvästä ja 

näkymättömästä kirkosta, sillä tämä oppi ei ole hänen mukaansa Uuden testamentin 

mukainen.201  

Niemöller näki, että kirkon yksi tärkeä määre oli ykseys (ks. kappale 3.3.). 

Protestanttisuuden ongelma oli, että eri kristilliset suuntaukset olivat jakaantuneet ja 

painottivat eri asioita. Monien protestanttisten liikkeiden osalta voi Niemöllerin mukaan 

puhua lahkosta, jolloin liike painottaa yksipuolisesti jotain oppia. Nämä protestanttiset 

suuntaukset houkuttelevat yksipuolisesti vain sellaisia ihmisiä, joihin näiden liikkeiden 

erityiskorostus vetoaa. Kun puhutaan kirkosta, Niemöllerin mukaan kokonaisuus korostuu ja 

kirkko on silloin eheä moninaisine jäsenineen.202 Niemöller siis ajattelee, että monet 

protestanttiset liikkeet ovat kokonaisuudesta irronneita liikkeitä ja nämä vetoavat vain 

tietynlaisiin ihmisiin. Hän argumentoi yhden näkyvän kirkon puolesta perustellen, että tämä 

näkyvä kirkko säilyy moninaisena, mitä hän pitää raamatullisena ihanteena.  

Niemöllerin mukaan ekumeeninen liike ei pysty ratkaisemaan kirkon ykseyden 

ongelmaa. Sen sijaan hän näkee, että kun katolinen kirkko sanoo olevansa ainoa kirkko, siihen 

ei ole mitään lisättävää. Katolinen kirkko vastaa Uuden testamentin mukaista käsitystä 

kirkosta, ja näihin ihanteisiin kuuluvat, että on olemassa yksi näkyvä kirkko ja sillä on 

apostolinen auktoriteetti.203 Kirkollisen ykseyden ihanne näkyy myös luterilaisten 

moninaisten muotomenojen arvosteluna. Niemöller näkee katolisen tilan ihanteena, jolloin 

kirkonmenot noudattavat samaa kaavaa paikasta riippumatta ja seurakuntalainen tietää mitä 

                                                
199 Spitz 1953, 122. 
200 Niemöller 1939, 196. 
201 Niemöller 1939, 206. 
202 Niemöller 1939, 188–189. 
203 Niemöller 1939, 214–215. 
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odottaa jumalanpalvelukselta. Luterilaisessa kirkossa oli sen sijaan olemassa monen kirjavia 

muotomenoja, ja Niemölleriä häiritsee esimerkiksi Saksassa olevien maakirkkojen erilaiset 

keskenään erilaiset perinteet. Näitä pidettiin reformaation aikana toissisijaisena asiana kirkon 

ykseydelle. Niemöllerin mukaan nuo asiat eivät olleet toissijaisia, sillä muotomenoilla oli 

suurempi merkitys kirkon ykseydelle kuin opillisilla asioilla.204 Luterilaisuuden alusta asti on 

nähty, että ettei kirkollisten menojen tarvitse olla samanlaisia kaikkialla, sillä nämä ovat 

ihmisten säätämiä.205 Saksassa oli syntynyt reformaation jälkeen lukuisia itsenäisiä 

maakirkkoja, ja näissä maakirkoissa ruhtinaat saattoivat päättää kirkon elämän 

järjestämisestä.206 

Isossa-Britanniassa oli syntynyt 1800-luvulla korkeakirkollinen liike anglikaanisen 

kirkon yhteyteen, ja tämä liike rantautui myös Saksaan 1900-luvulla.  Vuonna 1918 

Hochkirchliche Vereinigung pyrki vaikuttamaan siten, että kirkollisessa elämässä olisi 

enemmän katolisia vaikutteita. Tavoitteina oli muun muassa piispallinen kirkkorakenne, 

pappisvihkimyksen palauttaminen kirkkoon ja yksityiset ripit.207 Niemöller mainitsee liikkeen 

teoksessaan ja kuvailee, että korkeakirkollinen liike on luterilaisessa kirkossa ja se yrittää 

pelastaa osaa vanhasta perinteestä. Niemöller kuvailee liikkeen vaikutuksen olleen varsin 

pieni, vaikka se on hiljainen ja sinnikäs.208 Niemöller ihailee kovasti protestanttisuuden 

piirissä vaikuttanutta korkeakirkollista liikettä. Kuitenkin hän näkee kristittyjen yhteyden ja 

kirkollisen ykseyden löytyneen parhaiten katolisessa kirkossa.  

4.4. Laimea virkamieskirkko 
Tämä on paljon syvemmällä, nimittäin koko maakirkkojen organisaatioon on liittynyt virhe. 

Maakirkko ei ole koskaan yrittänyt tehdä mitään vakavasti parantuakseen ongelmistaan. 
Maakirkko on ruumis, jossa on enemmän kuolleita jäseniä kuin eläviä, ja enemmän sairaita 

jäseniä kuin terveitä. Maakirkko ei voi saada luonnollisesti mitään aikaan.209 

 

Martin Niemöllerin erityinen huolenaihe luterilaisuudessa olivat maakirkot, ja hän näki 

maakirkkojen historian ja rakenteet painolastina. Hän kuvaa ongelmana sitä, että luterilaiset 

kirkot joutuivat reformaation myötä maallisten ruhtinaiden vallan alle ja luterilaisista kirkoista 

tuli osa valtiokoneistoa. Tällöin kirkoista tuli byrokraattisia virkamieskirkkoja. Reformaation 

                                                
204 Niemöller 1939, 201–203. 
205 CA VII. 
206 Scholder 1986, 26. 
207 Jung 2002, 146.  
208 Niemöller 1939, 143. 
209 Es liegt wohl tiefer, nämlich an einem organischen Fehler des Ganzen, der Landeskirche, die nie etwas 

Durchgreifendes für ihre Gesundung getan hat noch zu tun ernshaft versucht hat. – Ein Leib, der mehr tote 

Glieder hat als lebendige, und unter diesen wieder mehr kranke als gesunde, kann natürlich nichts ”leisten”;. 

Niemöller 1939, 191. 
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myötä kirkot olivat myös hylänneet ajatuksen universaalista kirkosta ja katoliset juurensa sekä 

laiminlyöneet kirkollista tehtäväänsä.210 Luterilaisissa tunnustuksissa ilmaistaan selkeästi 

näkemys oikeanlaisesta kirkosta, mutta luterilaisuudessa ei ole luotu kattavaa määritelmää, 

kuinka kirkon tulee asemoida itsensä suhteessa yhteiskuntaan. Saksassa kehittyi järjestelmä, 

jossa eri alueiden ruhtinaat ottivat vallan alueidensa kirkoissa. Kirkoilla oli päätösvalta 

hengellisissä asioissa, mutta ruhtinaat olivat muuten ylimpiä vallankäyttäjiä kirkoissa. Tämä 

järjestelmä oli voimassa vuoteen 1918 saakka.211 Maakirkoille oli siis kehittynyt vahva asema 

eri puolilla Saksaa, ja näissä kirkoissa maallisilla hallitsijoilla oli suuri määräysvalta. 

Niemöller koki, että Luther oli osasyyllinen kirkon maallistumiseen, vaikka Luther oli 

vaatinut kirkollisen vallan ja maallisen vallan erottelua. Hän näkikin, että Lutherin opin myötä 

olikin käynyt niin, että kirkosta tuli maallisten ruhtinaiden hallitsema ja papeista tuli valtion 

virkamiehiä.212 Niemöller tunnistaa oikein, että Luther ei kannattanut varsinaisesti sitä, että 

ruhtinaat olisivat olleet kirkon ylimpiä johtajia. Lutherin kantaan vaikutti pikemminkin hänen 

konteksti, ja hän näki että ruhtinaat toimisivat ”väliaikaisina hätäpiispoina” (Notbischof).213 

                                                
210 Niemöller 1939, 147–151. 
211 Schwöbel 1998, 207. Reformaation myötä syntyneiden uusien kirkkojen tuli luoda kirkkolakinsa täysin 

uudelleen, eikä näillä ollut kanonista lakia ohjaamassa, kuten katolisella kirkolla oli. Saksaan kehittyikin monia 

alueellisia maakirkkoja, ja nämä kirkot saattoivat poiketa toisistaan varsin paljon, kun alueen hallitsijalla oli 

päätösvalta kirkollisissa asioissa. Maakirkot säilyivät varsin muuttumattomina noin 250 vuotta reformaation 

jälkeen. 1800-luvun alun Napoleonien sotien ja Wienin kongressin myötä Saksan kartta piirrettiin uudelleen, 

jolloin myös maakirkkojen alueet muuttuivat. Tällöin myöskään Saksan alueen valtioiden rajat eivät 

noudattaneet tunnustuskuntarajoja. Vasta 1800-luvulla protestanttisuuden piirissä alkoi olla yleistä, että alettiin 

kaipaamaan yhtä saksalaista protestanttista kirkkoa. Kirkollinen hajanaisuus ei päättynyt Saksassa Weimarin 

tasavallan aikanakaan, vaan vuonna 1919 jokaisella 28 maakirkolla oli oma perustuslakinsa ja omanlainen 

hallintorakenne. Maakirkkojen koko myös vaihteli suuresti – noin 19 miljoonan jäsenen Vanhapreussin 

maakirkon ja alle 50 000 seurakuntalaisen pienten kirkkojen välillä. Monien pienempien maakirkkojen kokema 
pelko oli, että Preussin vaikutus muuttaisi näitä. Tämä pelko näkyi myös kirkkotaistelussa. Scholder 1986, 26–

27; 39–41. 
212 Niemöller 1939, 148.  
213 Lewis W. Spitz näkee, että kirkkojen ajautuminen ruhtinaiden syliin reformaation yhteydessä oli 

ennemminkin olosuhteiden aikaansaamaa kuin tietoisen teologian ja politikoinnin tulosta. Sydänkeskiajalla 

vallitseva näkemys oli, että maallinen järjestys oli pahan vallassa, mutta paavi pystyi pyhittämään maallisen 

järjestyksen, jos tämä oli alamainen kirkolle. Keskiajan lopulla paavin valta alkoi heikkenemään, jolloin 

paikalliset ruhtinaat saivat enemmän valtaa alueillaan. Jo ennen Lutheria monilla alueilla (esim. Saksin alueella) 

ruhtinaat alkoivat käyttämään myös ylintä valtaa kirkollisissa asioissa, kuten kirkollinen omaisuus oli 

ruhtinaiden hallussa. Ruhtinaat saattoivat vedota vanhaan saksalaiseen Eigenkirche -käytäntöön, jolloin prinssit 

saattoivat olla ylimpiä vallankäyttäjiä myös kirkon piirissä. Spitzin mukaan Speyerin valtiopäivillä (1526) vain 
vahvistettiin vallinnut tilanne. Lutherin suhtautumisesta kokonaiskirkkoon ja kristilliseen valtioon on monia 

näkemyksiä, mutta esimerkiksi Augsburgin tunnustuksessa ilmaistaan selvästi, ettei maallista ja hengellistä 

valtaa saa sekoittaa toisiinsa. Luther kannatti valtion ja kirkon eroa, mutta yhteiskunnallinen kehitys johti siihen 

tilanteeseen, että Lutherin aikaan valtio ja kirkko olivat tiukasti liitossa. Luther näki, että ruhtinaiden toimiminen 

piispoina oli paras väliaikainen ratkaisu (Notbischof), kun kirkko tarvitsi kipeästi uuden hallintorakenteen 

vanhan tilalle. Lutherin ajatteluun kuului olennaisesti näkemys kahdesta regimentistä, joiden kautta Jumala tekee 

työtään. Lutherin yhteydessä on jossain määrin virheellistä käyttää valtio-termiä, sillä hän puhui ennemminkin 

esivallasta (Obrigkeit). Lutheria ei siis voi pitää valtiokirkkoajattelun isänä, sillä hän näki maallisten ruhtinaiden 

toimimisen piispoina toimivana väliaikaisena ratkaisuna. Lutherin näkemyksiä valtion ja kirkon suhteisiin tulisi 

siis ymmärtää hänen omasta kontekstistaan käsin. Luther oli ensisijaisen kiinnostunut ensisijaisesti kirkon 

elämästä, ja hänen tarkastelukulmansa oli teologinen. Spitz 1953, 114–118; 120; 130; 134–136. 
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Niemöller suomii, kuinka maakirkoille oli lopulta ensi sijaista olla kuuliainen maalliselle 

hallinnolle. Hänen mukaansa maakirkot olivat yrittäneet palvella kahta herraa, mutta kirkko 

oli vain niin kauan arvovaltainen, kun se ei noussut maallisia ruhtinaita vastaan.214 Niemöller 

jättää kritiikissään huomiotta, että myös keskiajalla maalliset ruhtinaat olivat sekaantuneet 

kirkon hallintoon ja vaikuttivat esimerkiksi pappien valintoihin.215 Toisaalta myös perinteinen 

maakirkkojärjelmä purkautui Weimarin tasavallan myötä, eikä kirkoilla ollut enää 

valtionkirkon asemaa vuoden 1919 jälkeen. Maakirkoista tuli itsenäisiä yhteisöjä, mutta näillä 

oli erityisasema historiallisen asemansa perusteella. Klaus Scholder kuvaakin, että kirkot 

voittivat tässä uudistuksessa enemmän kuin menettivät, sillä kirkot saivat uudenlaisen 

vapauden suhteessa valtioon.216 

Maakirkkojen ongelmat olivat siis Niemöllerin mukaan historiallisia, eivätkä vain 

1930-luvun vaikean poliittisen tilanteen aikaansaamia. Maakirkoissa todellinen kristillinen 

elämä tapahtui pienissä yhteisöissä ”epäkirkon” sisällä. Esimerkiksi Niemöllerin mukaan 30-

vuotisen sodan aikaan (1618–1648) maakirkkojen piiristä löytyi oikeata hengellistä elämää, 

mutta 50 vuotta tämän jälkeen luterilainen ortodoksian hallitsema kirkko oli jo näivettyneessä 

tilassa. Sen sijaan pietismi antoi kirkolle elinvoimaa ja Niemöller mainitseekin pietismin 

synnyttämät liikkeet, kuten Sisälähetyksen ja ulkolähetysjärjestöt. Näiden liikkeiden avulla 

kirkon universaali luonne löytyi uudelleen. Pietismin myötä todellinen kirkko oli olemassa 

pienissä yhteisöissä, mutta maakirkko suhtautui näihin liikkeisiin halveksuen. Niemöller 

kuvaakin pietismin merkitystä seuraavasti:217 

Täten pietismi herätti luterilaisen kristillisyyden kuolinunesta ja opetti tämän tuntemaan, ettei 

luterilainen kristillisyys voi luottaa maakirkkojen johtamiseen, sillä näiden ”virka” – myös 

siellä, missä oli olemassa piispanvirka – ei ollut apostolis-kirkollinen virka, vaan valtiollis-

maallinen valevirka, jolla ei ollut Herralta Jeesukselta Kristukselta toimeksiantoa eikä 

valtuutusta.218 

 

Myös äskeisestä tarkastelusta tulee ilmi, kuinka Niemöller näkee puutteellisen 

virkakäsityksen syynä maakirkkojen heikkoudelle. Niemöller kuitenkin näkee myös muut 

herätykset elonmerkkeinä maakirkoissa, mutta nämä yleensä hiipuvat ajan myötä 

rakenteellisten ongelmien vuoksi. Esimerkiksi suurista evankelioimiskokouksista ei ollut 

                                                
214 Niemöller 1939, 193. 
215 Gassmann & Hendrix 2005, 172. 
216 Scholder 1986, 32–34.  
217 Niemöller 1939, 155–158. 
218 So hat der Pietismus durch sein Tun die lutherische Christenheit aus dem Todesschlaf aufgeweckt und sie 

erkennen gelehrt, daβ sie sich nicht der Führung durch die Landeskirche anvertrauen durfte, weil deren ”Amt” – 

auch dort, wo sie sich mit ”Bischöfen” ausstaffierte, - nicht das apostolisch-kirchliche Amt war, sondern ein 

Obrigkeit-weltliches Schein-Amt, das ohne Auftrag und ohne Vollmacht des Herrn Jesus Christus blieb. 

Niemöller 1939, 157. 



52 

 

suurta hyötyä, sillä kirkko ei pysty auttamaan kristittyjä kasvussa eikä kirkko kanna siten 

hedelmää.219  

Pietismin ja katolilaisuuden rinnastaminen samankaltaisiksi ilmiöiksi ei ole täysin 

ainutlaatuinen lähestymistapa 1900-luvun saksalaisessa akateemisessa perinteessä. 

Esimerkiksi Albrecht Ritschl (1822–1889), joka oli omana aikanaan merkittävä dogmaatikko, 

näki pietismin edustavan keskiaikaista katolista perinnettä ja pietismin olleen olemassaolon 

kysymys protestantismille. Martin H. Jungin mukaan Ritschlin tulkinta ei tee oikeutta 

pietismille, mutta tämä tulkinta oli yleinen noin 100 vuotta Ritschlin laatiman teoksen 

Geschichte des Pietismus (1880–1886) jälkeen.220 Kun Martin Niemöller näkee pietismin 

antaneen luterilaiselle kirkolle elämää ja olleen kirkon pelastus, hän liittyy oman aikansa 

tyypilliseen tulkintatraditioon, jossa pietismillä ja katolilaisuudella nähdään selkeä yhteys. 

Niemöller näkee siis sekä pietismin että katolilaisuuden olleen ihailtavia asioita. 

Niemöller kertoo lukuisia esimerkkejä maakirkkojen akuuteista ongelmista. 

Luterilaisen kirkon ongelmana oli esimerkiksi, että se ei ottanut lähetystehtävää vakavasti ja 

monet luterilaiset vanhemmat eivät kastaneet lapsia uskonnollisen yksilökeskeisyyden vuoksi. 

Niemöllerin mukaan luterilaiset kirkot eivät uskalla olla kirkkoja, eivätkä nämä uskalla 

saarnata kunnolla ja nämä hylkäävät Jeesuksen tähden vainottuja liittymästä seurakuntaan.221 

Edellä mainitulla Niemöller tarkoittaa kirkkotaistelun aikaan monien saksalaiskristittyjen 

vastustajien vainoamista. Maakirkkojen ongelmana olivat myös uskonnollisten mielipiteiden 

paljous, mikä aiheutti kaaosta. Luterilaisista maakirkoista ei voinut puhua elävinä 

organisaatioina, mutta kuitenkin Württenbergin maakirkko oli joiltain osin poikkeus.222 

Württenbergin maakirkko oli yksi kolmesta ”koskemattomasta maakirkosta”, jotka eivät 

liittyneet DEK:n. Württembergin piispa Teophil Wurmin (1868–1953) teologialle oli 

ominaista vahva pietismi, eikä hän ollut niin dogmaattisen luterilainen kuin kahden muun 

”koskemattoman maakirkon” piispat. Württenbergin maakirkko oli muutenkin tunnettu 

pietismistä, konservatiivisesta raamatullisuudesta sekä siitä, että seurakuntalaiset osallistuivat 

suhteellisen aktiivisesti kirkon elämään.223 Niemöller osoittaa, että hän tuntee sympatiaa 

pietismiä ja konservatiivista Raamatun tulkintaa kohtaan, vaikka hän ihailee katolilaisuutta.  

Niemöllerin mainitsema yksilöllistymiskehitys ja kristinuskosta vieraantuminen olivat 

olleet voimakkaita nimenomaan protestanttisuudessa 1900-luvun taitteessa. Esimerkiksi 

                                                
219 Niemöller 1939, 161–162. 
220 Jung 2002, 49–50. 
221 Niemöller 1939, 149–153. 
222 Niemöller 1939, 190–191. 
223 Green 2007, 308–309. 
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kävijämäärät jumalanpalveluksissa vähenivät, varsinkin suurissa kaupungeissa. Katolisessa 

piirissä ei ollut vallalla niin voimakasta kristinuskosta vieraantumiskehitystä kuin 

protestanttisuudessa, ja katolilaisilla olikin sunnuntaisin kirkossakäymisvelvollisuus. Osa 

protestanttisista papeista suhtautui tähän halveksuen.224 Niemöller kirjoittaakin vähän 

turhautuneeseen sävyyn, että säännöllistä kirkossakäymistä pidetään protestanttisuuden 

piirissä katolilaisuutena eli taikauskona.225  Niemöller ihannoi edellä kuvatun perusteella 

ympäristöä, jossa kristinuskolla on vahva asema ja kristillinen yhtenäiskulttuuri on 

voimissaan.  

Maakirkkojen ongelmaksi Niemöller koki myös kirkosta vieraantuneen väestön 

pitämisen kirkon yhteydessä. Tämä ongelma ilmeni 1800-luvulta alkaen, jolloin keskeinen 

ongelma luterilaisissa kirkossa oli riittävän maksukyvyn turvaaminen, minkä vuoksi kirkko 

alkoi keskittyä siihen, että laaja kirkosta vieraantunut väestönosa pysyisi kirkossa. 

Niemöllerin mukaan tämä vaikutti kirkon toimintaan kolmella tavalla: kirkossa haluttiin 

välttää eripuraa, mukauduttiin valtiollisiin intresseihin ja kirkon johdossa työskenteli 

mahdollisimman värittömiä teologeja.226  

Niemöller ruotii nasevasti, kuinka maakirkot ovat joutuneet maallisen esivallan 

otteeseen, mikä johti osaltaan siihen että kirkko ei pystynyt tekemään päätöksiä 

autonomisesti. Hänen mukaansa Lutherille oli sivuasia, että maalliset ruhtinaat saivat 

ylimmän päätösvallan kirkossa, mutta maallisille ruhtinaille tämä oli pääasia 

reformaatiossa.227 Vaikka ruhtinaiden valta maakirjoissa oli loppunut vuonna 1919, tästä 

huolimatta Niemöller näkee maakirkot historiallisesta näkökulmasta. Niemöllerin mukaan 

reformaation yksi suurimmista virheistä oli, että auktoriteetti kirkollisissa asioissa annettiin 

maallisille ruhtinaille. Katkera pala oli, kun maallinen ruhtinas käytti kirkossa ylintä 

päätösvaltaa ollen summus episcobus. 

4.5. Yksin uskosta? 

Kuten kappaleessa 3.3. on tullut ilmi, Niemöller näkee, että oikean kristillisen kirkon 

tuntomerkkinä on, että kirkko tuottaa hedelmää, eli kasvaneita kristittyjä. Edellisessä 

kappaleessa ilmeni, kuinka evankelisen kirkon iso ongelma on, että kirkko ei mahdollista 

kristittyjen kasvua. Niemöller on sitä mieltä, että luterilaisuuden piiristä puuttuu kirkko, joka 

                                                
224 Jung 2002, 82. 
225 Niemöller 1939, 147. 
226 Niemöller 1939, 194.  
227 Niemöller 1939, 147. 
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pitäisi huolta kristittyjen kasvusta.228 Martin Niemöller arvioikin poleemiseen tyyliinsä 

kristittyjen kasvupotentiaalia maakirkkojen yhteydessä: 

Sen vuoksi maakirkkojen nimittämistä seurakunniksi muistuttaa nälkäalueiden lastensairaalaa, 

jossa kärsivät ja tuberkuloottiset lapset pystytään pitämään juuri ja juuri hengissä. Lapset ovat 

iloisia ja tyytyväisiä, sillä he eivät tiedä paremmasta. Mutta he eivät parane, eivätkä ole työ- 

eivätkä lisääntymiskykyisiä.229 

 

Niemöllerin mukaan luterilaisen kirkon ongelmana, ettei se mahdollista jäsenilleen 

kasvua. Esimerkiksi monet uskoa etsivät kristityt eivät voi kasvaa, koska kirkko epäonnistuu 

kasvuolosuhteiden antamisessa. Poikkeuksia kristityn kasvusta kuitenkin on, ja Niemöller 

käsitteleekin tässä yhteydessä diakonissoja, jotka ovat osoitus kristillisestä kasvusta 

luterilaisen kirkon piirissä. Diakonissojen parista voi löytää ihmisiä, joissa näkyy kristillisen 

uskon ja vaelluksen ykseys. Niemöller myös kertoo, kuinka tämä hurskaus ei kuitenkaan ole 

luterilaista alkuperää, vaan se on siirtynyt luterilaisuuteen reformoidusta perinteestä. 

Niemölleriä miellytti myös diakonissojen hierarkinen järjestelmä, jossa nämä työskentelivät 

kuuliaisuudessa järjestölleen. Niemöllerin mukaan diakonissojen oma järjestö oli äitikirkko 

luterilaisuuden sisällä ja se kasvatti diakonissoja oikeanlaiseen uskoon. Vastaavanlaista 

veljestöä ei luterilaisuuden sisältä Niemöllerin mukaan löydy.230  

Niemöller kritisoi luterilaista vanhurskauttamisoppia kristillistä kasvua haittaavana 

tekijänä. Niemöllerin mukaan luterilaisuuden ongelmana on tekojen ja uskon välinen kuilu, 

eikä hänen mukaansa uskoa ja tekoja ei erottaa toisistaan. Hän vertaakin uskon ja tekojen 

yhteyttä ruumiin ja sielun yhteyteen. Niemöllerin mukaan teot ja moraalinen kasvu ovat osa 

kristillistä elämää, eikä usko yksin riitä. Niemöller kirjoittaa, kuinka Uudessa testamentissa 

annetaan lukuisia moraalisia kehotuksia, ja nämä kehotukset olisivat järjettömiä jos niitä ei 

noudatettaisi.231 Kasvun taustalla pitäisi siis olla Niemöllerin mukaan sellainen teologia, joka 

vaatii myös hyviä tekoja. 

Niemöller ilmaisee, kuinka luterilaiset kirkot olivat myös luopuneet käytänteistä, jotka 

auttoivat kristillistä kasvua. Yksi tällainen käytänne oli kirkkokuri. Niemöller kertoi 

kirkkokurin tarkastelun yhteydessä, kuinka kirkon yhtenä kriteerinä oli, että kirkko on 

Jumalan valtakunta tai Jumalan kansa. Hän näki, että luterilaisessa kirkossa tämä 

                                                
228 Niemöller 1939, 163–164. 
229 Infolgedessen gleicht das, was wir in der Landeskirche ”Gemeinde” nennen, einem Kinderkrankenhaus in 

einem Hungergebiet, in dem lauter unterernährte skrufulöse und tuberkulöse Kinder mit einem 

Existenzminimum knapp am Leben erhalten werden. Die Kinder sind dabei ganz fröhlich und zufrieden: sie 

kennen es ja nicht besser. Aber gesund werden sie nicht und weder arbeits- noch zeugungsfähig. Niemöller 1939, 

163. 
230 Niemöller 1939, 170–173. 
231 Niemöller 1939, 167–169. 
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ymmärrettiin usein väärin kun, kun Jumalan valtakunta nähtiin vain tulevana asiana. Sen 

sijaan kirkkojen tuli myös kasvattaa kristittyjä maallisessa ajassa, ja tähän kuului myös 

kirkkokuri.232 Kaikki protestanttiset suuntaukset korostivat ihmisen moraalista kasvua, joten 

siinä mielessä Niemöllerin vaatimukset eivät ole ainutkertaisia. Protestantismin piirissä 

vapautta tosin korostettiin moraalisen kasvun välineenä.233  

Niemöller argumentoi paljon kristillisen kasvun puolesta, ja hän kertoo kuinka siihen 

pätevät raamatulliset kriteerit. Kasvanut kristitty on Niemöllerin mukaan sellainen, joka 

tuntee kristillisen opin ja auttaa lähimmäisiään. Kirkko siis koostuu Niemöllerin ihanteissa 

Raamatun ja kristinopin tuntevista kristityistä ja ihanteisiin liittyy myös pyyteetön 

auttamistoiminta. Ihannekristitty ja kristillisen kasvun hedelmä näyttäytyy jossain määrin 

katoliselle kirkolle tyypillisenä hurskautena. Tämä ilmenee diakonissojen ihailuna. 

4.6. Kirkko osana luomisjärjestystä? 

Luomisjärjestyksen teologiasta puhuttiin kiihkeästi Saksassa 1930-luvulla ja siitä keskusteltiin 

myös kansainvälisesti. Suomessa K. V. L. Jalkanen kirjoittaa vuonna 1939, että tämä 

kysymys on herättänyt suurta mielenkiintoa, myös kirkollisten piirien ulkopuolella. Jalkanen 

näkee kuinka valistuksen jälkeen syntynyt individualistis-liberalistinen maailmankatsomus on 

uhannut monia perinteisiä yhteiselämän muotoja, kuten avioliittoa, perhettä, rotua, kansaa, 

yhteiskuntaa ja valtiota. Näitä yhteiselämän muotoja on ruvennut puolustamaan uudet aatteet, 

kuten Italian fasismi tai Saksan kansallissosialismi.234 Miten Martin Niemöller näkee 

luomisjärjestyksen osana ekklesiologiaa teoksessaan Gedanken über den Weg der christlichen 

Kirche?  

Luomisjärjestyksen teologiaa on pidetty syynä siihen, miksi luterilaiset olivat 

kyvyttömiä vastustamaan kansallissosialismia Saksassa 1930-luvulla. Luomisjärjestyksen 

teologia oli tullut suosituksi 1800-luvun uusluterilaisuuden235 piirissä, ja tämän teologian 

avulla saattoi oikeuttaa autoritäärisen hallintavallan. Luomisjärjestyksen teologia 

väärinkäytettynä saattoi myös luoda etnisen taksonomian, jonka avulla natsien rotupolitiikan 

saattoi oikeuttaa. Toisaalta rodullisia taksonomioita luotiin myös muualla kuin Saksassa. Karl 

Barth oli varoittanut luomisjärjestysteologian vaaroista jo ennen natsien valtaannousua. On 

                                                
232 Niemöller 1939, 184–187. 
233 Scholder 1986, 46; 49. 
234 Jalkanen 1939, 7–8. 
235 Uusluterilaisuudella viitataan 1800-luvun luterilaiseen uudistusliikkeeseen, joka pyrki uudistamaan 

luterilaisuutta siten, että luterilainen identiteetti pohjautuisi aikaisempaa enemmän Raamatulle ja luterilaisille 

tunnustuksille. Uusluterilaisuus oli vastareaktio valistukselle ja rationalismille. Suuntaus yhdisti vaikutteita 

pietismistä, rationalismin vastustamisesta sekä luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen unioinoimisen 
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kuitenkin myös esimerkkejä 1930-luvulta, että luomisjärjestyksen teologian avulla pystyi 

myös vastustamaan natseja, kuten esimerkiksi Dietrich Bonhoeffer ja Hermann Sasse tekivät. 

Monet luterilaiset teologit oikeuttivat luomisjärjestysoppiin vedoten etnisiä taksonomioita, 

kuten tunnettu Luther-tutkija Paul Althaus236 teki. Ryan Tafilowskin mukaan suurin ongelma 

Paul Althausin lähestymistavassa oli, että hän näki kansan ensisijaisena kirkkoon nähden.237 

Althaus perusti etiikkansa luterilaisiin ”historiallisiin järjestyksiin”, joihin kuuluivat koti, 

oikeusjärjestelmä ja valtio. Hän laajensi tämän koskemaan kansaa ja rotua, vaikkakaan 

luterilaisissa tunnustuksissa tai Lutherin kirjoituksissa ei ole mainintaa kansasta (Volk). 

Althausin taksonomiassa kansat eroavat toisistaan paitsi kulttuuriltaan ja perimältään, myös 

historiallisen tehtävänsä perusteella. Althaus menikin niin pitkälle, että tarjosi version 

”kristillisestä sosiaalidarvinismista”: jos kansojen intressit olivat ristiriidassa keskenään, niin 

kansojen osa oli kilpailla ja ottaa oma paikkansa. Vaikka Althausin opetukset etnisestä 

luokittelusta näyttävät kykyajan näkökulmasta radikaaleilta, Althaus ei omaksunut täysin 

natsi-ideologiaa.238 

Dietrich Bonhoeffer näki, että opilla oikeanlaisesta kirkosta oli mahdollista vastustaa 

valtion juutalaisiin kohdistamia toimia. Bonhoefferin mukaan juutalaiset tuli ottaa mukaan 

kirkkoon. Vaikka etniset erot olivat olemassa, kirkon sisällä seurakuntalaiset olivat samaa 

Jumalan kansaa. Bonhoefferin teologiassa ihmiset ovat samaa todellisuutta Kristuksessa, sillä 

Jumalan todellisuus on ensisijainen, jolloin maalliset järjestykset ovat kirkollisten järjestysten 

alapuolella.239 Bonhoeffer ei itse kannattanut oppia luomisjärjestyksestä, vaan suosi oppia 

”säädöksiä ylläpidosta”, koska synnin vaikutuksen takia maalliset järjestykset ovat vain 

järjestyksen luomista varten.240 

Martin Niemöller ei ota suoraan kantaan oppiin luomisjärjestyksestä, vaikka se oli 

hyvin ajankohtainen ilmiö 1930-luvulla. Hän ei myöskään kritisoi sitä. Niemöllerin edustama 

                                                                                                                                                   
vastustamisesta. Liikkeelle oli myös tyypillistä, että sen piirissä vaadittiin luterilaisten tunnustusten julkista 

hyväksymistä. Schubert & Mühling 2021. 
236 Paul Althausin asema tutkimuskirjallisuudessa on varsin kiistanalainen. Englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa hänet on leimattu natsien liittolaiseksi ja häntä on pidetty täysin tuomittuna, kun taas 

saksankielinen tutkimuskirjallisuus näkee hänet myönteisemmässä valossa, vaikka saksankielisessä maailmassa 
häntä kyllä myös kritisoidaan. Ryan Tafilowski kuvaa, että Saksassa Althausin suhde natsivaltaan nähdään  

ennemminkin monisyisenä ja dynaamisena kuin yksinkertaisena ja staattisena. Hänen mukaansa Althausin huono 

maine englanninkielisten tutkijoiden keskuudessa on ansaittu, vaikkakaan Althaus ei kuulunut 

saksalaiskristittyihin ja hän myös teki toimia, joilla hän heikensi natsien ideologiaa esimerkiksi Erlangenissa, 

jossa hän toimi professorina. Toisaalta Tafilowski on sitä mieltä, että Althausissa olisi vielä paljon tutkittavaa, ja 

hän itse sijoittaa Althausin suhteessa natsien vastustamiseen monimutkaisuuden ja vastustamisen välimaastoon. 

Tafilowski 2017b, 290; Tafilowski 2017a, 64–67; 78–79.  
237 Tafilowski 2017b, 288–290.  
238 Tafilowski 2017b, 290–292. 
239 Tafilowski 2017b, 295–297. 
240 Tafilowski 2017b, 298. 
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ekklesiologia ei nojaa luonnolliseen teologiaan, vaan ennen kaikkea ilmoitukseen. 

Kappaleesta 3.6. on tullut ilmi, kuinka Niemöllerin argumentaatio nojaa yksinomaan 

Raamattuun. Aikaisemmin 1930-luvulla Martin Niemöller oli ilmaissut, että hänen 

teologiansa perustuu Jumalan sanaan.241 Katolisessa ekklesiologiassa Raamattu on vain yksi 

lähteistä (ks. kappale 3.6.).  

On mielenkiintoinen kysymys, missä määrin Niemöllerin käsitys ekklesiasta perustuu 

Karl Barthin näkemyksiin. Niemöller oli lukenut Barthin tuotantoa ja myös tutustunut häneen 

henkilökohtaisesti.242 Benjamin Ziemannin mukaan Barth vaikutti Niemölleriin ja moniin 

muihin Tunnustuskirkon edustajiin siten, että nämä näkivät Barthin vaikutuksesta 

Tunnustuskirkon salaisena, todellisena kirkkona.243 Niemöller kertoi myös vuonna 1966 

kirjeessä Barthille, kuinka arvosti Barmenin päätöksiä ja tulleensa silloin Barthin oppilaaksi ja 

sellaisena pysyneensä.244 Barthin teologialle ominainen dualistinen ajattelutapa näkyi myös 

hänen ekklesiologiassa. Barthin ajattelussa inhimillistä kirkkoa edelsi yliluonnollinen toimi, 

jolloin inhimillinen kirkko ja todellinen kirkko yhdistyivät, mutta eivät sekoittuneet.245  

Niemöller ei noudata tutkielmassaan Barthin näkemystä siinä mielessä, että ei pidä 

ihanteellisena ajatusta todellisesta kirkosta kirkon sisällä. Niemöller ei myöskään korosta 

Raamatun roolia kirkon ohjaavana auktoriteettina, vaikka perustelee näkemyksensä 

oikeanlaisesta kirkosta Raamatulla. Niemöller kyllä näkee, että maakirkkojen sisällä on 

olemassa todellinen kirkko pieninä yhteisöinä, joita esimerkiksi pietistiset liikkeet edustavat. 

Niemöller ihailee kuitenkin kirkkoa, jossa on elävä auktoriteetti. Niemöller ei myöskään usko 

näkyvään ja näkymättömään kirkkoon, mikä on tärkeällä sijalla luterilaisessa teologiassa. 

Niemöllerin mukaan luterilaisissa kirkoissa oli olemassa todellista kristillistä elämää ja ikään 

kuin ”kirkon rippeet”. Oppi luomisjärjestyksistä ei siis kuulunut Martin Niemöllerin 

teologisiin lähtökohtiin Gedanken über den Weg der Christlichen Kirche -teoksen perusteella. 

Seuraavassa pääluvussa tarkastellaan, miten Martin Niemöller näki Tunnustuskirkon aseman 

osana maakirkkoja ja Tunnustuskirkon merkityksen kristityille.  

 

 

                                                
241 Ziemann 2019, 266.  
242 Ziemann 2019, 165; 209–210.  
243 Ziemann 2019, 197. 
244 Ziemann 2019, 240. 
245 Bender 2018, 265–266. 
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5. Kirkkotaistelun näkökulmia  

5.1. Reformaation ”loppuun saattaminen” maakirkon perikatona 

Niemöllerin mukaan kirkon tuli olla valmiina Jeesuksen paluuta varten ja vastustaa 

paholaisen juonia. Luterilaisen tilanne oli kuitenkin huono, sillä luterilaiselta kirkolta puuttui 

elävä opinmuodostus ja kirkko oli altis erilaisille paholaisen juonille, kuten ajan 

muotivirtauksille. Pastorit olivat voimattomia, kun yliopistoteologit saivat kirkossa vallan ja 

luterilaiset koulukunnat etääntyivät toisistaan. Kirkon heikon tilan seurausta oli 1930-luvulla 

vallinnut kirkollinen hajaannus:246 

Tämän rappeutumisen vuoksi on luterilaisen kirkon historia muuttunut luterilaisen kirkon 

hajaantumisen historiaksi. Kristinuskon viholliset ylistävät tätä kehitystä kutsumalla sitä 
”reformaation loppuunsaattamiseksi”247  

  

Saksalaiskristityt olivat käyttäneet termiä ”reformaation loppuun saattaminen” 

(Vollendung der Reformation) perustellessaan agendaansa. Esimerkiksi vuoden 1933 

saksalaiskristittyjen Berliinin urheilupalatsitapahtumassa Reinhold Krause oli vaatinut, että 

Saksan reformaatio tuli saada päätökseen kansallissosialistisessa hengessä.248 Tai 1940-

luvulla Itä-Euroopan valtakunnan komissaarina toiminut Erich Koch perusteli julmaa 

toimintaansa vuonna 1949, kuinka natsismin pohjalla oli preussilais-protestanttinen asenne ja 

Lutherin kesken jäänyt reformaatio. Hän tuli tunnetuksi erityisen pahoista julmuuksista 

Ukrainassa ja muualla Itä-Euroopassa olleen vastuussa muun muassa tuhansien juutalaisten ja 

partisaanien kuolemasta sekä paikallisen väestön orjuuttamisesta.249 

Reformaation loppuunsaattamiseen liittyi ajatus kansaa painottavasta 

uskonnollisuudesta (völkischgeprägte Religion). Niemöller kertoo, kuinka Lutherin ajatuksille 

perustetussa kirkossa yritetään tehdä sellainen teologia houkuttelevaksi, joka perustuu 

völkisch-uskonnollisuudelle. Niemöller näkee, että völkisch-uskonnollisuuden valta merkitsisi 

kirkon loppua.250 Völkisch-uskonnollisuudella Niemöller viittaa natsien ideologiaan, jossa 

                                                
246 Niemöller 1939, 174–175. 
247 Infolge dieser Degeneration, die uns bis zum heutigen Tage von den Feinden des christlichen Glaubens als 

”Vollendung der Reformation” angepriesen wird, ist die Geschichte des Luthertums zur Geschichte von der 
Auflösung der lutherischen Kirche geworden. Niemöller 1939, 175. 
248 Jung 2002, 161–162. Vaikka Krausen puheet herättivät suurta paheksuntaa vuonna 1933 ja hän joutui 

eroamaan vastuutehtävästään saksalaiskristittyjen liikkeessä, hänen ajatuksistaan tuli valtavirtaa 

saksalaiskristittyjen piirissä 1930-luvun lopussa. Hänen ajatuksiinsa kuuluivat juutalaisuuden poistaminen kirkon 

elämästä äärimmäisellä tavalla. Krause piti myös ristisymbolia naurettavana. Bergen 1996, 17. 
249 Steigmann-Gall 2003, 1–2. Aikaisemmin on tullut ilmi, kuinka Lutheria hyödynnettiin poliittisiin 

tarkoituksiin esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikaan. Myös 1930-luvulla Lutheria käytettiin poliittisiin 

tarkoituksiin, sillä Lutheria pidettiin kansallisena sankarina. Saksalaiskristityt näkivät Lutherin radikaalina 

germaanisena sankarina, joka edusti saksalaiskristittyjen teologiaa. Sen sijaan Tunnustuskirkon edustajat näkivät 

Lutherin perinteisenä kansallismielisenä protestanttina. Buss 2013, 273. 
250 Niemöller 1939, 176. 
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kansa (Volk) oli keskeisellä sijalla. Saksalaiset olivat etusijalla muihin kansoihin nähden ja 

erityisesti juutalaiset nähtiin halveksuttavina. Natsi-ideologit olivat lainanneet julistukseensa 

elementtejä juutalaisuudesta ja kristinuskosta, kuten he odottivat 1000-vuotista valtakuntaa ja 

he näkivät saksalaiset valittuna kansana.251 Saksalaiskristityt yhdistivät tätä rotuideologiaa 

omaan julistukseensa, jolloin he näkivät kirkon perustuvan verenperintöön. Rodun merkitys 

saksalaiskristittyjen opille oli verrattavissa Raamatun merkitykseen perinteiselle 

kristinuskolle. Saksalaiskristityt haaveilivat juutalaisten poistamista kirkosta ja myötäilivät 

valtion juutalaisvastaisia toimia.252 Niemöller viittaa tutkielmassaan muutaman kerran 

völkisch-ideologiaan jo mainittujen lisäksi. Esimerkiksi tutkielman alkupuolella hän kertoo 

huolesta, että völkisch-poliittiset aatteet haittasivat lähetystyötä.253 Tutkielman esipuheessa 

hän myös kertoo olevansa vakuuttunut, että Uuden testamentin yhteydessä käsitellään sitä, 

mihin etniseen ryhmään Jeesus kuuluu (Rassezugehörigkeit).254  

Saksalaiskristittyjen retoriikassa korostuivat sanat Volk, Volkstum ja völkisch. Nämä 

saksankielen sanat viittaavat kulttuuriin, kansaan ja myös verenperintöön, ja näitä sanoja 

vaikea kääntää suoraan toiselle kielelle. On myös huomattavaa, että Tunnustuskirkon piirissä 

oli myös sellaisia jäseniä, jotka vastustivat natseja, mutta olivat tästä huolimatta 

antisemiittejä. Monet luterilaiset pastorit vastustivat saksalaiskristittyjä, koska he vastustivat 

natsi-ideologian aiheuttamaa perinteisten järjestysten tuhoamista kirkon elämässä. Doris L. 

Belsenin mukaan myös Martin Niemöller tituloi itsensä antisemiitiksi vuonna 1938. Hänen 

mukaansa Niemöller kuitenkin näki, kuinka natsien ajama arjalaislauseke halvensi kasteen 

arvoa ja hän siten myös vastusti ei-arjalaisen papiston erottamista viroistaan.255 Niemöller oli 

vastustanut vuonna 1933 arjalaislauseketta perustellen, kuinka kaikki olivat samanarvoisia 

kirkossa riippumatta syntyperästään.256 

                                                
251 Green 2007, 111; 113. 
252 Bergen 1996, 7; 23–26. Juutalaisten vastustamisesta tuli jopa niin iso asia saksalaiskristittyjen parissa, että 

vuonna 1944 saksalaiskristittyjen lehdessä oli julistus, jonka mukaan saksalaiskristityt saattoivat olla ylpeitä 

siitä, kuinka he olivat yrittäneet ratkaista ”juutalaiskysymystä” tuhoamalla juutalaiset. Muutenkin 

saksalaiskristittyjen tekemät juutalaisia sortaneet teot noudattelivat kolmannen valtakunnan juutalaisvastaisia 

toimia. Bergen 1996, 26–27. 
253 Niemöller 1939, 10;  
254 Niemöller 1939, 4.  
255 Bergen 1996, 22; 35.  
256 Ericksen 2012, 27. Niemöllerin kanta antisemitismiin on varsin kiistanalainen aihe, ja Niemöller-

elämänkertojien kirjoittajat Mihael Heymel ja Benjamin Ziemann näkevät asian eri tavoin. Heymel tuo ilmi, että 

Niemöllerin antisemitismi ennen toista maailmansotaa liittyi hänen edustamaansa saksalaiseen kansallis-

protestanttiseen kulttuurikoodistoon, mutta hänen ajattelunsa muuttui vähitellen. Niemöllerin kohdalla voi puhua 

oppimisprosessista ja hän alkoi näkemään antisemitismin syntinä. Niemöllerin neuvonantajat juutalaisasioissa, 

Barth ja Bonhoeffer, auttoivat häntä näkemään asiat toisin ja myös keskitysleirivuodet muuttivat hänen 

näkemyksiään juutalaisista. Toisen maailmansodan jälkeen Niemöller ilmaisi katumusta omista ja Saksan 

kristittyjen synneistä sekä ilmaisi kollektiivista vastuuta natsi-ajan ihmisoikeusrikkomuksiin. Heymel 184–192. 

Ziemann sen sijaan näkee, ettei Niemöller luopunut vahvan nationalistisesta maailmankuvasta 
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Gedanken über den Weg der christlichen Kirche -teoksessa Niemöller mainitsee 

juutalaiset siten, että hän ilmaisee kuinka vain kirkolla on pyhät kirjoitukset, ei synagogalla. 

Niemöllerin mukaan voi olla vain yksi Jumalan kansa, eikä kahta Jumalan kansaa, jolloin 

Jumalan kansan muodostaa kristillinen kirkko.257 Niemöllerin ilmaisema näkemys 

juutalaisuudesta ei ole rodullista antisemitismiä, vaan on uskonnollinen kannanotto. 

Niemöller myös ilmaisee muutamassa kohdassa, että myös Vanha testamentti kuuluu pyhiin 

kirjoituksiin.258 Itsestään selvältä tuntuvalla ilmaisulla Niemöller todistaa, kuinka hänen 

teologinen asenteensa ei ole muuttunut suhteessa juutalaisuuteen ja hän myös ilmaiseen 

irtautuvansa saksalaiskristittyjen kannoista. 

Saksalaiskristityt saivat vahvan otteen akateemisesta teologiasta 1930-luvulla. Vuoden 

1933 Berliinin urheilupalatsiskandaalin jälkeen monet teologian akateemikot kylläkin 

hylkäsivät liikkeen, minkä johdosta saksalaiskristityt suhtautuivat halveksuen akateemiseen 

teologiaan. Saksalaiskristityt loivat kuvaa, kuinka he edustivat kansankristillisyyttä puhuen 

kansankieltä. Saksalaiskristittyjen anti-intellektualisuuden avulla he yrittivät tehdä tyhjäksi 

vastustajiensa sanoman, ja erityisenä kohteena heillä oli Karl Barth259. Tilanne kuitenkin 

muuttui nopeasti vuosien 1933–36 aikana ja teologisten tiedekuntien aateilmastossa tapahtui 

merkittävä käänne. Useissa teologisissa tiedekunnissa henkilökunta vaihtui ja 

saksalaiskristityt nousivat monin paikoin hallitsevaan asemaan teologisissa tiedekunnissa. 

Suuri osa teologian professoreista pysyi kuitenkin neutraaleina, ja osa myös kannatti 

Tunnustuskirkon teologiaa. Monet vuonna 1933 liikkeen jättäneet akateemikot olivat 

todellisuudessa saksalaiskristittyjen kannattajia. Heidän protestinsa urheilupalatsiskandaalin 

jälkeen oli suunnattu erityisesti liikkeen johtoa vastaan, mutta monet pysyivät uskollisina 

liikkeen periaatteille. Sen sijaan akateemisuuden asemasta halveksunta alkoi kohdistua 

papistoon.260 Niemöllerin ilmaisema turhautuminen akateemiseen teologiaan voi nähdä 

                                                                                                                                                   
keskitysleirivuosienkaan aikana eikä yhteiskunnallis-kulttuurisesta antisemitismistäkään. Ziemannin mukaan 

Niemöller käsitteli pelkästään uskonnollista antisemitismiä toisen maailmansodan jälkeen. Ziemann 2019, 381–

382. Ziemann jopa väittääkin, että Niemöllerin suhde juutalaisuuteen pysyi ongelmallisena hänen koko elämänsä 

ajan, eikä hän pystynyt käsittelemään holokaustia. Ziemann 2019, 506. 
257 Niemöller 1939, 92–93. 
258 Niemöller kirjoittaa ”Die heilige Schrift (d. h. natürlich das alte Testament)”. Niemöller 1939, 35. 
259 Barth joutui luopumaan Bonnin yliopiston teologian professuurista vuonna 1935, kun hän kieltäytyi 

vannomasta uskollisuuden valaa Hitlerille. Bergen 1996, 175. 
260 Bergen 1996, 173–177. Yliopistomaailmassa muutenkin saattoi tapahtua odottamattomia liukumia 

saksalaiskristillisyyden suuntaan. Esimerkiksi Jenan yliopiston Uuden testamentin professori Heinrich Weinel 

oli liberaali, joka puolusti pluralistista kansankirkkoa. Hän vastusti tiukasti teologisia konservatiiveja, jotka hän 

näki uhkaksi moniarvoiselle kirkolle. Sen sijaan hän alkoi lopulta kannattamaan saksalaiskristittyjä, vaikkakaan 

hän ei omaksunut täysin näiden ideologiaa. Pikemminkin hän näki saksalaiskristittyjen edustaman vaihtoehdon 

pragmaattisena. Monien liberaaliprotestanttien huolenaihe myös oli, että kirkko oli hylännyt aikanaan koulutetut 

ja työläiset yhteiskunnan muuttuessa. Weinel ajatteli, että völkisch-ideologian nousun myötä oli taas tällainen 

käännekohta, jolloin kirkko saattaisi hylätä yhden kansanosan. Myös käsitykset saksalaisten sotasyyllisyydestä ja 
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olevan osana kirkkotaistelua, ja hänen voi tulkita halveksuneen saksalaiskristittyjen 

hallitsemia yliopistoja.  

Niemöller ei näe papistoa syynä luterilaisen kirkon hajaantumiselle, vaan 

pikemminkin heikon kirkon. Hän mainitsee esimerkiksi, että ”Kirkko oli täysin hiljaa, kun 

pappien piti katsella sivusta, kun näille uskotut seurakunnat kävivät pappien kimppuun 

kuohuvassa maailmassa”261. Enimmillään noin kolmasosa evankelisista papeista kuului 

saksalaiskristittyihin. Saksalaiskristittyihin kuului suurimmillaan noin 600 000 ihmistä, joten 

papiston osuus liikkeen kokonaisuudesta oli varsin pieni, vaikkakin papit hallitsivat monia 

keskeisiä toimielimiä. Saksalaiskristillisyys halusi luoda kuvaa itsestään maallikkoliikkeenä ja 

edustavansa kansaa, ja saksalaiskristittyihin kuuluva papisto halusi vastustaa yleisesti 

papiston asemaa. Tämä papiston vastaisuus oli suunnattu Tunnustuskirkkoa vastaan sekä 

saksalaiskristittyihin kuulunut papisto koetti myös parantaa tällä tavoin omaa asemaansa. 

Vuoden 1934 jälkeen papisto otettiin saksalaiskristittyjen piirissä halveksunnan kohteeksi 

akateemikkojen sijaan, kun kirkkotaistelun myötä monet maallikot näkivät kirkkotaistelun 

olleen papiston sisäinen kamppailu. 1930-luvun lopussa papiston vastaisuudesta oli tullut osa 

saksalaiskristittyjen identiteettiä, mutta papiston roolia korostettiin 1940-luvun 

sotaponnisteluiden myötä saksalaiskristittyjen piirissä.262 Papiston aseman puolustaminen 

luterilaisessa kirkossa voi myös nähdä osana kirkkotaistelua, sillä saksalaiskristityt olivat 

antiklerikaalinen liike.  

Niemöllerin mukaan saksalaiskristittyjen toimet olivat mahdollisia luterilaisessa 

kirkossa, koska kirkon perusta ei ollut kunnossa. Jo Philipp Melanchthonin aikaan luterilainen 

kirkko oli ”erilaisten teologioiden leikkikenttä”. Kirkko hylkäsi monia tärkeitä periaatteitaan, 

ja kehitys johti siihen, että teologit pitivät Raamattua vain maallisena kirjana. Myös 

akateemisen teologian rappeutuminen oli pitkän kehityskulun aiheuttamaa. Luvussa 4.2. ja 

tämän käsittelyluvun ensimmäisessä kappaleessa ilmeni, kuinka yliopistoteologian ja 

tavallisen papiston välillä on syvä kuilu. Niemöllerin mukaan tavallinen papisto on yrittänyt 

pitää vuosikymmeniä kirkkoa pystyssä, kun taas yliopistoteologit veivät kirkkoa rappioon. 

Niemöllerin mainitsema kehityskulku eteni siten, että tämä vastakkainasettelu oli jyrkentynyt 

vuoden 1918 jälkeen ja vuoden 1933 jälkeen muuttunut totaaliseksi repeämäksi. Tosin hän 

                                                                                                                                                   
paikalliset kirkkopoliittiset kysymykset vaikuttivat hänen asenteisiinsa. Kysymys juutalaisista oli ilmeisesti 

hänelle yhdentekevä, vaikka hän varoitteli 1920-luvulla saksalaiskristittyjen antisemitistisistä kannoista. 

Weinelille oli ensi sijaista puolustaa moniarvoista kansankirkkoa, ja hän näki saksalaiskristittyjen ohjelmassa 

suurimman toivon. Spencer 2016, 328; 334–337; 343–344. 
261”Da die Kirche als Ganzes verstummt war, muβten die Pastoren zusehen, wie sie sich mit den anvertrauten 

Gemeinden der gegen sie andrängenden Welt gegenüber behaupten. Niemöller 1939, 175. 
262 Bergen 1996, 178–182. 
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ilmaisee, kuinka yliopistoteologeissakin oli poikkeuksia.263 Niemöller saattoi viitata 

poikkeuksella yliopistoteologien keskuudesta esimerkiksi arvostamaansa Karl Barthiin. 

Niemöller ilmaisee selvästi, kuinka papisto on kirkon selkäranka ja pitää kirkkoa koossa, kun 

taas yliopistoteologien johtama ryhmä edustaa todellisen kirkon vastakohtaa ja vie kirkkoa 

epäkristilliseen suuntaan.  

Saksalaiskristittyjen agendan tuominen kirkkoon ei siis ollut pelkästään 1900-luvun 

ongelma, vaan saksalaiskristittyjen toiminta oli Niemöllerin mukaan mahdollista, kun kirkon 

oppiperusta ei ollut kunnossa. Niemöller tuo myös selkeästi ilmi, kuinka hän vastusti siis 

natsi-ideologian sotkemista kristilliseen kirkkoon ja hän ilmaisee tutkielmassaan 

vastustavansa völkisch-ideologiaa. Völkisch-ideologian vastustamisesta ei kuitenkaan voi 

päätellä, että Niemöller olisi vastustanut valtiovallan toimia sinänsä tai puolustanut kirkkoon 

kuulumattomia juutalaisia. Völkisch-ideologian vastustaminen liittyi ainakin siihen, että se 

murensi perinteistä kristillistä järjestystä ja Niemöllerin mukaan se tuhosi perinteisen 

kristinuskon. Niemöllerin ekklesiologiaan ei kuulu etninen erottelu, eikä hän osoittanut 

sympatiaa saksalaiskristittyjen kirkkokäsitystä kohtaan. 

Täysin toivottomana Niemöller kuitenkaan näe luterilaisen kirkon tilannetta. 

Niemöllerin mukaan seurakunnilla oli jonkinlaista toivoa, kun papisto suhtautui skeptisesti 

yliopisto-opetukseen.264 Niemöller antaa myös tunnustustusta Tunnustuskirkolle, ja 

seuraavassa kappaleessa tarkastellaan Tunnustuskirkon asemaa osana kirkkotaistelua ja 

kristillistä kokonaiskirkkoa.  

5.2. Tunnustuskirkko ”kattokirkkona” 
Tämän jälkeen tuli kuitenkin evankelisen kirkon elonmerkki, nimittäin Tunnuskirkko ja sen 

synodit vuosien 1934–36 aikana. Tällöin kirkko ponnisteli viimeisillä voimillaan työntääkseen 

pois epäkristillisen hengen ja tuodakseen julki Kristuksen evankeliumin.265 

 

Niemöller viittaa edellä mainitussa lainauksessa vuoden 1933 tilanteeseen, kun Saksassa 

luotiin Saksan evankelinen kirkko (DEK) ja sen jälkeen syntyi Tunnustuskirkko. Niemöllerin 

mukaan ilman Tunnustuskirkon luomista luterilaisuus olisi kuollut Saksassa. Hän pohtiikin, 

että onko luterilainen kirkko kyvykäs kehittämään oppia ja järjestystä sillä tavalla, että se 

voisi vastustaa paholaisen juonia. Niemöller panee toivonsa yksittäisiin kristittyihin, mutta 

                                                
263 Niemöller 1939, 175–177. 
264 Niemöller 1939, 177. 
265 Darnach kam es dann aber doch noch zu einer Lebensäuβerung der evangelischen Kirche, nämlich in der 

”Bekennenden Kirche” und in ihren Synoden der Jahre 1934/36. Hier mühte sich die Kirche mit letzter Kraft, 

dem Eindringen eines unchristlichen Geistes Einhalt zu tun und das kirchliche Bekenntnis zu dem einem 

Evangelium von Jesus Christus klar und verbindlich auszusprechen. Niemöller 1939, 178–179. 
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maakirkon tilan hän näkee toivottomana.266 Maakirkko vaikeuttaa todellisten kristittyjen 

elämää ja todellinen kirkko joutuu elämään maanpaossa.267 Niemöllerin oma maakirkko, 

Vanhapreussilainen maakirkko, liittyi DEK:n maaliskuussa 1934. Lowell C. Green kuvaa 

Vanhapreussilaisen maakirkon olleen erityisen heikossa asemassa puolustautuessa 

saksalaiskristittyjen toimia vastaan, sillä kirkko oli opillisesti hyvin hajanainen. 

Vanhapreussilainen maakirkko oli myös suurin maakirkko ja siksi merkittävä.268  

Tunnustuskirkko ilmestyi kristittyjen elämään ”uutena lahjana” (ein Neues Geschenk) 

ilman kristittyjen erillistä ponnistelua. Niemöller kuvaa, kuinka Tunnustuskirkon taustalla ei 

ole yhtenäistä teologiaa, vaan kirkko on ikään kuin ”hätäkattona” (Notdach) sellaisille 

kristityille, joilla ei ollut enää kotikirkkoa ja jotka eivät halunneet liittyä roomalais-katoliseen 

kirkkoon. Tunnustuskirkon luomisen tausalla oli maakirkkojen vararikko. Niemöller myös 

tähdentää, kuinka Tunnustuskirkko ottaa vakavasti opetusviran, ”Jumalan avulla ex cathedra” 

(mit Gottes Hilfe ex cathedra).269 Niemöller viittaa Tunnustuskirkon pitämisenä ”hätäkattona” 

Tunnustuskirkon toiseen synodiin, jossa Tunnustuskirkko määriteltiin Saksan evankelisen 

kirkon (DEK) ylimmäksi vallankäyttäjäksi hätäjärjestyksen (notordnung) perusteella. 

Saksalaiskristittyjen miehittämillä toimielimillä ei katsottu olleen oikeutta lailliseen 

vallankäyttöön. Tunnustuskirkko määritteli omat toimielimensä näiden vanhojen toimielinten 

tilalle.270 

Niemöller kuvailee, kuinka Barmenin seminaarin myötä Tunnustuskirkko päätti 

puhua, eikä kieltää Jeesusta, minkä maakirkot tekivät. Niemöller pohdiskeleekin, kuinka 

Tunnustuskirkon tulee keskittyä selvittämään, missä on kirkko. Sen sijaan se ei saa puhua 

”enemmän tai vähemmän yhdentekevistä teologisista oppiriidoista” ja Tunnustuskirkon tulisi 

löytää myös muunlainen identiteetti kuin maakirkkojen vastustaminen. Niemöller ilmaisee, 

kuinka Tunnustuskirkon edeltäjät olivat puhuneet 350 vuotta edellä mainituista teologisista 

oppiriidoista.271 Niemöller ilmaisee, kuinka hän ei ole kiinnostunut keskustelemaan 

teologisista yksityiskohdista, mutta kaipaa myös Tunnustuskirkolle vahvaa teologiaa. Samalla 

ilmenee turhautuminen siihen, kuinka Tunnustuskirkko ei pystynyt löytämään yhtenäistä 

teologista linjaa. 

Niemöller päättää tutkielmansa siihen, kuinka on olemassa myös toisenlainen 

vaihtoehto löytää yhtenäinen kirkko. Hän ei ota enempää kantaa Tunnustuskirkon teologiaan, 

                                                
266 Niemöller 1939, 178–179. 
267 Niemöller 1939, 196. 
268 Green 2007, 267. 
269 Niemöller 1939, 210–212.  
270 Scholder 1988, 336–340.  
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vaan käy läpi kuinka roomalais-katolinen kirkko on sellainen kirkko, joka täyttää Uuden 

testamentin kriteerit kirkosta. Samalla hän haastaa protestantteja tarkistamaan omia 

näkökantojaan. Niemölleriä myös häiritsee protestanttisten kirkkojen kansallinen luonne ja 

etninen kristillisyys, minkä hän sotivan kirkon ihanteita vastaan. Niemöllerin mukaan yhden 

yhtenäisen kirkon luominen on kristillisen teologian mukaista ja kirkkojen yhdistäminen tulisi 

ottaa vakavasti. Protestanttisissa kirkoissa ei pohdita riittävästi kirkon todellista luonnetta, 

vaan kristilliseksi luokitellun kulttuurin säilyttämistä.272  

Luvussa 3.1. ilmeni, kuinka Niemöller toimi merkittävässä roolissa Tunnustuskirkossa 

ja joutui usein turhautumaan Tunnustuskirkon päätöksiin. Tunnustuskirkossa jouduttiin 

käymään useita väittelyitä ja lopulta Tunnustuskirkko myös jakautui erimielisyyksien vuoksi. 

Niemöller edusti Tunnustuskirkossa kantaa, joka ei halunnut tehdä yhteistyötä 

saksalaiskristittyjen kanssa. Niemöllerin esittämä näkökulma onkin, että lääke kristinuskon 

hajaannustilaan olisi liittyminen katoliseen kirkkoon. Tässä tutkielmassa Niemöller ei ryhdy 

viemään Tunnustuskirkon teologiaa eteenpäin, mutta näkee kuitenkin Tunnustuskirkon 

todellisena kirkkona. Niemöllerin teologiassa Tunnustuskirkon osa on samantapainen kuin 

pietististen herätysliikkeiden rooli historiallisten maakirkkojen yhteydessä: olla todellisena 

kirkkona ”epäkirkon” sisällä. 

5.3. Gedanken über den Weg der Christlichen Kirche -teoksen arvo 

kirkkotaistelun dokumenttina 

Niemöller kaipaa käsikirjoituksessaan vahvaa papin virkaa ja on kritisoinut luterilaista 

kirkkoa yleisen pappeuden suosimisesta. Yksi tekijä vankalle kritiikille on myös konteksti, 

jossa hän eli. Tunnustuskirkon päävastustaja, saksalaiskristityt, olivat vahvan 

antiklerikaalinen liike ja kritisoivat voimakkaasti pappien valtaa. Niemöller kritisoi, kuinka 

käytännössä kuka tahansa sai saarnata kirkossa vuoden 1933 jälkeen. Vaikka Niemöller 

kaipaa katolista kirkkoa, hän ilmaisee teoksessaan arvostuksensa protestanttista papistoa 

kohtaan. Niemöller siis ilmentää dokumentissa sellaisia asenteita, jotka olivat hänelle 

tyypillisiä myös aikaisemmin 1930-luvulla. Niemöllerin yleisen pappeuden kritiikki voi liittyä 

myös siihen, kuinka saksalaiskristittyjen piirissä antiklerilaalisuus oli suunnattu nimenomaan 

Tunnustuskirkkoa vastaan. Saksalaiskristityt antoivat tietoisesti kuvaa liikkeestään sellaisena, 

että se on ”tavallisten kansalaisten liike”, eikä liike käytä ”papiston jargonia”. 

Tunnustuskirkkoa pidettiin erityisesti papiston liikkeenä. Saksalaiskristityt rikkoivat tietoisesti 

kirkon sääntöjä ja antoivat maallikoille isomman roolin kuin aikaisemmin. 

                                                                                                                                                   
271 Niemöller 1939, 212. 
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Saksalaiskristittyjen kannoissa Volk oli tärkein asia, ja kansakunta olikin liikkeen 

ekklesiologinen perusta.273  

Käsikirjoitus myös kertoo siitä, kuinka protestantit olivat kyvyttömiä löytämään 

yhteistä nimittäjää vastustaessaan kansallissosialisteja. Niemöller ulottaa myös kritiikin 

pidemmälle kuin kirjoittamisajankohtaan. Niemöller esimerkiksi mainitsee turhautuneen 

sävyyn siitä, kuinka vuonna 1936 luterilaiset ja reformoidut eivät voineet olla samaa kirkkoa 

oppieroista huolimatta, vaikka luterilaisen kirkon sisällä sallittiin vielä suurempia poikkeamia 

luterilaisesta opista, varsinkin luterilaisten professoreiden keskuudessa.274 Kun Niemöller 

kaipaa vahvaa kirkkoa, niin tämä asenne oli varsin tavallinen oman aikansa protestanttiselle 

papistolle. Moni pastori kaipasi yhtenäistä kirkkoa sotien välisenä aikana, joka sivuuttaisi 

kirkkojen erimielisyydet. Tämän vuoksi osa laittoikin toivonsa saksalaiskristittyjen 

agendaan.275 Niemöller pohtiikin tässä tutkielmassa, että vahva kirkko löytyisi katolisesta 

kirkosta. Niemöller ilmaiseekin turhautumisen luterilaiseen kirkkoon kirkkotaistelun 

yhteydessä seuraavasti, kun pohdittiin Barmenin julistuksen merkitystä luterilaiselle kirkolle: 

Kun kirkko puolustautui Raamatun ja tunnustusten vastaisilta opeilta, sääti vuonna 1934 

ensimmäinen saksalainen Tunnustussynodi teologisen selityksen, joka pohjautui Raamatulle ja 

oli sopusoinnussa reformaation tunnustusten kanssa. Ei kestänyt kauaakaan, kun eräs luterilainen 

teologi esitti vaatimuksen, ei selityksen totuudellisuuden puolesta, vaan selityksen kelpoisuuden 
puolesta. Tällä teologilla oli ollut etuoikeus olla mukana laatimassa selitystä ja hän oli myös 

hyväksynyt sen. Hän ilmaisi, että olipa selitys oikein tai väärin, mutta se ei ole tunnustuksen 

(kuten Augustanan) merkityksessä pätevä luterilaiselle kirkolle. Perusteena ilmaistiin, että 

kalvinisteja oli ollut mukana tekemässä ja päättämässä. Mieluummin oltiin ylipäänsä ilman 

selityksiä.276 

 

Niemöllerin edustama Tunnustuskirkko oli hajaantunut ja riitojen repimä 1930-

luvulla. Niemöllerille oli syntynyt epäluuloa edustamaansa luterilaista kirkkoa kohtaan. 

Niemöllerin epäluuloinen kanta ”perinteistä luterilaisuutta” kohtaan välittyy monissa 

                                                                                                                                                   
272 Niemöller 1939, 212–215. 
273 Bergen 1996, 174–175; 180–187. Niemöllerin läheinen liittolainen Karl Barth kannatti koko elämänsä vahvaa 

yleistä pappeutta, ja hän myös irtisanoutui seurakunnan jyrkistä jakolinjoista papiston ja maallikoiden välillä. 

Bender 2018, 367. 
274 Niemöller 1939, 4–5. 
275 Steigmann-Gall 2005, 156–157. 
276 Im Jahre 1934 erlieβ die erste deutsche Bekenntnissynode im Abwehrkampf gegen schrift- und 

bekenntniswidrige Lehren, die sich in der Kirche durchsetzen drohten, eine theologische Erklärung, welche sie 

nach ihrer Meinung auf der Grundlage der heiligen Schrift und im Einklang mit den Bekenntnissen der 

Reformation aufgestellt hatte. – Es dauerte nicht lange, da wurde von jenen ”lutherischen Theologen”, die ein 

besonderes Vorrecht auf diesen Namen zu besitzen vorgeben, und von denen einer mindestens persönlich an der 

Abfassung der Erklärung beteiligt gewesen war und auch seine persönliche Zustimmung erklärt hatte, Einspruch 

erhoben, aber nicht etwa gegen die Wahrheit der in der Erklärung bezeugten Lehre, sondern gegen die Geltung 

dieser Sätze für die lutherische Kirche: die Sätze möchten richtig oder falsch sein, auf keinen Fall könnten sie für 

die Kirche die Geltung eines Bekenntnisses (wie etwa Augustana) haben. Als Begründung wurde zunächst 

vorgeschoben, daβ die Sätze von Calvinisten mitverfaβt und von Calvinisten mitbeschlossen worden seien; doch 

dann gab man lieber überhaupt keine Begründung mehr. Niemöller 1939, 134. Niemöller puolusti Barmenin 

teesejä luterilaisuuden piirissä, ja nykyisin Barmenin julistus on osa EKD:n oppiperustaa. Ziemann 2019, 256. 



66 

 

ilmaisuissa, kuten turhautuneeseen sävyyn kerrotut kannat näkymättömästä kirkosta tai kova 

kritiikki yleistä pappeutta kohtaan. Myös arvostavaan sävyyn ilmaistu lausahdus 

Württenbergin maakirkkoa kohtaan kertoo myös Niemöllerin asenteista. Hän arvosti 

”kolmesta koskemattomasta” maakirkosta Württenbergin maakirkkoa, jonka piispana oli 

1930-luvulla Theodor Wurm, joka ei ollut ”dogmaattisen luterilainen”.277 Vaikka Niemöller 

perustelee katolisen uskon puolesta, hänen asenteissaan on samaa mitä aikaisemminkin 

suhteessa luterilaisuuteen. Niemöller arvostaa pietismiä ja konservatiivista raamatullisuutta. 

Kysymys luomisjärjestyksen teologiasta vaikutti olennaisesti myös kirkkotaisteluun. 

Aikaisemmin on ilmennyt, kuinka Karl Barth ja Martin Niemöller tunsivat toisensa ja 

Niemöller ilmaisi arvostuksensa Barthia kohtaan. Karl Barth vastusti luonnollista teologiaa, 

mikä aiheutti vastakkainasettelua monien luterilaisten kanssa. Monet luterilaiset ajattelivat, 

että Jumalasta voi saada tietoa luonnostaan ja että Jumalan luomistyön avulla luonnosta voi 

löytää merkkejä Jumalasta. Luterilaisten toimintaa puolustavan Greenen mukaan Barthin 

ajattelu edustaa platonilaista dualismia, joka vähättelee materiaalista todellisuutta.278 

Kappaleesta 4.6. myös ilmeni, kuinka myös teologialla, jonka juuret ovat luonnollisessa 

teologiassa, pystyttiin myös vastustamaan saksalaiskristittyjä (esim. Bonhoeffer). Niemöller 

ei ilmaise käsikirjoituksessaan viehtymystä luonnollista teologiaa kohtaan, vaan perustelee 

kantaansa Raamatun ilmoituksella.  

Kun Niemöller näkee, että tulisi olla yhtenäinen kirkko kansallisuudesta riippumatta, 

hän myös jatkaa omaa taisteluaan minkä hän aloitti luodessaan ”pappien hätäliiton”. 

Niemöller vastusti sellaista teologiaa, joka olisi tehnyt kasteen mitättömäksi ja nostanut 

etnisen taustan määräävään asemaan kirkossa. Niemöller kaipaa yhtenäistä ja vahvaa kirkkoa, 

joka ei mukaudu völkisch-ideologiaan. Tämän perusteella Gedanken über den Weg der 

christlichen Kirche -teoksen voi ajatella olevan osa kirkkotaistelua. Niemöller tarjoaa vain 

uudenlaisen ratkaisun ongelmaan, jonka hän haluaa korjata. 

 

 

                                                
277 Niemöller 1939, 86–87; 103–104; 190–191. 
278 Green 2007, 199. Karl Barthin ekklesiologia oli varsinkin hänen varhaisina teologivuosinaan hyvin dualistista 

(esim. 1920-luvulla, jolloin hän kirjoitti Roomalaiskirjeen kommentaarin), jolloin hän näki kirkon kuuluneen 

muun maailman kanssa synnin maailmaan. Jumalan ilmoitus oli luonteeltaan täysin erilainen kuin luotu 

maailma. Barth näki kuitenkin kirkon merkityksellisenä, sillä kirkossa saattoi saada synnit anteeksi ja kuulla 

Jumalan ilmoitusta. Barthin teologiassa on merkittävää, että hän näki kulttuurillisen teologian mukautuvan 

ihmisten luonnollisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Barth näki kulttuurin sidotun kristinuskon vaaran nimenomaan 

nationalismin nousun yhteydessä. Vaikka Barthin suhtautui myöhemmin aikaisempaa ymmärtäväisemmin kirkon 

olemukseen ajassa ja historiassa, niin dialektiikka oli Barthin ekklesiologialle hallitseva piirre. Hän näki, että 

jumalallinen tapahtuma edelsi kirkkoa ihmisten luomana instituutiona. Bender 2018, 361–366. 
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6. Johtopäätökset 
Ingun Montgomeryn mukaan historiallinen tutkimus osoittaa, kuinka teoriat kirkosta 

heijastavat omaa aikaansa.279 Niin myös Niemöllerin käsikirjoitus. Niemöllerin ajattelussa voi 

nähdä jotain samoja ihanteita mitä hänellä oli ollut nuoruusvuosinaan – silloin ihanteena oli 

sellainen vahva instituutio, joka ei horju. Niemöller näkee, että vahva katolinen kirkko 

edustaa todellista kristinuskoa. Niemöller on ennenkin kaivannut vahvaa kirkkoa, joten siinä 

mielessä käsitellyn teoksen peruslinja on sama kuin Niemöllerillä aikaisemmin. Janne 

Tervosen mukaan Niemöllerin ekklesiologia perustui vuosien 1936–37 saarnojen perusteella 

käsitykselle, että kirkon ykseys ohittaa opilliset asiat ja kirkko perustuu Raamatun 

auktoriteetille. Gedanken über den Weg der christlichen Kirche -teoksessa Niemöllerin kirkon 

tavoite on yhtälailla löytää yksimielinen kirkko, mutta nyt hän katsoo sen löytyvän 

ennemminkin katolilaisuudesta kuin raamatullisesta protestanttisuudesta. Niemöllerin teoksen 

voi ajatella olevan pohdiskelua, että todellisen kirkon olemus voisi löytyä katolaisuudesta ja 

että hän etsii perusteita katolisen uskon oikeutukselle. Toisaalta myös moni sellainen pastori, 

joka oli kasvanut samana aikana kuin Niemöller, näki vahvan ja yhtenäisen kirkon löytyvän 

natsi-Saksaa ihannoineista saksalaiskristityistä. Tällaisesta kristillisyydestä Niemöller 

sanoutui tutkielmassaan jyrkkäsanaisesi irti.  

Teos ei ota kovinkaan täsmällisesti kantaa, millainen ihanteellisen ja todellisen kirkon 

pitäisi käytännössä olla. Sen sijaan teos tulkitsee Uuden testamentin raamatunkohtien avulla 

ideaalikirkkoa, joka löydetään katolisesta kirkosta. Niemöller käy läpi hämmästyttävän vähän 

kirkkohistoriaa, mutta sen sijaan hän käyttää paljon Raamatun kohtia argumentaationsa 

tukena. Raamatun tuntemus on todella vankkaa ja täsmällistä. Tutkielmassa myös käytetään 

samaa argumentaatiota kuin Niemöllerin teologiassa aikaisemmin, eli Raamatun asemaa 

pidetään normatiivisena. Vaikka Niemöller pohtii kääntymistä katoliseen kirkkoon ja näkee 

katolisen kirkon suotuisassa valossa, hänen ekklesiologisessa kannassa on paljon samoja 

piirteitä kuin aikaisemmin 1930-luvulla. Hän esimerkiksi visioi 1930-luvun alussa, että 

seurakuntien tulee rakentua alhaalta päin ja että seurakunta elää Jumalan sanasta. Myös 

Gedanken über den Weg der christlichen Kirche -teoksessa Niemöller kaipaa elävää 

seurakuntaa. Tämä elävän seurakunnan painotus näkyi myös Niemöllerin esitelmässä, jonka 

hän piti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa.  

Niemöller myös näkee, että vahva ja yksimielinen kirkko pystyy turvaamaan 

kirkollisen elämän. Hän perää kirkolta vastuuta kokonaistehtävän huolehtimisesta, eikä 

                                                
279 Montgomery 1998, 145. 
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vastuuta saisi sälyttää yksittäisille seurakunnille. Niemöllerin teologiassa vahvan ja 

yhtenäisen kirkon keskeisiä taustatekijöitä ovat apostolinen suksessio ja katolinen 

opetusvirka. Katolinen opetusvirka takaa kirkon pysymisen oikeanlaisessa opetuksessa. 

Niemöller näkee, kuinka opetusviran tulee periytyä apostolien ajoista. Katolisen papin virka 

edustaa tätä perinnettä. Niemöllerin mukaan vahva kirkko pystyy täyttämään tehtävänsä ja 

olemaan kirkko.  

Vaikka Niemöller perustelee oikeaoppisen kirkon Raamatun avulla, hän kuitenkin 

näkee oikeaoppisen kirkon olevan dynaaminen yhteisö, eikä sen oppi perustu tarkkoihin 

kirjoitettuihin sääntöihin. Hän varoittaakin, ettei kristinusko saa olla kirjauskonto. Niemöller 

kritisoi, että luterilaisuus oli muuttunut tällaiseksi kirjauskonnoksi liiallisen 

”tunnustuskirjauskollisuuden” myötä. Niemöller näkee, että kirkossa tulisi olla 

päätöksentekoelin, joka ratkoo kirkon kiistakysymyksiä, ihan niin kuin alkukirkossakin oli. 

Tutkielmassaan hän pohtii, voisiko paavi olla tällainen kristikuntaa yhdistävä tekijä. Tässä 

teoksessa Niemöller ei näe kirkon auktoriteettia siten, että kirkkoa hallitaan pelkästään 

Raamatun avulla. Niemöller näkee, että kirkko kulkee Pyhän Hengen johtamana. Tällainen 

käsitys Hengen johtamasta kirkosta löytyy esimerkiksi Johann Adam Möhlerin Einheit-

teoksesta.  

Niemöllerin kuvauksessa katolinen kirkko näyttäytyy ihanteellisena ja 

edistyksellisenä. Katolisesta kirkosta ei kerrota mitään kritiikkiä, eikä katolisen kirkon 

todellisuuteen oteta kantaa. Näyttää siltä, että katolinen kirkko näyttäytyy liian myönteisessä 

valossa vallinneeseen todellisuuteen verrattuna. Niemöllerin argumentaatiossa luterilainen 

kirkko on taas jäänyt ”kuolleeksi virkamieskirkoksi”, jossa on muutamia ponnisteluita, jotka 

pitävät tämän elävänä. Näitä ponnisteluita ovat esimerkiksi pietistiset yhteisöt, Sisälähetys. 

erilaiset lähetysseurat sekä Tunnustuskirkko 1930-luvulla. Niemöller myös suhtautuu 

penseästi moniin luterilaiselle kirkolle tärkeisiin opinkohtiin, kuten näkyvään ja 

näkymättömään kirkkoon, Raamattu yksin -periaatteeseen, luterilaiseen 

vanhurskauttamisoppiin ja Tunnustuskirjojen normatiiviseen asemaan. Erityisen vaikea pala 

Niemöllerille oli, että maalliset hallitsijat käyttivät ylintä päätösvaltaa maakirkkojen asioissa 

reformaation jälkeen. Mielenkiintoinen havainto on, että Niemöller arvostaa syvästi 

luterilaista papistoa. Papiston ongelmana on kuitenkin heikko kirkko, joka ei pysty antamaan 

papeille riittävää tukea. Sen sijaan Niemöller kokee suurta epäluuloa yliopistoteologiaa 

kohtaan. 

1930-luvulla Niemöller asettui vastustamaan saksalaiskristittyjen toimia evankelisessa 

kirkossa ja näki saksalaiskristittyjen opit pakanallisina. Niemöllerin näkemykset 
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saksalaiskristityistä eivät muuttuneet Gedanken über den Weg der christlichen Kirche -

teoksessa. Hän arvostelee saksalaiskristittyjen edustamaa völkisch-ideologiaa ja näkee tuon 

ideologian epäkristillisenä. Niemöller myös pohtii, kuinka protestanttisten kirkkojen rappio 

mahdollisti völkisch-ideologian läpilyönnin protestanttisuudessa. Merkittävä taustatekijä sille, 

että saksalaiskristityt pääsivät valtaan Saksan evankelisessa kirkossa, oli protestanttien 

joutuminen maallisten ruhtinaiden vallan alle 1500-luvulla. Niemöller näkee Tunnustuskirkon 

eräänlaisena ”kattokirkkona”, joka kokosi eri tavalla ajattelevia kristittyjä yhteen, kun heidän 

kotikirkot ajautuivat natsimielisten saksalaiskristittyjen käsiin. Teoksesta paistaa myös 

turhautuminen evankelisen kirkon tilaan 1930-luvulla. Niemöller paheksuu protestanttien 

käymiä kiistoja kristinopista 1930-luvulla, ja nämä kiistat myös vaikeuttivat Tunnustuskirkon 

toimintaa. Niemöller ei näe luterilaisuudelle tärkeitä opinkohtia, kuten käsitystä ehtoollisesta, 

merkittävänä. Niemöller näkee pikemminkin luterilaisuuden muuttuneen ”kirjauskonnoksi” 

liiallisen ”tunnustuskirjauskollisuuden” takia. Niemöller kaipaa selvästi auktoriteettia, joka 

pystyisi ratkomaan nämä riidat. Hän näkeekin, että katolinen kirkko olisi tällainen 

auktoriteetti.  

Niemöllerin näkemys oikeanlaisesta kirkosta tarjoaa oivallisen näkemyksen 

Niemöllerin ajatuksenjuoksusta 1930-luvun lopulta. Tällöin, kuten aikaisemminkin, hän 

kaipasi vahvaa kirkkoa. Martin Niemöllerin ekklesiologiasta tekee mielenkiintoisen se, että 

hänen näkökantansa muuttuivat moneen asiaan hänen elämänsä aikana. Mielenkiintoinen 

kysymys onkin, miten hänen käsityksensä ekklesiasta on muuttunut hänen elämänsä aikana. 
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