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Saksan tilanne 2. Saksan tilanne 2. 
maailmasodan jälkeen 1945-maailmasodan jälkeen 1945-

19491949
 Eurooppa jakautuu läntiseen ja itäiseen blokkiinEurooppa jakautuu läntiseen ja itäiseen blokkiin
 Saksa jaetaan neljään miehitysvyöhykkeeseenSaksa jaetaan neljään miehitysvyöhykkeeseen
 Berliini jää keskelle NL:n vyöhykettä ja jaetaan Berliini jää keskelle NL:n vyöhykettä ja jaetaan 

miehitysvyöhykkeisiinmiehitysvyöhykkeisiin
 NL halusi koko Saksan sillanpääasemakseen, NL halusi koko Saksan sillanpääasemakseen, 

joka olisi ulottunut Reinillejoka olisi ulottunut Reinille
 saksalaisilla vapaa kulku vyöhykkeeltä toisellesaksalaisilla vapaa kulku vyöhykkeeltä toiselle
 jälleenrakentaminen alkaajälleenrakentaminen alkaa



Kirkollinen Kirkollinen 
jälleenrakentaminenjälleenrakentaminen

taustalla 1800-luvulta protestanttisten taustalla 1800-luvulta protestanttisten 
kirkkojen yhteisorganisaatioitakirkkojen yhteisorganisaatioita

1945 EKD 1945 EKD Evangelische KircheEvangelische Kirche  
DeutschlandsDeutschlands koko Saksaa varten koko Saksaa varten

 itsenäiset maakirkot ( 27, vastaavat itsenäiset maakirkot ( 27, vastaavat 
Suomen hiippakuntia ) Suomen hiippakuntia ) 

katolisella kirkolla hiippakunnatkatolisella kirkolla hiippakunnat
kirkolliset avustusjärjestöt toimivat kirkolliset avustusjärjestöt toimivat 



ItsenäistymisestäItsenäistymisestä  muuriinmuuriin  
1949-611949-61

Saksan Liittotasavalta ( BRD ) Saksan Liittotasavalta ( BRD ) 
toukokuu 1949toukokuu 1949

Saksan Demokraattinen tasavalta Saksan Demokraattinen tasavalta 
(DDR) lokakuu 1949 sosialistinen (DDR) lokakuu 1949 sosialistinen 
valtio, jossa kaikki hyvin – uskonto valtio, jossa kaikki hyvin – uskonto 
jokaisen yksityisasiajokaisen yksityisasia

uskonnonvapaus perustuslaissauskonnonvapaus perustuslaissa
uskonnonopetus uskonnollisten uskonnonopetus uskonnollisten 

yhteisöjen tehtävä - ei valtion tehtäväyhteisöjen tehtävä - ei valtion tehtävä



monipuoluejärjestelmä – monipuoluejärjestelmä – Sozialistische Sozialistische 
EinheitsparteiEinheitspartei (SED) NKP:n vasalli (SED) NKP:n vasalli

sosialisointisosialisointi
maatilojen kollektivisointimaatilojen kollektivisointi
17.6. 1953 talonpoikien kansannousu 17.6. 1953 talonpoikien kansannousu 

kukistetaan verisesti – Länsi-Berliiniin kukistetaan verisesti – Länsi-Berliiniin 
sen johdosta katu sen johdosta katu Die Strasse des 17. Die Strasse des 17. 
JuniJuni



Vapaa kulku –pakolaisvirrat Vapaa kulku –pakolaisvirrat 
länteenlänteen

19491949

19531953

19561956

19611961

130.000130.000

        330.000330.000

        280.000280.000

        207.000207.000



DDR seuraa NL:n DDR seuraa NL:n 
maailmankatsomuksellista linjaa – maailmankatsomuksellista linjaa – 
uskontopolitiikka kiristyy kylmän sodan uskontopolitiikka kiristyy kylmän sodan 
kiristyessäkiristyessä

seurakuntanuoret erityisessä seurakuntanuoret erityisessä 
tarkkailussatarkkailussa

kirkkoa syytetään mm. :kirkkoa syytetään mm. :
vakoilusta USA:llevakoilusta USA:lle
kansan yllyttämisestä valtiota vastaankansan yllyttämisestä valtiota vastaan



opiskelijaseurakuntien opiskelijat opiskelijaseurakuntien opiskelijat 
syytösten kohteenasyytösten kohteena

EKD:ta arvostellaan Länsi-Saksan EKD:ta arvostellaan Länsi-Saksan 
sotilassielunhoidon johdostasotilassielunhoidon johdosta

kirkkojen johtajat kritiikin kohteina kirkkojen johtajat kritiikin kohteina 
milloin mistäkin syystä milloin mistäkin syystä 

kirkot toimivat koko ajankirkot toimivat koko ajan
kirkot huolehtivat heikommista kirkot huolehtivat heikommista 



  Ateistinen propaganda – Ateistinen propaganda – 
malli NL:stämalli NL:stä  

Jumalaa ei ole – ihminen avaruuden herraJumalaa ei ole – ihminen avaruuden herra

 ideologinen ”taistelu sieluista”ideologinen ”taistelu sieluista”
SED:nSED:n puoluekokous 1950-luvun  puoluekokous 1950-luvun 

lopulla:lopulla:

   ”   ”ateistinen kasvatus on todellisen ateistinen kasvatus on todellisen 
kasvatuksen perusta” kasvatuksen perusta” 

kirkollisten toimitusten korvikkeetkirkollisten toimitusten korvikkeet
          



 nuorisonvihkimys – nuorisonvihkimys – JugendweiheJugendweihe 1954      1954     
konfirmaation korvike ”yksityisten konfirmaation korvike ”yksityisten 
kansalaisten toimesta” – valtiovalta taustalla kansalaisten toimesta” – valtiovalta taustalla 
-1964 DDR:n nuorisolakiin –      yli 90% -1964 DDR:n nuorisolakiin –      yli 90% 
osallistuminen – uskollisuudenlupaus valtiolleosallistuminen – uskollisuudenlupaus valtiolle

 avioliittoon vihkimys – avioliittoon vihkimys – Eheweihe Eheweihe                     
avioliittoon vihkimisen korvikeavioliittoon vihkimisen korvike

 nimivihkimys – nimivihkimys – NamensweiheNamensweihe                                        
kasteen korvike kasteen korvike 

 hautaanvihkimys – hautaanvihkimys – GrabweiheGrabweihe    
hautaansiunaamisen korvikehautaansiunaamisen korvike



kirkkojen johtajat etsivät kirkkojen johtajat etsivät 
mahdollisuuksia toimia sosialistisessa mahdollisuuksia toimia sosialistisessa 
valtiossa:valtiossa:

ChristenlehreChristenlehre – kirkollinen  – kirkollinen 
uskonnonopetus – kirkon kouluttamat uskonnonopetus – kirkon kouluttamat 
opettajat – katekeetat opettajat – katekeetat 

rippikouluopetuksen tehostaminenrippikouluopetuksen tehostaminen
konfirmaatio ja/vai nuorisonvihkimys? – konfirmaatio ja/vai nuorisonvihkimys? – 

oliko nuorisonvihkimys oliko nuorisonvihkimys 
tunnustautumista ateismiin?tunnustautumista ateismiin?



neuvottelut valtiovallan kanssa neuvottelut valtiovallan kanssa 
johtavat sopimuksiin – käytännössä johtavat sopimuksiin – käytännössä 
kirkon toimintaa vaikeutettiin ”pienin kirkon toimintaa vaikeutettiin ”pienin 
keinoin” –kiusaa se on pienikin kiusakeinoin” –kiusaa se on pienikin kiusa

kirkon sisällä vaikea kysymys kirkon sisällä vaikea kysymys 
kuuliaisuudesta esivallalle ( Room. 13 )kuuliaisuudesta esivallalle ( Room. 13 )

sisälähetyksen laitokset toimivat, sisälähetyksen laitokset toimivat, 
hoitavat mm. vammautuneita hoitavat mm. vammautuneita 





Muurin aika 1961-1989Muurin aika 1961-1989

””Niemand hat eine Absicht eine Mauer Niemand hat eine Absicht eine Mauer 
zu bauen.” W. Ulbrichtzu bauen.” W. Ulbricht 1961 –  1961 – 
kenelläkään ei ole aikomusta rakentaa kenelläkään ei ole aikomusta rakentaa 
muuriamuuria

vapaus matkustamiseen riistetäänvapaus matkustamiseen riistetään
kirkkojen johtajat joutuvat luovimaan, kirkkojen johtajat joutuvat luovimaan, 

jotta edes jonkinlaiset jotta edes jonkinlaiset 
toimintamahdollisuudet säilyisivät – toimintamahdollisuudet säilyisivät – 
DDR:ssä ei ole ns. maanalaista kirkkoaDDR:ssä ei ole ns. maanalaista kirkkoa











1969 perustetaan DDR:n kirkkojen 1969 perustetaan DDR:n kirkkojen 
oma liitto (oma liitto (der der BundBund  evangelischen evangelischen 
KirchenKirchen in in  der DDRder DDR ), jotta  ), jotta 
kuuluminen kuuluminen EKD:hen EKD:hen  ei estäisi  ei estäisi 
kirkollista toimintaakirkollista toimintaa

kirkolle etsitään tietä sosialismissa – kirkolle etsitään tietä sosialismissa – 
1971 määritetään: ”1971 määritetään: ”Wir wollen Kirche Wir wollen Kirche 
nicht neben, nicht gegen, sondern nicht neben, nicht gegen, sondern 
Kirche im Sozialismus sein.”Kirche im Sozialismus sein.”



Kirkkoon kuuluminenKirkkoon kuuluminen

                                    Evank.                Kat.Evank.                Kat.
1939          85,7%1939          85,7% 7,2%7,2%

19461946                    81,9%81,9% 11,9%11,9%

19501950                    80,9%80,9% 11,0%11,0%

19641964                  59,35%59,35%8,09%8,09%
                                    tunnustuksettomia 31,86%tunnustuksettomia 31,86%

1980-luvulla puolet kansasta kirkon 1980-luvulla puolet kansasta kirkon 
jäseniäjäseniä



Kylmä sota hellittää 1970-Kylmä sota hellittää 1970-
luvullaluvulla

1970-luvulla BRD:n idänpolitiikka 1970-luvulla BRD:n idänpolitiikka 
muuttuu vähemmän aggressiiviseksimuuttuu vähemmän aggressiiviseksi

ddr:läiset pääsevät – tarkoin ddr:läiset pääsevät – tarkoin 
valvottuina – länteen visiitille; valvottuina – länteen visiitille; 
sukulaisten juhlat yms.- ei kuitenkaan sukulaisten juhlat yms.- ei kuitenkaan 
koko perheenä, jottei voisi paeta koko perheenä, jottei voisi paeta 
länteen   länteen   

Luther-juhlavuosi 1983 – DDR haluaa Luther-juhlavuosi 1983 – DDR haluaa 
osoittaa taitonsaosoittaa taitonsa











NL:n perestroika 1980-luvun lopullaNL:n perestroika 1980-luvun lopulla
kirkoista 1980-luvulla toisinajattelijoiden kirkoista 1980-luvulla toisinajattelijoiden 

turvapaikkaturvapaikka
Mikael Gorbatshov NL:ssä – paavina Mikael Gorbatshov NL:ssä – paavina 

puolalainen Johannes Paavali IIpuolalainen Johannes Paavali II
tapahtumat alkavat vyöryä: kirkko toimii tapahtumat alkavat vyöryä: kirkko toimii 

välittäjänä, jotta verilöylyt vältetäänvälittäjänä, jotta verilöylyt vältetään
1989 muuri murtuu – vapaa kulku yli 1989 muuri murtuu – vapaa kulku yli 

rajanrajan





SaksatSaksat yhdistyvät jälleen  yhdistyvät jälleen 
19911991

euforiaeuforia
euforian tilalle Wessit ja Ossiteuforian tilalle Wessit ja Ossit
paluu yhteiseen markkaanpaluu yhteiseen markkaan
StasinStasin arkistot avautuvat – surullisia  arkistot avautuvat – surullisia 

kohtaloitakohtaloita
sinuksi tuleminen menneisyyden sinuksi tuleminen menneisyyden 

kanssakanssa
kohti uutta tulevaisuuttakohti uutta tulevaisuutta



25 vuotta muurin 25 vuotta muurin 
murtumisestamurtumisesta

Valopallot Berliinissä muurin paikallaValopallot Berliinissä muurin paikalla
 Jokaisella pallolla oma Jokaisella pallolla oma 

pallohenkilönsä, joka päästi yhtä pallohenkilönsä, joka päästi yhtä 
aikaa muiden kanssa pallon ilmaanaikaa muiden kanssa pallon ilmaan
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