
KICSODA NIEMÖLLER MÁRTON?

Mivel olvasóink legnagyobb része csak nyilatkozatokat ismer 
Niemöller Mártontól és véleményeket róla, pályafutásának rövid 
ismertetésével kisérlünk választ adni arra a kérdésre: kicsoda 
Niemöller? Ez év januárjában ünnepelték barátai 60. születésnap
ját. 328 oldalas emelkönyvet adtak ki tiszteletére számos tanul
mánnyal. Az irók közül érdemes pár nevet megemliteni: Barth Ká
roly, Heinem nn volt nyugatnémet belügyminiszter, a németországi 
evangélikus egyház világi elnöke, Berggrav norvég püspökig. Diem 
nálunk iw látogatást tett ebersbachi lelkész és sokan mások kül
földről és hazájából egyaránt. Ennek a kötetnek utolsó lapjain 
jelent meg életrajza, testvérétől Niemöller Vilmostól, aki szintén 
evangélikus lelkész. Az alábbi összefoglalás jórészt az ő irása nyomán 
készült.

Niemöller 1892-ben született Lippstadtban. Második gyermek.
Nyolc éves korában édesapját, Heinrich Niemöller evangélikus lel
készt az elberfeldi lutheránus gyülekezet hivja meg. A közben 
népessé vált család ideköltözik. Középiskolai tanulmányait is 
itt végzi Niemöller.

Az elberfeldi gimnázium legjobb tanulója volt. Tanárai egyek 
voltak abban a nézetben, hogy "még lesz belőle valaki". Már 4 éves 
korában határozta el, hogy tengerész lesz. Hajókkal és a tengerész- 
élet képeivel rajzszegezte tele kis diákszobájának falait. 1910- 
ben az érettségi után lépett a kieli tengerészeti iskola kadettjei 
közé. Mikor hadnaggyá avatták második volt a rangsorban. /Egy her
cegi sarj előzte meg./ Eleinte a Thüringia nevü sorhajón szolgált.
A háboru kitörésekor áthelyezést kért a repülőkhöz, vagy tenger
alattjáróra. 1915-ben tengeralattjáró kapitány. 1916-ban hajózza 
először át Földközi tengert az U. 73. -al. 1917-ben egyideig a 
vezérkarban dolgozik, de még ebben az évben az U. 151. első tiszt
jeként a háboru leghosszabb, 116 napig tartó tengeralattjáró ut
ját teszi meg. 1918-ban az U.C. 67. parancsnoka. Három izben vesz 
részt a Földközi-tengeren tengeri csatában, 1919-ben nem hajlandó 
kiszolgálxtatni két tengeralattjárót az angoloknak, otthagyja a ten
gerészetet.

Uj pályát kell választania. Kivándorlás gondolatával foglal- 
kozik, majd ősei foglalkozásához, a földmüveléshez akar visszatér
ni. Mégis másként dönt. Teológiára iratkozik be. Nem sokat beszélt 
arról, hogy mi inditotta erre. Elhatározása mellett azonban maka
csul kita r t  akkor is, mikor anyagi körülményei szinte lehetet
lenné teszik a tanulást. Hogy tanulmányait fedezhesse és kis csa
ládját eltarthassa, utépitő munkás lesz. Később kisegitő munkát 
vállal a vasuti pénztárnál. Teológiai vizsgáit mégis kiváló ered
ménnyel tette le.

1924—ben szentelték lelkésszé. Félévi segédlelkészkedés után 
a Westfália-i belmisszió utazó munkása. 1929-ben születik hatodik 
gyermekük. Évente több mint 200 napot töltött családjától távol 
hivatalos uton. Felesége panaszkodott is amiatt, hogy nem törődik
eléggé a gyermekekkel, Niemöller viszont az esett,nehezére, hogy még igy sem nyilt számára elég alkalom a prédikáláshoz és a  x x  
lelkipásztori tevékenységre. Gyülekezeti lelkész szeretett volna lenni. 
1931-ben hivják meg a Berlin-Dehlem-i gyülekezet lelkészéül.
Rövid idő alatt számtalan gyülekezeti tagot vont be az aktiv evan
géliumi szolgálatba. "Csak Isten kegyelmességét dicsérhetjük azért,
hogy egy ilyen igehirdetőre éppen egy ilyen gyülekezetet bizott" -irja róla testvére Wilhelm Niemöller.
   Ebben az időben lép porondra Németországban a hitlerizmus.

Hatása az egyházon belül abban mutatkozik, hogy a "német keresz-



tyének" /Deutsche Christen-DC./ néven ismert mozgalom tör fel.
Ez a kezdetben széles tömegeket meginditó mozgalom, az antikrisz- 
tusi náci eszméket eleinte szinte felismerhetetlen módon egy- 
házias és teológiai formákba igyekezett beöltöztetni. Egy önmagá
ban nem rossz, sőt népszerü programmot tüznek ki zászlajukra: a 
tartományokként megszervezett német egyház helyett az egységes 
egyház szervezet létesitését, amelynek élére egy lutheránus hit
vallásu birodalmi püspököt állitanának. Csakhamar kitünt azonban, 
hogy a z ujjászervezést a német keresztyének az egyház nemzeti szo
cialistává való átfestésére akarják felhasználni. A birodalmi püs
pökségre Ludwig Müller eddig ismeretlen tábori lelkészt jelölik, 
aki azzal dicsekszik, hogy Hitler bizalmát birja. Tervük azonban 
nem sikerül. 1933. május 27-én a tartományi egyházak kiküldöttei 
elfogadják az u-n- Locum-i határozatot, amelynek értelmében az 
egységes német evangélikus egyház egyenlő jogu hitvallásos egyhá
zak szövetsége, de birodalmi püspökül a nagytekintélyü Bodel- 
schwingh Frigyes lekészt választják meg szótöbbséggel.

Bodelschwing - aki a belmissziói munkában szoros barátságba 
került Niemöllerrel, munkatársul hivta meg a dahlemi lelkészt,
Niemöller készségesen vállalta a neház feladatot. Sajtónyilatkozatában 
kijelentette, hogy az állam felsőbbségét elismeri, de az államnak 
az evangélium hirdetésére gyakorolandó nyomását visszautasitja.
Akkor meg bizott a birodalmi kancellár igéreteiben és bizott abban is 
hogy az uj egyházi fejleményeket elismeri.Négy héttel később azon
ban m ár másként látszottak a dolgok. Bodelschwinget erőszakkal eltá
volitották.Uj egyházi választá sokat rendeltek el.A választásokon 
erőszak  alkalmazásával német keresztyéneket hoztak be.A  
wittembergi "nemzeti" zsinaton szeptember 27 én Müllert választották 
m e g birodalmi püspökül.Ez hadüzenet volt,mikor állt elő Niemöller 
szövetségbe tömöritette a hitvallásukhoz hü lelkészeket.Felhivásában 
a következőket irta:" A z egyházkormányzat hallgatólagos beleegyezésé
ről a tartományi zsinatokon olyan törvényeket hoztak és léptettek 
életbe, amelyek a S zentirással és az egyház hitvallásával ellentétbe 
állanak.Különösen az "árja - paragrafust" kell kiemelni.Nem történhet 
meg hogy az evangéliumot emberi törvényekkel korlátozzák és 
hatályon kivül helyezzek.A szövetséghez 15.000 német protestáns 
lelkész közül 9.000 csatlakozott. Ezzel a tettével egy négy évig tartó 
harc közepébe került.Állásában többször felfüggesztették,mig 
végül 1937 julius 1 én letartóztatták.Ezzel az időnek egyik érdekes 
eseménye 1933 január 25.Hitler maga elé idézte-tte Niemöllert 
aki a következőket jelentte ki előtte:"Minket nem az egyh:z sors® 
aggaszt, hanem a Bírod alomé "Mi re Hitler igy v laszolt"A Birodalom 
sorsát hagyja c'ak egészen nyugodtan rám**Niemöller viszontválasza 
igy hangzott: "un kijelentette, hogy Birodalom sorsat hagyjam csak önre, 
erre azt kell kijelentenem,hogy sem ön , sem a világ bármiféle 
hatalma nem teheti azt meg,hogy tőlünk kereszty enektől és az egyház
tól az Isten által népünkért reánk bizott felelőséget elvegye,
Niemöller a harcok hevében sem vált olyan értelemben politikussá, 
vagy egyházpolitikussá,hogy gyülekezetétől és a lelkipászotri szolgá
lattól elszakadt volna.Politikai és egyházpolitikai tevékenységében 
is igehirdető volt.A harcok hevében még jobban összeforrt dahlemi 
gyülekezetével.Gyakran esett meg,hogy egy egy fontos tárgyalás közben 
hirtelen fepattant helyeről és igy bucsuzott:"Testvérek,most már 
tovább sajnos nem maradhatok.Fontos dolgom van,várnak a konfirmandusaim. 
Nyolc évi fogsága idején nem hullott szét gyülekezete.Öreg édesapja 
többször átjött helyettesiteni fiát.Nem sok al a halála előtt 
megltogatta sachsenhauseni fogságában."Az eszkimók és a batakok imád- 
kounak érted " - mondotta biztatóul.
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A fogság viszontagságait csodalatos módon elte át. 1941 ben 
S achsenhausenből Dachauba vitték.A hitleri Németország már összaomlott 
amikor a tábor SS őrei azt tervezték, hogy a tiroli Alpok egyik 
völgyében Niemöllért számos fogolytársaval együtt kivégzik.Az 
utolsó pillanatban egy német fegyveres alakulat lefegyverezte az 
őrséget majd nemsokára mindnyájan amerikai fennhatóság alá kerültek.
Szabadságukat azonban, nem kapták vissza.1945 máj.10 én Veronán át 
Nápolyba, majd Versailes be és végül Wiesbadenbe szállitották.

É hség sztrájkot kellett kezdenie,hogy végre hazaengedjék.
Kiszabadulása mindenkit váratlanul sőt sokakat zavaróan ért.Dahlem i  

á l l á s t  közben ugyan betöltötték, de azonnal munkába kezdett és 
a  legte rm é szete ebb módon összehivta a Hitvalló Egyház Testvér-
tanácsát.Treysában résztvett az első értekezleten,amely az uj 
életrend kialakitásaval foglalkozik. Hihetelen gyorsasággal élte bele 
magát az uj kérdésekbe,hogy örömmel fogadta az egységes németországi 
Evangélikus Egyház létrejöttét.

U gy látta,hogy a hitvalló egyház küzdelmek között szerzett tapasztala 
latait nem szabad szélnek eresz tenie.És a restaurációs törekvések- 
nek helyt engednie.1947 ben a Hessen-Nassaui tartományi egyház 
elnökévé választották.A püspöki cim használatát azonban elháritotta 
magától.U gy gondolta,hogy ilyen módon is képviselheti a lutheri 
hitvallásokat.
Felszabadulás után ő volt az első német aki külföldi meghivást 
kapott.De már előzőleg számosan keresték fel külföldről.Nagy 
mértékben kitárultak ökumenikus kapcsolatai.Talán azért is bizták 
meg a nemet egyház Külügyi Hivatalának vezetésével. Több hónapot 
 töltött Amerikában Kanadában,később Ausztráliában és Uj Zélandban.
 Meglátogatta a csillei és braziliai német gyülekezeteket.Közben 
több európai országot is felkeresett.Mindenütt felekezeti különbbség 

n l k ül nagy érdeklődéssel kérdezték ki tapasztalatai felől.
 Ha nem is egyedül ő.de elsősorban ő küzdött azért,hogy a háboru 
u tá n  a német protestantizmus Stuttgartban elhangzott nyilatkozatá
n ak érvényt szerezzen.A nyilatkozat ezen szavát:"vádoljuk magunkat,hogy 
nem vallottunk bátrabban hitet,nem imádkoztunk hüségesebben,nem 
hittünk boldogabban és nem szerettünk forróbban"- ugy tekintette mint 
saját személyes hitvallását.Szilárdan hitt abban, hogy Isten büntörlő 
hatalma által az egyház szabadabbá vállhat Urának odaadóbb szol- 
gálatára.Közben ahol csak alkalom kinálkozott erre mindenütt a 
nyomorusággal küzdő ember segitségére sietett.Előadásaiban ,felszólalá- 
s aiban és igehirdetéseiben mindenütt "evangélizált" vagyis az 
Isten szabad kegyelméről széló boldog üzenetet mondotta él.Mindenütt 
konkrétan fordult az ember kérdései felé,tudva azt,hogy Isten 
a z embert a Maga számára szeretné megnyerni.Saját népe elesettjein 
is sokat segithetett.Világvisszhangot keltő erővel emelt szót 
Németország egységesitéseérdekében és a béke fenntartásáért.Intő 
szóval figyelmeztette azokat ,akik könnyelmüen szavaltak uj 
"kereszteshadjáratról" és uj háboruról.Mindent Isten iránti 
engedelmességből cselekedett.Sajtá magán példázza,amit az egyházról 
mondott."Az egyház minden tett ében és szolgálatában annak kell
megmutatkoznia,hogy Isten a Jézus Krisztusról szóló üzenettel 
gyermekét,az embert keresi."


