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Kako se suprotstaviti razarajućoj volji 
neprijatelja i pobijediti? 

 
Izvor: „Wofür kämpfen wir: Wie können wir dem Vernichtungswillen 

     unserer Feinde begegnen und wie erringen wir den Sieg?“ 

 
 

Svakom Nijemcu mora biti jasno da 
 

1. je ovaj rat rat svjetonazora; 

2. u ovom ratu neće odlučivati samo oružje nego osvješteniji i uvjereniji nosioci 

čišćega i jačega svjetonazora; 

3. cijeli njemački narod, ujedinjen u vjeri u našu svetu stvar, u našeg Führera i 

nacionalsocijalistički svjetonazor, mora tvoriti jedinstveni front. 

 
Vjera i volja nas čine nepobjedivima. 
 
Zato se suprotstavljamo neprijateljskoj razaračkoj volji s jednom još fanatičnijom 
sigurnošću u nepobjedivu vjeru u našu pobjedu! 
 
Vjerujemo u ovu pobjedu, u našu veliku i svetu stvar. 
 
Vjerujemo u veliku snagu našeg u nacionalsocijalizmu ujedinjenog naroda i Führera. 
 
Vjerujemo da će nas nacionalsocijalizam voditi u uzvišeniji, stvaralačkiji, našoj 
germanskoj krvi prikladniji bivstveni oblik. 
 
Vjerujemo da će doći veliko germansko – njemačko pradoba, pradoba najljepšeg 
kulturnog stvaralaštva i najvećih postignuća u vidu njemačkog socijalizma. 
 
Vjerujemo u Boga i jedan božanski poredak, koji konačno svemu čistome, snažnome i 
plemenitome pušta da pobijedi.  
 
Mi vjerujemo u božje poslanje našeg naroda kao izvora istinitog germanskog života u 
Europi i u poslanje Reicha kao dane i izabrane moći.  
 
To je naša vjera! 
 
Živjeti čisto, plemenito i ponosno, i sebe do kraja dati za narodnu zajednicu, 



 2

 
To je naša čast! 
 
Führera slijediti do kraja, odano i obvezujuće u službi za narodnu zajednicu, 
 
To je naša odanost! 
 
Danas je vjernost sve! 
Vjernost našem Führeru, vjernost našem narodu. 
Znamo da se i najfanatičniji neprijatelji lome na jednom još fanatičnijem otporu – ni 
ljudstvo ni moralna snaga neprijatelja nisu neiscrpni. 
Znamo da nakon pobjede na veliko sudbonosno pitanje definitivno odgovaramo u svoju 
korist. 
 
Vjera, odanost i željezna volja domovine daju našem oružju pobjedu! 
 
Jedan narod, jedan Reich, 
jedan vođa, 
jedna vjera i jedna volja –  
tada nas nitko neće moći pokoriti! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Prijevod: 
 

 



Posjetite nas na internetu

NSDAP/AO 
NOVA EUROPA 
DER STÜRMER 

I PREUZMITE BESPLATNE NACIONALSOCIJALISTIČKE
PUBLIKACIJE NA HRVATSKOM JEZIKU

http://nseuropa.org/
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com
http://der-stuermer.org/



