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suhtautumista kommunismiin aatteena. Saarnivaara oli omana aikanaan kiistelty hahmo. Hän oli 

paitsi kansainvälisesti tunnettu Luther-tutkija myös herätyssaarnaaja ja liberaaliteologian kriitikko. 

Tutkimukseni kohteena on kuusi teosta, jotka hän kirjoitti vuosien 1960 ja 1977 välillä sekä hänen 

kirjoituksensa Herää Valvomaan-lehteen, Uusi Tie-lehteen ja Raamatun Ystävä-lehteen. Kolme 

keskeistä tutkimuskysymystäni ovat: 1. Miten Saarnivaara suhtautui kommunismiin aatteena? 2. 

Miten hänen suhtautumisensa tuli esille hänen kirjoissaan ja kirjoituksissaan? 3. Miten hänen 

kannanottoihinsa suhtauduttiin Suomessa? Tutkimukseni aikarajaus pohjaa Saarnivaaran 

kirjoittamien kirjojen ilmestymisvuosiin tutkimukseni aihepiiristä. Ensimmäinen käyttämäni teos 

julkaistiin 1960 ja viimeisin 1977.  

Tutkimuksessani kartoitan myös mitkä taustatekijät, jotka saattoivat vaikuttaa Saarnivaaran 

näkemyksien syntyyn. Siksi toisen pääluvun teemana ovat Saarnivaaran suhteet  amerikkalaiseen 

antikommunismiin ja fundamentalismiin. 

Tutkimusmenetelmäni on sisällönanalyysi. Lähestyn tekstejä kriittisellä otteella ja huomioin niiden 

historiallisen kontekstin. Lähteistä etsin suoria kannanottoja liittyen kommunismiin, kylmän sodan 

aikaisiin poliittisiin kysymyksiin ja kirkkopolitiikkaan. Etsin lähteistä myös Saarnivaaran perusteluja 

kannoilleen. Johtopäätöksiä tehdessäni otan huomioon myös Saarnivaaran oman henkilöhistorian ja 
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Hänen antikommunistisuutensa pohjautui hengelliseen näkemykseen, ei niinkään poliittiseen 

vakaumukseen. 
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kommunismiin ja Neuvostoliittoon tai kommunistisissa maissa tapahtuneisiin kristittyjen vainoihin 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä  

Oma lapsuuteni ja nuoruuteni sijoittui kylmän sodan aikaiseen Suomeen. Lapsuuden ja 

nuoruuden miljöö Etelä-Karjalassa, oman äitini kertomukset evakkona olemisesta ja isäni 

rajantakaiseen Karjalaan jäänyt syntymäkoti kuvittivat omaa henkilöhistoriaani. Muistan 

aistineeni ja  jollain tasolla myös tiedostaneeni jo 1970-luvulla koulua käydessäni jännitteisen 

ilmapiirin idän kommunistisen ja lännen kapitalistisen valtablokin välillä. Nuoruuteni ajan 

aatehistoriallista kuvastoa oli myös jännitteet ideologisen kommunismin ja uskonnon välillä. 

Varovaisuus ja osin jopa kritiikitön suhtautuminen Neuvostoliittoon ja sosialistisiin maihin 

herätti kysymyksiä pienen koulupojan mielessä. Myöhemmin aktiivisena seurakuntanuorena 

minulle tuli tutuiksi myös kristittyjen vainot kommunistisissa maissa, sekä heidän 

auttamisekseen tehty työ lännen kristittyjen taholta. Perehtyessäni tutkimukseni aihepiiriin ja 

lähteisiin selvitän myös omaan henkilöhistoriaani vaikuttaneita maailmantapahtumia ja 

aatevirtauksia.  

Filosofian ja teologian tohtori Uuras Saarnivaara (1908−1998) oli kiistelty hahmo. Hän 

oli paitsi kansainvälisesti tunnettu Luther-tutkija myös herätyssaarnaaja ja liberaaliteologian 

kriitikko. Tutkimukseni kohteena on kuusi teosta, jotka hän kirjoitti vuosien 1960 ja 1977 

välillä sekä hänen kirjoituksensa Herää Valvomaan-lehteen, Uusi Tie-lehteen ja Raamatun 

Ystävä-lehteen. Kolme keskeistä tutkimuskysymystäni ovat: 1. Miten Saarnivaara suhtautui 

kommunismiin aatteena? 2. Miten hänen suhtautumisensa tuli esille hänen kirjoissaan ja 

kirjoituksissaan? 3. Miten hänen kannanottoihinsa suhtauduttiin Suomessa? Tutkimukseni 

aikarajaus pohjaa Saarnivaaran kirjoittamien kirjojen ilmestymisvuosiin tutkimukseni 

aihepiiristä. Ensimmäinen käyttämäni teos julkaistiin 1960 ja viimeisin 1977.  

Tutkimuksessani kartoitan myös mitkä taustatekijät, jotka saattoivat vaikuttaa 

Saarnivaaran näkemyksien syntyyn. Siksi toisen pääluvun teemana ovat Saarnivaaran suhteet  

amerikkalaiseen antikommunismiin ja fundamentalismiin.  

Kolmannessa pääluvussa keskityn hahmottelemaan Saarnivaaran suhtautumista 

kommunismiin hänen kirjoissaan ja lehtikirjoituksissaan.  Neljännessä pääluvussa tutkin 

millaisen vastaanoton Saarnivaaran kirjoissaan esittämät näkemykset saivat kylmän sodan 

aikaisessa Suomessa. Millä tavoin Saarnivaaran näkemyksiin suhtauduttiin 

herätyskristillisessä kentässä tai laajemmin Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa? 

Kritisoitiinko häntä näistä näkemyksistä? Mitkä olivat valtiovallan ja poliittisen kentän 

reaktiot Saarnivaaran kirjoituksiin? Nähtiinkö Saarnivaara ulkopoliittisena tai 



 

 

turvallisuuspoliittisena uhkana? Pyrin siksi selvittämään, löytyykö Suojelupoliisin arkistoista 

merkintöjä Saarnivaarasta ja hänen kannanotoistaan. 

Taustoittaakseni tutkimustani etsin vastausta  historiallista tilannetta koskeviin 

kysymyksiin. Miten kylmän sodan aika vaikutti Suomen politiikkaan ja Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon linjauksiin suhteessa kommunismiin ja Neuvostoliittoon? Mikä 

kristinuskon ja ateistisen valtion suhde oli Neuvostoliitossa Saarnivaaran kirjoittamien 

kirjojen aikaan? Tutkimusajankohtaan liittyy myös Suomen Evankelisluterilaisen 

Kansanlähetyksen (SEKL) perustaminen vuonna 1967, missä Saarnivaara oli merkittävänä 

toimijana. SEKL aloitti myös 1960-luvun lopulla idäntyön Slaavilaislähetysosaston nimellä. 

Millainen rooli Saarnivaaralla oli tässä idän työssä?    

Tutkimusmenetelmäni on sisällönanalyysi. Lähestyn tekstejä kriittisellä otteella ja 

huomioin niiden historiallisen kontekstin. Lähteistä etsin suoria kannanottoja liittyen 

kommunismiin, kylmän sodan aikaisiin poliittisiin kysymyksiin ja kirkkopolitiikkaan. Etsin 

lähteistä myös Saarnivaaran perusteluja kannoilleen. Johtopäätöksiä tehdessäni otan 

huomioon myös Saarnivaaran oman henkilöhistorian ja hänen saamansa teologiset vaikutteet 

sekä kylmän sodan aikaisen historiallisen kontekstin. 

Valtion ja kirkon valtapyrkimykset kulkevat usein kietoutuneina toisiinsa. Hyötymistä ja 

hyväksikäyttöä esiintyy yleensä puolin ja toisin. Mitä asioita nostetaan esiin ja mistä vaietaan, 

riippuu kunkin toimijan intresseistä. Miksi Saarnivaara kritisoi kommunismia ja miksi 

Suomen kirkko pääasiassa vaikeni? Maallisen ja hengellisen vallan suhteiden tutkiminen on 

aina ajankohtaista.  

  Pohjana tälle tutkimukselle on 2018 valmistunut 

kandidaatintutkielmani ”Helakanpunainen peto”−Uuras Saarnivaaran ja kommunismi 

aatteena 1960−1969.1 Laajennan tutkimusajanjaksoa kandityössä käsittelemäni 1960-luvun 

lisäksi 1970-luvulle, jolloin Saarnivaaralta ilmestyi aiheesta vielä yksi kirja Suuri Babylon 

(1977). Uudessa tutkimuksessani pyrin avaamaan perusteellisemmin Saarnivaaran motiiveja 

ja hänen saamiaan teologisia vaikutteita. Erityisesti hänen suhdettaan evankelikaaliseen 

liikkeeseen Yhdysvalloissa, liikkeen fundamentalistiseen teologiaan ja liikkeen 

antikommunistiseen siipeen, on syytä tutkia tarkemmin. Uusina lähteinä tutkimukseen tulevat 

Saarnivaaran lehtikirjoitukset sekä Supon arkistoista mahdollisesti löytyvät tiedot 

Saarnivaarasta, joista toivon saavani uusia näkökulmia Saarnivaaran persoonaan, motiiveihin 

ja hänen vaikutukseensa Suomen kirkollisessa ja yhteiskunnallisessa kentässä.  

 
1 Kärhä 2018 



 

 

Tutkimuksessa tuli esille termi fundamentalismi, joka vaatii tarkempaa määrittelyä. 

Termin merkitys oman aikamme kielenkäytössä on muuttunut merkittävästi termin 

alkuperäisestä merkityksestä. Markku Ruotsilan, joka on Suomen johtavia Yhdysvaltojen 

poliittisen historian ja uskontohistorian tutkijoita, mukaan fundamentalistit käsitetään 

nykyään kaikissa uskontokunnissa vaikuttavaksi suvaitsemattomaksi, autoritääriseksi, jopa 

väkivaltaiseksi ja edistystä vastustavaksi ainekseksi. Tämän määritelmän mukaan 

fundamentalistit ovat aktiivisia politiikan saralla ja pyrkivät saamaan itselleen valtaa ja 

alistamaan, jopa tuhoamaan toisella tapaa uskovat. Kylmän sodan aikaan Suomeenkin 

saapuneet fundamentalistit eivät kuitenkaan itse mieltäneet itseään edellä kuvatun kaltaisiksi. 

Käsitteen alkuperäinen merkitys juontuu 1800-luvun lopun ja 1920-luvun amerikkalaisen 

herätyskristillisyyden sisälle syntyneestä protestanttisesta liikkeestä. Liike alkoi puolustamaan 

reformaation perinteisiä opinkappaleita liberaaliteologiaa, eli modernismia vastaan, joka oli 

saamassa kasvavaa kannatusta Yhdysvalloissa. Liikkeen konservatiiviset teologit nimittivät 

näitä reformaation opinkappaleita fundamenteiksi, mistä juontuu liikkeen nimi. Tämä 

määritelmä, joka rajaa fundamentalismin niin ajan, paikan, kuin opin puolesta hyvin tarkkaan, 

on edelleen sekä historiallisesti että teologisesti pätevä.2 

Päälähdeaineistona käytän kuutta Saarnivaaran 1960- ja 1970- luvuilla kirjoittamaa 

kirjaa. Kohti suurta Baabelia, joka ilmestyi vuonna 1960. Kirjan alkuosa on ruotsalaisen 

teologin tohtorin David Hedegårdin vuonna 1953 julkaistusta kirjasta Söderblom, påven och 

det stora avfallet, Saarnivaaran suomentamana ja muokkaamana. Kirjan Suomea koskevat 

osat ja lopun eskatologiaa koskevat osat ovat yksinomaan Saarnivaaran omaa käsialaa. Kirja 

kritisoi Kirkkojen Maailmanneuvostoa (KMN) ja sen ajamaa ekumeniaa liiasta 

sinisilmäisyydestä suhteessa ateistiseen kommunismiin ja Neuvostoliiton ajamaan 

rauhanliikkeeseen. Kirja ilmestyi omakustanteena. Näin sanoo Herra 1963 ilmestynyt kirja, 

oli yksittäisille kristityille tai raamattupiireille suunnattu dogmatiikan esitys. Katso tässä on 

tie, julkaistiin 1964 ja se oli suunnattu koululais-, rippikoulu- ja nuorisotyön 

oppimateriaaliksi.  Suuri luopumus – modernismi ja ekumenia Raamatun ja luterilaisen 

tunnustuksen valossa ilmestyi 1967. Kirja käsitteli kriittisesti liberaaliteologiaa ja sen 

linkittymistä ekumeeniseen liikkeeseen. Harmagedon − ennen ja jälkeen ilmestyi vuonna 

1969. Kirja käsitteli eskatologiaa Raamatun Danielin kirjan ja Johanneksen ilmestyksen 

pohjalta. Kirja oli alun perin julkaistu Yhdysvalloissa vuonna 1966 nimellä: Armageddon – 

before and after – Biblical and- Time Prophecies and Their Fulfillment in our time. Vuonna 

 
2 Ruotsila 2011, 85. 



 

 

1977 julkaistu, Suuri Babylon – KMN:n ekumenia ennen ja nyt Kristuksen tosi seurakunnan 

taistelua Jumalan totuuden puolesta käsitteli ekumeenisen liikkeen kehitystä 1970- luvulla.3  

Saarnivaara kirjoitti ekumeniasta ja KMN:sta artikkeleja Raamatun Ystävä -lehteen ja Uusi 

Tie -lehteen 1960- ja 1970-luvuilla, joissa hän ottaa myös kantaa kommunismiin.4 

Saarnivaarasta on julkaistu useita tutkimuksia. Merkittävimpiä tätä tutkimusta ajatellen 

ovat Ari Aurasen kaksi väitöskirjaa (2008 ja 2015).5  Auranen kartoittaa väitöskirjoissaan 

perusteellisesti Saarnivaaran henkilöhistoriaa ja hänen teologista ajatteluaan. Matti Väisäsen 

2007 tekemä väitöskirja käsittelee Saarnivaaran kasteteologiaa.6 Lisäksi Saarnivaarasta ja 

häneen liittyvistä aihepiireistä on julkaistu useampia pro gradu tutkielmia.7 Timo Junkkaala 

sivuaa Saarnivaaraa Osmo Tiililän ja Urho Muroman biografioissaan (1990, 2004).8 Jouko 

Talonen laati Saarnivaaran pienoiselämänkerran Suomen kansallisbiografiaan (2006) ja hän 

kirjoitti myös artikkelin Saarnivaaran lestadiolaisyhteyksistä Iustitiassa (2008).9 Samassa Ari 

Aurasen toimittamassa Iustitia-aikakauskirjan Saarnivaara-numerossa (2008) on myös Matti 

Väisäsen artikkeli Antti J. Pietilästä Saarnivaaran teologisena auktoriteettina sekä Juhani 

Koiviston artikkeli Saarnivaarasta Luther-tutkijana.10 

Ville Jalovaara on tutkinut Suomen kirkon poliittisia suhteita presidentti Urho Kekkosen 

valtakaudella väitöskirjassaan (2007) ja jatkotutkimuksessaan (2011). Jalovaaran kirjat 

taustoittavat tutkimukseni ajankohdan kirkollista ja poliittista tilannetta.11 Piia Latvalan 

väitöskirja Valoa itään? Kansanlähetys ja Neuvostoliitto 1967−1973 (2008) avaa 

Kansanlähetyksen idäntyötä, jossa Saarnivaara oli taustaideologina.12 Mikko Malkavaaran 

väitöskirja (1993) ja Malkavaaran tutkimus (2002) kartoittavat kirkkojen tilannetta itäblokin 

maissa.13 Markku Ruotsilan tutkimukset (2008, 2015) ja hänen artikkelinsa Suomi 

fundamentalistien lähetyskenttänä 1947−1964 (2011) avaa evankelikaalisen 

fundamentalismin historiaa ja vaikutusta herätyskristillisessä kentässä Suomessa.14 

Neuvostoliiton uskontopolitiikkaa ja vaikuttamiskeinoja lännen kirkkoihin valottaa Riho 

 
3 Hedegård & Saarnivaara 1960; Saarnivaara 1963, 1964, 1967, 1969, 1977. 
4 Raamatun Ystävä 1960-1965; Uusi Tie 1967-1970; Auranen 2015, 125,207. 
5 Auranen 2008; 2015. 
6 Väisänen 2007. 
7 Pikkarainen 1978; Viitala 1984; Auranen 1991; Pirttimaa 2002, Niemelä 2009; Ojala 2009; Mäntymaa 2009; 
Toivo 2015. 
8 Junkkaala 1990, 2004. 
9 Talonen 2006, 2008. 
10 Auranen& Koivisto& Väisänen 2008. 
11 Jalovaara 2007, 2011. 
12 Latvala 2008 
13 Malkavaara 1993, 2002. 
14 Ruotsila 2008 ,2011, 2015. 



 

 

Saardin tutkimus Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon 

oppineuvotteluista (2006).15 

1.2. Kylmä sota, uskonto ja politiikka 

Tutkimukseni lähteinä olevat Saarnivaaran kirjat ja lehtikirjoitukset kirjoitettiin 1960- ja 

1970-luvuilla, jolloin maailmassa elettiin keskellä kylmää sotaa. Kannanotoissa 

Neuvostoliiton ja kommunismin suhteen oltiin Suomessa melko varovaisia niin valtiovallan 

kuin Suomen evankelisluterilaisen kirkonkin piireissä. Itsenäisen ja puolueettoman Suomen 

varovaista ja myötäilevää suhtautumista Neuvostoliittoon alettiin kuvata 1960-luvulla termillä 

suomettuminen  ̶  finlandisierung.16 1960-luku oli poliittisen kuohunnan ja polarisaation aikaa. 

Opiskelijamaailmassa kuohui, ydinsodan uhka oli läsnä erityisesti Euroopassa. Suomalainen 

yhteiskunta oli muutoksen tilassa, kirkon ja kristillisyyden asema koettiin uhatuksi erityisesti 

herätysliikeväen keskuudessa. Toisen maailmansodan päätymisestä ei ollut kulunut kuin pari 

vuosikymmentä ja Neuvostoliiton uhka koettiin vielä Suomessa todellisena. 17 

Kylmä sota oli koko maailmaa koskettava konflikti, jonka osapuolina oli kaksi 

suurvaltaryhmittymää. Kylmä sota alkoi toisen maailmansodan päättyessä ja loppui vuoteen 

1991 Neuvostoliiton romahdettua. Ilmapiiri oli jännittynyt idän ja lännen välisissä suhteissa, 

mutta jännite ei kuitenkaan synnyttänyt avointa ja laajamittaista konfliktia, kolmatta 

maailmansotaa. Kyse oli ideologisesta konfliktista, joka vaikutti niin politiikkaan, 

talouselämään, tieteeseen kuin kulttuuriinkin. Ville Jalovaaran väitöskirjan mukaan uskonto 

oli merkittävä tekijä idän ja lännen ideologisessa vastakkainasettelussa. Neuvostoliiton 

johtaman ryhmittymän ideologisena pohjana oli marxilaisuus ja tavoitteena oli luoda 

uskonnoton yhteiskunta. Vastapoolina idälle oli kristillisen historiaan tukeutuva, uskontoon 

myönteisesti suhtautuva länsi.18 

Ateistinen ideologia poiki Neuvostoliitossa ja muissa itäblokin maissa erityisesti 

kristittyihin kohdistuvaa vainoa ja jopa pyrkimystä uskonnon järjestelmälliseen tuhoamiseen.  

Neuvostoliiton uskontopolitiikka muuttui toisen maailmansodan aikana. Stalin ymmärsi 

tarvitsevansa ortodoksisen kirkon apua sotaponnistelujensa tueksi. Sodan jälkeen 

ortodoksinen kirkko valjastettiin neuvostoyhteiskunnan näyteikkunaksi uskonnonvapaudesta 

ja sen kautta pyrittiin luomaan länteen suhteita ja muokkaamaan ilmapiiriä 

neuvostomyönteiseksi. Uskontopolitiikka Neuvostoliiton sisällä tosin vaihteli toisen 

 
15 Saard 2006. 
16Kankkonen 1976, 11 ̶ 16; Vihavainen 1991, 9 ̶ 17. 
17 Tarkka 1992, 27 ̶ 29; Niiranen 2000, 222−224; Bäckman 2001, 11 ̶ 19; Vesikansa 2004, 9 ̶ 10.  
18 Jalovaara 2007, 11 ̶ 14. 



 

 

maailmansodan jälkeen tiukentuvista, vainoja sisältävistä ajoista, vapaampiin aikakausiin. 

Ortodoksinen kirkko sai toimia valtion tiukassa kontrollissa ja ekumeenisten yhteyksiensä 

kautta sen piti edistää Neuvostoliiton ”rauhanpolitiikkaa”. Uskonnonvapaus oli 

todellisuudessa näennäistä, ja kristittyjen vainot jatkuivat kaikissa kommunistisissa maissa 

eriasteisina. 19 

Uskontoa käytettiin myös lännessä politiikan välineenä. Idän ateistinen ja 

aggressiivinen uskontopolitiikka oli länsimaiden tiedossa. Lännen ja idän ideologinen 

vastakkainasettelu uskonnon osalta näkyi lännen poliitikkojen retoriikassa koko kylmän sodan 

ajan. Winston Churchillin mukaan kommunismi muodosti uhan ”kristilliselle sivilisaatiolle”. 

Ateistisen kommunismin uskonnonvastaisuutta käytettiin propagandan välineenä ja sillä 

haluttiin saada kirkkojen johtajat oman politiikan taakse ja sen puolestapuhujiksi. 20 Tutkijat 

Hugh McLeod ja Risto Saarinen ovat kuvanneet lännen kristittyjen suhtautumista 

kommunismiin seuraavanlaisella kolmijaolla: Pääosa lännen kristityistä tuomitsi 

kommunismin ja eli Neuvostoliiton pelossa. He tiedostivat sodan vaaran ja suosivat 

rauhanomaisen rinnakkaiselon politiikkaa. Toinen pienempi ryhmä halusi aktiivisesti 

vastustaa kommunismia ja tuomita näkyvästi uskontoon kohdistuvat vainot kommunistisissa 

maissa. Kolmas ryhmä taas ei halunnut nähdä kylmää sotaa hyvän ja pahan välisenä 

konfliktina, vaan he tahtoivat luottaa Neuvostoliiton rauhanpyrkimyksiin. Tämä ryhmä oli 

vähemmistössä länsimaiden kristittyjen joukossa.21 

Ekumeenisen liikkeen tärkein elin, Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN), perustettiin 

Amsterdamissa 1948. Siitä muodostui kylmän sodan aikana tärkeä idän ja lännen kirkkojen 

vuoropuhelun, mutta myös vastakkainasettelun paikka. KMN:n kananotot olivat pääasiassa 

lännen politiikkaa myötäileviä 1960-luvun alkuun asti. Tilanne muuttui Neuvostoliiton 

vaikutusvallan lisääntymisen myötä 1961, kun Venäjän ortodoksisen kirkon (VOK)22 pääs 

KMN:n jäseneksi. 

Suomen erityinen asema Neuvostoliiton rajanaapurina asetti haasteita valtiolle sekä 

kansankirkolle. Sodan jälkeen kommunistit saivat merkittävän aseman Suomen poliittisessa 

kentässä, mikä loi paineita kansankirkon ja valtion suhteisiin. Suomen maantieteellinen 

erityisasema ja kommunistien kannatuksen nousu Suomessa kiinnittivät myös lännen 

 
19 Jalovaara 2007, 12−14; Hintikka 2010, 173; Murtorinne 2010, 12 ̶ 20; Turunen 2010, 97; Ylönen 2010, 309. 
20 Vesikansa 2004, 49; Jalovaara 2007, 13−14. 
21 McLeod & Saarinen 2006, 14,20−21, 30−31; Jalovaara 2007, 15. 
22 Käytän Venäjän ortodoksikirkosta lyhennettä VOK Riho Saardin kirjan mukaan. 



 

 

poliitikkojen ja kommunismiin kriittisesti suhtautuneiden oikeistolaisten kristittyjen 

huomion.23   

Suomen evankelisluterilaisen kirkon (SELK) ja VOK:n 1970 alkaneet oppineuvottelut 

heijastivat hyvin Suomen valtiollista ja kirkollista asemaa suhteessa Neuvostoliittoon ja 

VOK:oon. Rauhan teema oli keskeisenä agendana VOK:lla näissä oppineuvotteluissa. VOK 

halusi suomalaisten neuvottelukumppanien kautta yhteyksiä muihin länsimaihin ja toteutti 

samalla kommunistisen hallinnon sille antamaa tehtävää vakuuttaa länsimaat Neuvostoliiton 

uskonnonvapaudesta. Suomalaiset neuvottelijat tahtoivat välttää liian poliittista 

suuntautumista ja halusivat siirtää neuvottelujen painopistettä enemmän teologisten 

kysymysten suuntaan.24 Kylmän sodan hengen mukaisesti molemmilla osapuolilla oli epäilyjä 

neuvottelukumppanin piilotetuista motiiveista. Virallisesti keskusteltiin kansainvälisen rauhan 

teemoista, rauhanomaisesta rinnakkaiselosta ja näiden kirkkojen lähentymisestä toisiinsa 

opillisen ymmärryksen kautta. VOK:n edustajista monet toimivat KGB:n agentteina ja sen 

toimeksiannosta.25 Suomalaisten neuvottelijoiden piilossa olevista motiiveista yksi lienee 

ollut halu muodostaa yhteys Inkerin luterilaiseen kirkkoon. Yhteyden muodostuminen nähtiin 

mahdollisena vain VOK:n kanssa käytävien neuvottelujen ja VOK:n kutsusta tehtyjen 

Neuvostoliittoon suuntautuneiden vierailujen kautta.26 Oman värinsä ja jännitteensä Suomen 

ja Neuvostoliiton suhteisiin toi myös toinen kansankirkkomme, Suomen ortodoksinen kirkko 

(SOK), jolla oli viileät suhteet VOK:oon. SOK kuului Konstantinopolin ekumeenisen 

patriarkaatin alaisuuteen eikä Moskovan patriarkaatin, kuten VOK olisi toivonut. 

Oppineuvotteluissa SOK oli vain tarkkailijan ominaisuudessa, ei varsinaisena osallistujana. 27 

1.3. Uuras Saarnivaara, herätyskristillinen teologi ja kirkkokriitikko  

Uuras Saarnivaara (1908−1998), filosofian ja teologian tohtori, oli merkittävä suomalainen 

herätyskristillinen teologi, kansainvälisestikin arvostettu Luther tutkija ja liberaaliteologian 

kriitikko. Saarnivaaran isä, Emil Saarnivaara (1875−1958) oli teologi, joka vihittiin papiksi 

Savonlinnassa 1911.28 Emil Saarnivaara toimi aluksi papin työssä Kerimäellä. Hänelle avautui 

kuitenkin työmahdollisuus Venäjällä Inkerin suomalaisseudulla Toksovassa. Hän työskenteli 

Toksovassa pappina vuosina 1912−1919.29 Venäjän kommunistinen vallankumous ja 

 
23 Vesikansa 2004, 34 ̶ 35; Jalovaara 2007, 15−23; Auranen 2015, 64. 
24 Saard 2006, 31, 34, 50; Hintikka 2010, 167. 
25 Niiranen 2000, 224; Saard, 2006, 31, 66−67, 95−96, 140, 155. 
26 Niiranen 2000, 225; Saard 2006, 178−179. 
27 Saard 2006; Jalovaara 2007, 45−46. 
28 Auranen 2008a, 21. 
29 Auranen 2008a, 23−28. 



 

 

bolševikkien pappeihin kohdistamat vainot ajoittuivat tämän työskentelyajanjakson 

loppupuolelle.30  Bolševikit vangitsivat Emil Saarnivaara kertaalleen, mutta hänet 

vapautettiin. Bolševikkien tullessa toisen kerran vangitsemaan Eemil Saarnivaaraa, hän 

pakeni pappilan ikkunasta ja piilotteli kolme viikkoa vainoojiaan. Lopulta hän onnistui 

pakenemaan Suomeen toukokuussa 1919.31 Saarnivaaran perhe oli matkustanut jo aiemmin 

vuonna 1917 Suomeen turvaan. Uuras Saarnivaara oli aloittanut koulunkäynnin Toksovassa ja 

jatkoi sitä Suomessa, Saarijärvellä, asuen sukulaistensa luona.32 Perheen omaisuus jäi 

Neuvosto-Venäjälle bolševikkien haltuun.  Bolševikkien pappeihin kohdistama vaino 

Inkerissä herätti pelkoa kirkollisissa piireissä Suomessa. Vainot nähtiin eskatologisena 

merkkinä antikristuksen ajan koittamisesta.33  

Emil Saarnivaaran hengelliset juuret olivat beckiläisessä raamattuteologiassa.34 

Beckiläisessä teologiassa korostui Raamatun arvovalta ja Jumalan konkreettinen vaikutus 

maailmanhistoriassa. Tästä seurasi beckiläisen teologian kannattajien keskuudessa ilmennyt 

korostunut kiinnostus eskatologisia35 tapahtumia kohtaan ja ajan merkkien seuraamiseen.36 

Beckiläisyys sai merkittävän jalansijan Suomessa ja esimerkiksi piispakunnasta Gustav 

Johansson (1844−1930) ja Otto Ilmari Colliander (1848−1924) edustivat tätä suuntausta 

teologiassaan.37  

Uuras Saarnivaarasta tuli myös teologi, isän toiveiden mukaisesti, ja hänet vihittiin 

papiksi vuonna 1930.38 Koulupoikana papin ura ja hengellisyys eivät aluksi kiinnostaneet 

Saarnivaaraa. 1920-luvulla täpärä pelastuminen hukkumiselta ja myöhemmin sairastuminen 

keuhkokuumeeseen herättivät hänen kiinnostuksensa kristillistä uskoa kohtaan.39 Nuoruuden 

ajan merkittävimmät hengelliset vaikuttajat Uuras Saarnivaaran elämässä olivat Raahen 

kirkkoherra O. K. Heliövaara, Suomen lähetysseuran (SLS) pastori K. A. Paasio ja 

Ylioppilaiden Kristillisen Maailmanliiton (YKM) pääsihteeri John R. Mott, joka edusti 

 
30 Väisänen 2007, 15. 
31 Auranen 2008a, 28. 
32 Väisänen 2007, 15. 
33 Auranen 2008a, 28. 
34 J. T. Beck (1804-78) toimi teologian professorina Tübingenissä.  Beck oli saanut vaikutteita muun muassa 
württembergiläisestä pietismistä. Beckin teologian keskeisiin opinkohtiin kuului käsitys Raamatusta ilmoituksen 
kirjana. Hänen mukaansa mitään Jumalan tuntemusta ei ollut ohi Raamatun. Raamatun ymmärtäminen 
edellytti hänen mukaansa uskon henkeä, joka vei sisäiseen yhteyteen Jumalan sanan kanssa.  Beckiläistä 
teologiaa on kutsuttu myös biblismiksi Raamatun arvovallan korostuksen tähden.  Murtorinne 1986, 135−136. 
35 Eskatologia, (kr) viimeinen (asia ,tapahtuma), oppi viimeisistä tapahtumista.  
http://sanakirja.teol.helsinki.fi/#/sanat/eskatologia. 
36 Murtorinne 1986, 135−137. 
37 Murtorinne 1986, 157. 
38 Auranen 2008a, 54. 
39 Auranen 2008a, 30 ̶ 31. 



 

 

amerikkalaista evankelioivaa herätyskristillisyyttä. Teologiaa Saarnivara opiskeli Helsingin 

yliopistossa vuosina 1926−1930. Teologian opiskeluajan merkittävin hengellinen vaikuttaja 

oli dogmatiikan ja etiikan professori A.J. Pietilä (1870−1932). Pietilä itse oli saanut 

vaikutteita lestadiolaisuudesta, herännäisyydestä ja beckiläisestä raamattuteologiasta.40 Pietilä 

korosti ihmisen henkilökohtaista kääntymiskokemusta ja uudestisyntymistä. Muita 

Saarnivaaran opiskeluajan hengellisiä vaikuttajia olivat Urho Muroma (1890−1966) ja pastori 

E.V. Pakkala (1878−1945). Sekä Muroma että Pakkala olivat herätyshenkisiä ja tukeutuivat 

teologiassaan piispa Gustav Johanssoniin.41  

Saarnivaara toimi ensin 1930-luvulla pappina eri puolilla Suomea, muun muassa 

Mäntyharjulla, Rantasalmella, Säämingissä, Kivennavalla ja Karstulassa.42 Karstulassa 

työskennellessään Saarnivaara tutustui naapuriseurakunnan Kivijärven kirkkoherraan Wäinö 

Havakseen (1898 ̶ 1941). Havas kuului vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen ja 

Saarnivaara luonnehti häntä herätyssaarnaajaksi. Saarnivaara tutustui lestadiolaisuuteen juuri 

Havaksen kautta. Saarnivaara kuvaa Havaksen antamaa sielunhoitoa ja  hänelle 

ripittäytymistään yhdeksi merkittäväksi askeleeksi omassa hengellisessä kehittymisessään. 

Lestadiolaisesta uskontulkinnasta ja nimenomaan ripin ja synninpäästön korostamisesta tuli 

tärkeä juonne Saarnivaaran julistuksessa ja teologiassa.43 Hän jatkoi teologian opintojaan 

1930- ja 1940-luvulla, ensin Suomessa, sitten Englannissa ja lopulta Chicagossa USA:ssa. 

Saarnivaara muutti perheensä kanssa Yhdysvaltoihin Michiganiin kesällä 1939. Hän toimi 

Hancokissa Suomi-Synodin pappisseminaarin opettajana ja professorina 1954 saakka.44 

Filosofian tohtoriksi Saarnivaara väitteli Chicagon yliopistossa 1945 tutkimuksellaan The 

Growth of Luther´s teaching of justification; a re-examination of the development of Luther´s 

justification from a Roman Catholic to an evangelical understanding. Myöhemmin tutkimus 

julkaistiin kirjana, jonka nimi oli Luther Discovers the Gospel. Hän väitteli teologian 

tohtoriksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 1948 tutkimuksellaan Syntisen tie 

vanhurskauteen ja pyhyyteen Lutherin mukaan.45 

Saarnivaaran suhtautuminen kommunismiin muuttui radikaalimmaksi ja hänen 

kannanottonsa kärkevämmiksi, kun hän muutti 1939 Amerikkaan. Saarnivaara sai vaikutteita 

amerikkalaisesta evankelioivasta herätyskristillisestä teologiasta, joka korosti Raamatun 

 
40 Auranen 2008a, 37−41. 
41 Auranen 2008a, 41−45, Väisänen 2008, 187 ̶ 195. 
42 Väisänen 2007, 17. 
43 Honkanen & Mäki-Mikkola 1983, 18 ̶ 19; Auranen 2008, 63. 
44 Väisänen 2007, 18. 
45 Väisänen 2007, 18−20. & Auranen 2008, 151; Koivisto 2008, 207 ̶ 233. 



 

 

arvovaltaa ja näki kommunismin uhkana kristikunnalle.46 Saarnivaaran lukema kommunismia 

ihannoiva kirjoitus Milwaukee Sentinel- lehdessä vuonna 1939 sai hänet kirjoittamaan 

vastakirjoituksen. Hän kirjoitti Yhdysvalloista käsin talvisodan aikana useamman kriittisen 

lehtikirjoituksen kommunismia vastaan.47  Saarnivaaraa kosketti oman kansan kohtalo 

Neuvostoliiton hyökkäyksen alla ja hän järjesti Yhdysvalloissa keräyksiä Suomen avuksi.48 

Ajalta ennen Yhdysvaltoihin siirtymistä, jolloin hän työskenteli seurakuntapappina Suomessa, 

Saarnivaralta ei Aurasen mukaan löydy yhtään kommunismin vastaista kirjoitusta49 

Talvisodan syttyminen ja Saarnivaaran raamattunäkemyksen muuttuminen historiallis-

kriittisen koulukunnan näkemyksestä sanainspiraatiota ja Raamatun auktoriteettia 

korostavaksi lienevät merkittävät tekijät kannanottojen syntymiseen.50  Kommunismi 

näyttäytyi Saarnivaaralle ”ateistis-propagandistisena ideologiana, jota hän tarkasteli 

uskonnollisista lähtökohdista eikä ensi sijassa poliittisista”.51 Saarnivaara ei liittynyt 

Suomessa eikä Amerikassa ollessaan mihinkään oikeistolaiseen poliittiseen ryhmittymään, 

toisin kuin monet aikalaisensa papit Suomessa ja USA:ssa.52  

Hancockin seminaarista Saarnivaara kutsuttiin Kansan Raamattuseuran (KRS) Sana-

lehden päätoimittajaksi vuonna 1954 ja hän toimi tässä toimessa vuoteen 1957.53 Sana-

lehdestä Saarnivaara siirtyi Evankelis-luterilaisen Sisälähetyssäätiön (ESS) alaisen 

Sisälähetysopiston (SLO) johtajaksi Kauniaisiin 1954 ja toimi johtajana vuoteen 1964 

saakka.54 Saarnivaara ajautui kärkevien kannanottojensa vuoksi ristiriitoihin molemmissa 

työtehtävissään, sekä Kansan Raamattuseuran (KRS) Sana-lehden että SLO:n johtajan 

tehtävissä.55 Saarnivaara kutsuttiin uudelleen Yhdysvaltoihin, tällä kertaa The Association of 

Free Lutheran Congregations-kirkkokunnan (AFLC) uuden pappisseminaarin professoriksi 

vuonna 1964. Jo seuraavana vuonna Saarnivaaran ja kirkkokunnan puheenjohtajan välit 

kiristyivät teologisten erimielisyyksien vuoksi ja Saarnivaara lähti perustamaan uutta 

pappiseminaaria seminaarin toisen opettajan Clair Jenningsin kanssa. Uudessa seminaarissa, 

joka sai nimekseen Independent Lutheran Seminary and Bible School (ILS), Saarnivaara 

 
46 Auranen 2008a, 109. 
47 Auranen 2008a, 117. 
48 Auranen 2008a,121. 
49 Auranen 2008a, 90. 
50 Auranen 2008a, 117. 
51 Auranen 2008a, 50. 
52 Auranen 2008a, 71, 125. 
53 Auranen 2008b, Iustitia 24, Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1966, 70. 
54 Auranen 2008b, Iustitia 24, Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1966,73 
55 Auranen 2008a, 221,234. 



 

 

toimi vuoteen 1967 seminaarin professorina ja johtajana. Teologisten erimielisyyksien vuoksi 

hän erosi tästäkin toimesta ja lähti mukaan vielä uuteen pappisseminaarihankkeeseen.56  

Hänet kutsuttiin  vuonna 1967 Suomeen perustamaan uutta, viidennen herätysliikkeen 

hajaannuksen keskeltä syntyvää sisä- ja ulkolähetysjärjestöä, joka sai myöhemmin nimekseen 

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL). Saarnivaara valittiin uuden järjestön 

lähetyskoulun koulutussihteeriksi. Hän työskenteli 1960-luvun lopun ja aina vuoteen 1976 

saakka vuorotellen SEKL:n lähetyskoulussa ja Yhdysvalloissa Inter-Lutheran Theological 

Seminaryn (ILTS) palveluksessa.57 Saarnivaara näki Kansanlähetyksen perustamisen osana 

eskatologista tapahtumien ketjua, jossa näkyi sekä herätysten että antikristillisyyden 

esiinnousuja.58 Viides herätysliike oli kriisissä ja Uuras Saarnivaara oli kriisin keskellä yksi 

keskeinen vaikuttaja. 

Saarnivaara toimi Ryttylässä Kansanlähetyksen lähetyskorkeakoulussa dekaanina 1972  ̶ 

1980.59  Hän toimi dekaanina Minneapolisissa, Yhdysvalloissa teologisessa seminaarissa 

vuoteen 1986 saakka.60 Elämänsä loppuvuosina Saarnivaara keskittyi kirjoittamiseen, 

Raamatun käännöstyöhön ja julistustyöhön. Saarnivaara pääsi vierailemaan julistus- ja 

opetusmatkoille viimeisinä vuosinaan myös entisen Neuvostoliiton alueelle. Hän vieraili 

myös lapsuuden kotipaikkakunnallaan Toksovassa. Saarnivaara kuoli Riihimäellä 

10.5.1998.61 

Saarnivaara oli hyvin tuottelias kirjoittaja. Aurasen mukaan hän julkaisi yli 60 kirjaa (tai 

kirjasta) ja laati noin 500 artikkelia ja lehtikirjoitusta yli 40:ssä eri julkaisussa Pohjois-

Amerikassa ja Suomessa. Saarnivaara oli kirjoitustyyliltään poleeminen ja kärkevä. 62 Hänen 

kirjoituksensa herättivät keskustelua, ihastusta ja myös suuttumusta. Saarnivaaran kirjoitukset 

Luther-tutkimuksen, kreationismin, niin sanotun lundilaisuuden 63 ja 1960-luvulla Kirkkojen 

Maailmanneuvoston ekumeenisten linjausten pohjalta herättivät Suomessa kiivasta 

keskustelua kirkollisissa- ja yliopistopiireissä.  Saarnivaaran omat hengelliset juuret olivat 

 
56 Auranen 2015, 65−68. 
57 Auranen 2015, 95,264. 
58 Auranen 2015, 100. 
59 Honkanen& Mäki-Mikkola 1983,25. 
60Risto Jämsä. Rauhan Sana 3-1998, 18. 
61 Talonen 2000, Perusta, Uuras Saarnivaaran elämäntyö ja teologinen profiili, 18. 
62 Auranen 2008a, 9; Saarnivaara 2010; Saarnivaara s.a. Saarnivaaran kirjoja on julkaistu myös albanian kielellä, 
mikä on mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimukseni aiheen kannalta. Kommunistinen Albania julistautui 
maailman ensimmäiseksi ateistiseksi maaksi 1967.  
63 Lundin teologisessa tiedekunnassa erityisesti 1920−1940−luvulla vallalla ollut suuntaus (Anders Nygren, 
Gustaf Aulén Ragnar Bring), joka korosti teologian tieteellisyyttä, kehitti perusmotiivitutkimuksen ja edisti 
Lutherin tutkimista. Vastustajien (Suomessa Saarnivaara ja Osmo Tiililä) mielestä lundilaisuus ei ymmärtänyt 
teologian omalaatuisuutta ja pietismiä. Teologian sanakirja 2015. 



 

 

vanhoillislestadiolaisuudessa, rauhansanalaisuudessa, angloamerikkalaisessa 

herätyskristillisyydessä ja uuspietismissä. 64   

  

 
64 Auranen 2008a, 10. 



 

 

 

2. Saarnivaaran suhde amerikkalaiseen antikommunismiin 
ja fundamentalismiin 

2.1. Yhdysvaltain kristillisen fundamentalismin historia 

Kun käytän tässä tutkimuksessa käsitettä fundamentalismi, tarkoitan sillä 1800-luvun lopun ja 

1920-luvun välisenä aikana Yhdysvalloissa syntynyttä liikettä. Liike oli konservatiivisten 

protestanttisten kirkollisten toimijoiden perustama yhteisrintama. Liike oli vastapooli 

Yhdysvalloissa kasvavaa kannatusta tuona aikana saaneelle liberaaliteologialle65 eli 

modernismille. Liikkeen perustajat näkivät modernismin uhkaavan reformaation perinteisiä ja 

perustavia uskonkappaleita. Näitä uskonkappaleita kutsuttiin fundamenteiksi ja liike saikin 

nimensä tämän pohjalta.66 Opinkappaleista laadittiin pitkin liikkeen historiaa listoja reaktiona 

modernismin asettamille haasteille. Listat fundamenteista sisälsivät tämän yhteisrintaman 

yhteisen uskon perusteiden määrittelyjä. Ensimmäiset listat laadittiin vuonna 1874 Niagaran 

yhteisprotestanttisessa raamattukongressissa.67 Fundamentalismi käsitteenä oli liikkeen sisällä 

synonyymi vanhan raamatullisen uskon puolustamiselle. Liike perusti oppinsa Lutherin sola 

scriptura ja sola fide oppien pohjalle ja halusi pitää niistä kiinni. Uutena korostuksena 

liikkeen teologiaan tuli oppi Raamatun erehtymättömyydestä kaikissa kohdissaan ja siihen 

liittyen Raamatun kirjaimellinen tulkinta. 68   

Vastapooli, jota fundamentalistinen liike nimitti liberaaliteologiaksi tai teologiseksi 

modernismiksi, käytti itsestään joko nimitystä valtakunnan teologia (Kingdom Theology) tai 

uusi teologia (New Theology). Modernistit halusivat säilyttää kristillisen kirkon aseman 

muuttuvassa ja maalistuvassa yhteiskunnassa.  Tässä projektissaan modernistit tulkitsivat 

kristillistä uskoa tieteen uusien löytöjen kautta. Evoluutioteoria ja siitä johdettujen 

yhteiskuntatieteiden sovellukset otettiin mukaan kristinuskon ajantasaistamiseen. Painopiste 

siirtyi tuonpuoleisen, iankaikkiseen elämään tähtäävän kristillisyyden korostamisesta jumalan 

valtakunnan rakentamiseen maan päälle. Kristityn tehtävä oli puuttua tässä ja nyt 

yhteiskunnan rakenteiden epäkohtiin ja muuttaa sitä oikeudenmukaisemmaksi. 

Yhteiskunnalliset muutokset tähän suuntaan, tieteen uudet löydöt ja myös muiden uskontojen 

 
65 Käyttäessäni tässä tutkimuksessa termiä liberaaliteologia, tarkoitan sillä liberaalia Raamatun tulkintaa ja 
nimenomaan teologista suuntausta, jota Saarnivaara ja fundamentalistinen liike pitivät vastustajanaan. 
Modernismi on toinen Saarnivaaran käyttämä nimitys teologiselle suuntaukselle. 
66 Ruotsila 2011, 85. 
67 Ruotsila 2011, 85. 
68 Ruotsila 2008,29, 37; 2011, 86 ̶ 87. 



 

 

ymmärrys jumaluudesta nähtiin tasavertaisena jumalan ilmoituksena uudelleen tulkitun 

Raamatun tekstin kanssa.69 

Modernisteilla oli omat järjestönsä, jotka ajoivat Yhdysvalloissa eri kristillisissä 

kirkkokunnissa omaa agendaansa. Tällaisia olivat muun muassa johtavan modernistiteologin 

Walter Rauschenbuschin (1861 ̶ 1918) 1892 perustama Brotherhood of the Kingdom.  

Modernistien valtakunnalliseksi kattojärjestöksi perustettiin  vuonna 1905 Federal Counsil of 

Churches of Christ. Modernisteillä oli tiiviit yhteydet sosialistien kanssa ja monet johtavat 

modernistiteologit kuuluivat Yhdysvaltojen sosialistipuolueeseen. Osa näistä 

modernistiteologeista vaati kapitalismin lakkauttamista oikeudenmukaisuuden ja sen myötä 

jumalanvaltakunnan esiinmurtautumisen ehtona. Jotkut jopa ihannoivat Neuvostoliiton 

bolsevikkivallankumousta ja bolsevikkien toimintaa. Bolsevikkien väitettiin jopa edustaneen 

kristinuskoa parhaimmillaan.70 

Modernismin nopea leviäminen eri kristillisiin kirkkoihin sai kirkkokuntien 

konservatiiviset piirit taisteluun tätä uutta kristinuskon tulkintaa vastaan. Fundamentalismin 

nimen alle asettui kuitenkin vain osa konservatiivikristityistä. Fundamentit kuvasivat 

reformaation luovuttamattomia periaatteita. Fundamenttien listat kiinnostivat lähinnä 

herätyskristillisiä ja kalvinistisia ryhmiä. Presbyteerejä, baptistien ja metodistien 

konservatiivisia osia. Ensimmäisenä fundamentalismi-termin käyttöön ottaneet 

konservatiiviteologit julkaisivat vuosina 1910  ̶1915 kaksitoistaosaisen kokoelmateoksen The 

Fundamentals: Testimony to the Truth. Sen olivat laatineet 64 pohjoisamerikkalaista ja 

brittiläistä teologia. Sen sisältö oli suurin piirtein sama kuin Niagaran raamattukongressin 

fundamenttien lista vuodelta 1874. Kokoelmateos pitäytyi reformaation uhattuihin 

fundamenttien ja Raamatun erehtymättömyyteen, sekä tuomitsi muun muassa sosialistisen 

työväenliikkeen, katolisen kirkon, spiritismin, psykoanalyysin ja mormonismin.71 

Fundamentalistien tulkintatraditio erosi perinteisestä uskonpuhdistuksen traditiosta 

pitämällä koko Raamatun tekstiä erehtymättömänä ja sen kaikkia kohtia yhtä sitovina. 

Fundamentalisteissa oli paljon kalvinistisen uskonnäkemyksen omaavia. Kalvinistisessa 

reformaatiossa otettiin yhteiskunnan oikeaan rakenteeseen mallia Vanhan Testamentin 

kohdista. Luterilaisessa reformaatiossa maallinen ja hengellinen valta erotettiin selkeämmin 

toisistaan. 72 
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Fundamentalistit perustivat 1919 oman valtakunnallisen kattojärjestön World Christian 

Fundamentals Associationin. 1941 perustettiin uusi kattojärjestö American Counsil of 

Christian Churches (ACCC). Vuonna 1948 perustettiin kansainvälinen fundamentalistien 

toimielin, International Council of Christian Churches (ICCC). ACCC:n ja ICCC:n 

perustajana toimi newjerseyläinen prespyteeripastori, radiosaarnaaja ja kustantaja Carl 

McIntire (1906  ̶2002). McIntire oli kylmän sodan ajan merkittävin ja vaikutusvaltaisin 

fundamentalistiliikkeen edustaja.73 McIntire järjestöineen edusti fundamentalistisen liikkeen 

niin sanottua separatistista siipeä, joka teki selkeän pesäeron modernisteihin ja kaikkiin niihin 

tahoihin, jotka eivät tunnustaneet Raamatun erehtymättömyyttä ja kirjaimellista tulkintaa. 

Separatistisesta suuntauksesta fundamentalistien parissa seurasi omien kirkkokuntien, 

koulujen ja lähetysinstituutioiden syntyminen. McIntiren järjestö ICCC perustettiin 

vaihtoehdoksi Kirkkojen Maailmanneuvostolle, koska KMN katsottiin modernistisen 

teologian ”hapattamaksi” ja vähintäänkin liian ”sinisilmäiseksi” suhteessaan Neuvostoliittoon 

ja kommunismiin. ICCC:n eskatologisessa tulkinnassa kommunistien soluttautuminen 

kristilliseen kirkkoon ja nimenomaan KMN:oon näytteli keskeistä roolia. Fundamentalistien 

eskatologian tulkinnassa modernistien valtaaman luopiokirkkon ja kommunismin liitto 

vainosi ennen Kristuksen toista tulemista ”todellista” Kristuksen kirkkoa ja uudestisyntyneitä 

kristittyjä. Antikommunismi oli merkittävä agenda McItiren ja hänen järjestönsä toiminnassa. 

ICCC tähtäsi toiminnallaan modernismin ja kommunismin nujertamiseen.74  McIntiren ACCC 

teki yhteistyötä  senaattori Joseph McCarthyn komitean kanssa luovuttamalle tälle tilastoja 

epäilyttävinä pitämistään papeista.75 

Tästä separatistisesta liikkeestä erosi niin sanottujen uusevankelisten joukko, johon 

kuului muun muassa maailmanlaajuisesti tunnettu evankelista Billy Graham (1918  ̶2018). 

Uusevankeliset eivät tehneet totaalista pesäeroa muuhun yhteiskuntaan ja uskosta toisin 

ajatteleviin tahoihin separatistisen siiven tavoin. Separatistisen aggressiivisen ja 

salaliitoteorioita vilisseen retoriikan nähtiin vaikeuttavan evankelioimistyön eteenpäin menoa. 

Vähemmän aggressiivinen, keskustelevampi ja tieteellisesti uskottavampi ote katsottiin 

järkevämmäksi. Uusevankelisuudesta muodostuikin fundamentalistisen liikkeen pääuoma. 

Uusevankelisilla oli edelleen sama oppiperusta separatistien kanssa, ilman jyrkkää 

separatismin vaatimusta.76 

 
73 Ruotsila 2011, 86. 
74 Ruotsila 2008, 60 ̶ 62; Ruotsila 2011, 88 ̶ 89; Ruotsila 2016, 85. 
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76 Ruotsila 2008, 81 ̶ 88. 



 

 

2.2. Kristillinen fundamentalismi Pohjoismaissa ja Suomessa 

Suomi herätti Yhdysvaltain fundamentalistisissa kristityissä erityistä kiinnostusta kylmän 

sodan aikana maantieteellisen sijaintinsa, kirkollisen ja poliittisen tilanteensa vuoksi. 

Suomella oli pitkä yhteinen raja Neuvostoliiton kanssa. Kommunistit olivat saaneet 

merkittävän aseman Suomen poliittisessa kentässä, mutta Suomi oli silti länsimainen 

demokratia, jossa vallitsi uskonnonvapaus. Suomen evankelisluterilaisen kirkon vahva asema 

Suomalaisessa yhteiskunnassa sai yhdysvaltalaiset fundamentalistit kiinnostumaan Suomesta 

mahdollisena sillanpääasemana taistelussa ateistista kommunismia ja liberaaliteologiaa 

vastan.77  

 McIntiren amerikkalaiset fundamentalistit olivat huomanneet jo Eurooppaan tullessaan, 

että aggressiivinen separatistinen ote ei saanut kannattajia samalla tavalla kuin 

Yhdysvalloissa. Euroopan kirkolliseen ja kulttuuriseen perinteeseen ei istunut separatistinen 

fundamentalistisuus. ICCC ja yhdysvaltalaiset fundamentalistit sen sijaan löysivät Euroopasta 

ja myös pohjoismaista kristittyjä, jotka jakoivat samanlaisen Raamattu näkemyksen ja 

uskonperusprinsiipit. Euroopassa ICCC nimittikin itseään ”Raamattu-uskovien” järjestöksi.78 

Ensimmäiset kontaktit ICCC onnistui luomaan Suomeen vuonna 1949 ensimmäisen 

pääsihteerinsä hollantilaisen eläkkeellä olevan diplomaatin ja reformoidun kirkon 

maallikkoaktiivin Arie Kokin (1883 ̶ 1951) vierailulla Suomeen. Kokin ja toisen 

eurooppalaisen merkittävän ICCC:n toimijan yhteyksistä Suomeen huolehti ruotsalainen 

raamatunkääntäjä ja teologi David Hedegård (1891 ̶ 1971) Hedegård perusti Pohjoismaisen 

evankelisen neuvoston (Nordisk evangelisk råd), joka oli ICCC:n pohjoismainen 

yhteistyökumppani. Tämän järjestön kautta hän pyrki lujittamaan yhdysvaltalaisen kristillisen 

fundamentalismin asemaa pohjoismaiden herätyskristittyjen parissa.79 Kokin matkan jälkeen 

Suomesta saatiin ensimmäiseksi ICCC:n jäseneksi professori Aapeli Saarisalo (1896 ̶ 1986). 

Uuras Saarnivaarasta tuli 1955 ICCC:n toinen jäsen Suomessa. Hänen kauttaan ICCC:n 

kontaktit ja vaikutusvalta levisivät nimenomaan viidennen herätysliikkeen kannattajien 

pariin.80 Saarnivaara oli 1955 Saarisalon kutsumana lähtenyt Pohjoismaisen evankelisen 

neuvoston konferenssiin Jönköpingiin ja tutustunut siellä ICCC:n toimintaan David 

Hedegårdiin. Saarnivaara innostui Hedegårdin KMN:n ekumeniaa kritisoivasta teoksesta: 
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Söderblom, påven och det stora avfallet ja päätti kääntää sen Suomen oloihin sovellettuna 

Hedegårdin luvalla.81  

McIntire joutui tekemään pitkään töitä, ennen kuin hän onnistui järjestämään vierailun 

Suomeen. Vierailua yritettiin järjestää ensimmäisen kerran 1953, mutta vierailu toteutui vasta 

elokuussa 1964. McIntiren maine jyrkkänä antikommunistina ja hänen aggressiivinen 

separatistinen teologiansa arveluttivat jopa hänen suomalaisia yhteistyökumppaneitaan 

Saarnivaaraa ja Saarisaloa. Sama retoriikka, joka toimi Yhdysvalloissa, ei saanut vastakaikua 

Suomessa; pikemminkin se koettiin arveluttavana ja jopa epäkristillisenä. Mc Intiren 

vierailuun suostuttiin vasta, kun hän lupautui pidättäytymään Neuvostoliiton arvostelusta 

puheissaan.82 

 McIntire vakuuttui suomalaisten yhteistyökumppaniensa riittävästä 

antikommunistisuudesta, jotta yhteistyö pystyi jatkumaan. McIntire ryhtyi rahoittamaan 

Saarnivaaraa lähellä olevia viidesläisiä piirejä. Erityisesti hän oli rahoittamassa Uusi Tie – 

lehden (UT) perustamista. McIntire piti UT:ä ICCC:n liitännäisjulkaisuna.83 

Pohjoismaalainen ja sen myötä suomalainen herätyskristillisyys oli teologisilta ja 

poliittisilta näkemyksiltään tosiasiassa lähempänä Billy Grahamin uusevankelista liikettä kuin 

McIntiren ICCC:n jyrkkää separatistista fundamentalismia. Kuitenkin McIntire järjestöineen 

sai ensimmäisenä luoduksi yhteydet myös Suomeen ja sen myötä kannatusta nimenomaan 

viidennen herätysliikkeen parissa. ICCC lähti heti perustamisestaan lähtien hakemaan 

yhteyksiä Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen. Grahamin uusevankeliset toimivat 

aluksi vain Yhdysvaltojen maaperällä. McIntire järjestöineen oli järjestelmällisempi ja 

määrätietoisempi rekrytoinnissaan kuin uusevankelinen liike ja lienee siksi saanut äänensä 

paremmin kuuluviin suomalaisessa herätysliikekentässä 1950- ja 1960-luvuilla.84 

 

2.3. Suomalaisten konservatiiviteologien suhtautuminen Carl 
McIntireen ja ICCC:n  

McIntiren ja ICCC:n linjaukset erityisesti suhteesta separatismiin, KMN:n ekumeniaan ja 

kommunismiin jakoivat mielipiteitä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Näin kävi myös 

Suomessa. ICCC kartoitti 1950-luvulla mahdollisia yhteistyökumppaneita Suomesta, Arie 

Kokin, Francis Schafferin ja David Hedegårdin johdolla. Pyrkimyksenä oli luoda yhteydet 
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konservatiivisiin herätyshenkisiin luterilaisiin. Heidän katsottiin olevan potentiaalisia 

kumppaneita McIntiren järjestön Itä-Eurooppaan suuntautuvalle evankelioimistyölle. ICCC 

saikin kannatusta Suomessa herätyskristillisistä piireistä ja siellä nimenomaan viidennen 

herätysliikkeen kannattajien parista.85  

Kannatus ei kuitenkaan ollut varauksetonta, vaan McIntiren retoriikkaan ja lausuntoihin 

suhtauduttiin kriittisesti. Suomalaiset konservatiiviteologit arastelivat McIntiren jyrkkää 

antikommunistisuutta, johon myös FBI suhtautui varauksella.86 Suomalaiset 

konservatiiviteologit ymmärsivät Suomen ja Yhdysvaltojen sekä poliittisten, että kirkollisten 

tilanteiden ja historian eroavuudet. Suomi oli vain muutamia vuosia aiemmin täpärästi 

säilyttänyt itsenäisyytensä ja uskonnonvapautensa. Kommunistisen Neuvostoliiton kanssa oli 

saavutettu jonkinlainen tasapaino suhteissa ja rauhantila, jota ei ymmärrettävistä syistä haluttu 

järkyttää liian kovalla retoriikalla ja militantilla toiminnalla.  Se mikä oli kirkkohistoriallisesti 

ja kulttuurisesti toimiva konsepti Yhdysvalloissa, ei ollut suoraan sovellettavissa Suomen 

olosuhteisiin ja erityisasemaan itäisen naapurin varjossa.87 

Monet konservatiivisista toimijoista, joihin ICCC:n toimesta otettiin yhteyttä Suomessa, 

kieltäytyivät yhteistyöstä ICCC:n kanssa. Evankelisen liikkeen Toivo Rapeli ja Suomen 

Raamattuopisto Urho Muroman johdolla eivät lämmenneet yhteistyökuvioille. McIntiren 

vierailun järjestelyjen yhteydessä jopa ICCC:n suomalaiset jäsenet Saarisalo ja Saarnivaara 

arastelivat McIntiren kärjekästä retoriikkaa. Herätyskristillisistä vaikuttajista professori Osmo 

Tiililä kieltäytyi jyrkästi yhteisistä puhetilaisuuksista McIntiren kanssa tämän vuoden 1964 

Suomen vierailun yhteydessä.88 Vaikka Suomessa suhtautuminen McIntireen oli varovaista tai 

jopa kielteistä, McIntire itse oli vakuuttunut yhteistyökumppaneidensa riittävästä 

antikommunistisuudesta. Raportoidessaan kotimaassaan matkasta hän jopa mainosti näitä 

suomalaisia herätyskristittyjä separatisteiksi, mitä nämä todellisuudessa eivät olleet.89 

 

2.4. Fundamentalistisen raamatuntulkinnan vaikutus Saarnivaaraan  

Saarnivaaran raamatuntulkintaan vaikuttivat varhaisessa vaiheessa opiskelua ja pappisuraa 

kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä.  Piispa Gustav Johanssonin edustama beckiläinen 

biblismi, joka korosti Raamatun ilmoitusluonnetta ja arvovaltaa yli inhimillisen viisauden. 
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Toisaalta Helsingin yliopistossa eksegetiikkaa opiskellessaan Saarnivaara sai vaikutteita 

historiallis- kriittiseen koulukuntaan kuuluvilta opettajiltaan Vanhan Testamentin professori 

A. F. Puukolta ja Uuden Testamentin professori Arthur Hjeltiltä.90  

Yhdysvalloissa opiskellessaan ja työskennellessään Saarnivaara tutustui 

konservatiiviseen fundamentalistiseen teologiaan, joka pitäytyi Raamatun kirjaimelliseen 

tulkintaan ja Raamatun erehtymättömyyteen jumalallisena ilmoituksena. Yksi Saarnivaaran 

raamattunäkemykseen vaikuttanut kirja oli J. H. Ravenin Vanhan Testamentin eksegetiikkaa 

käsittelevä kirja Old Testament Introduction   ̶ general and special. Saarnivaara vakuuttui 

kirjan sisältämästä teologiasta, joka puolusti Raamatun ilmoitusluonnetta ja Raamatun synnyn 

taustalla oleva sanainspiraatiota. Ravenin mukaan Raamattu todisti itse omasta 

arvovallastaan. Saarnivaaran näkemykset muuttuivat suhteessa Raamatun kirjojen, erityisesti 

Vanhan Testamentin kirjojen syntyyn. Hänen raamattunäkemyksensä pohjasi nyt perinteisen 

Lutherin ja luterilaisen ortodoksian sanainspiraatio-opin lisäksi voimakkaammin myös 

amerikkalaiseen evankelikaaliseen fundamentalismiin. Fundamentalistien näkemyksen 

mukaan Raamattu oli erehtymätöntä Jumalan sanaa, jota tuli tulkita Raamattua itseään 

käyttäen ja kirjaimellisesti.91 

 Yhdysvalloissa viettämiensä vuosien aikana Saarnivaaran teologiaan vaikuttivat 

fundamentalistiteologit: Benjamin B. Warfield (1851 ̶1921) ja J. Gresham Machen (1881 ̶ 

1937). Molemmat olivat Princeton Theological Seminaryn teologeja ja edustivat 

teologiassaan Raamatun täydellistä erehtymättömyyttä ja kirjaimellista tulkintaa. Machen 

edusti separatistista fundamentalismia ja oli Carl McIntiren oppi-isä.92 1960-luvulla 

Saarnivaaran näkemyksiin Raamatun arvovallasta vaikutti myös evankelikaalinen teologi, 

Englannin Intervarsity Fellowship- ylioppilasliikkeen johtaja, anglikaani J. L. Packer (1926 ̶ )  

Fundamentalismin vaikutus näkyi Saarnivaaran eskatologian tulkinnoissa ja erityisesti 

1960- ja 1970-lukujen KMN:n ja ekumenian kritiikissä. ICCC:n fundamentalistisen ja 

antikommunistisen teologian vaikutus näkyi myös Saarnivaaran teologiassa ja samalla nämä 

näkemykset löysivät tiensä viidennen herätysliikkeen sisälle.93 Vaikka Saarnivaara esitti 

kovaakin kritiikkiä Suomen evankelisluterilaisen kirkon teologiaa ja kommunismiin 

suhtautumista kohtaan, hän ei pyrkinyt johtamaan uuspietistejä kirkosta eroon tai 

yhteiskunnan ulkopuolelle.94 

 
90 Auranen 2008a,35 ̶ 36, 41 ̶ 45. 
91 Auranen 2008a, 109 ̶ 110. 
92 Ruotsila 2008, 40,61;Auranen 2015, 82. 
93 Auranen 2015, 63 ̶ 64. 
94 Auranen 2015, 71. 



 

 

2.5. Oliko Saarnivaara antikommunisti?  

Saarnivaaran teologiassa oli vaikutteita Yhdysvaltojen antikommunistisen fundamentalistisen 

liikkeen teologiasta. Hän oli ICCC:n jäsen ja tunsi liikkeen johtajan Carl McIntiren, joka oli 

jyrkkä antikommunisti. Saarnivaaran omaan henkilöhistoriaan kuului traumaattiset 

kokemukset bolševikkien Saarnivaaran perheeseen kohdistuneesta vainosta Toksovassa 

Inkerissä.95  

Maailmansotien välisenä aikana Suomessa suhtauduttiin Suomen evankelisluterilaisen 

kirkon piirissä kriittisesti kommunismiin ja myös pelättiin sitä. Kommunismissa nähtiin 

lopunajallisia antikristillisiä piirteitä. Monet papeista olivat oikeistolaisia ja osa kuului 

äärioikeistolaiseen Lapuan liikkeeseen. Saarnivaara ei kuitenkaan liittynyt maailmansotien 

välisenä aikana äärioikeistoon eikä liittynyt jäseneksi mihinkään poliittiseen puolueeseen. 

Yhdysvalloissa oleskelunsa aikana hän tutustui amerikkalaiseen fundamentalistiseen 

teologiaan ja aktivoitui ottamaan kantaa kommunismin ongelmiin. Amerikan lestadiolaiset 

seurakunnat, joiden parissa Saarnivaara työskenteli, olivat näkemyksiltään antikommunistisia. 

Myöskään Yhdysvalloissa oleskellessaan Saarnivaara ei liittynyt äärioikeistolaisiin poliittisiin 

liikkeisiin.96  

Saarnivaaran suhtautuminen kommunismiin jatkui kielteisenä koko hänen 

loppuelämänsä. Tämä näkyi erityisesti hänen kirjoissaan ja lehtikirjoittelussaan. Saarnivaara 

tutustui 1950-luvulla Carl McIntireen ja hänestä tuli ICCC:n jäsen ja tärkeä linkki näille 

fundamentalisteille Suomessa. Suomalainen herätyskristillinen fundamentalismi oli 

huomattavasti sovinnollisempaa kuin vastaava ilmiö fundamentalismin synnyinmaassa 

Yhdysvalloissa. Herätyskristityt pysyivät suomessa kritiikistään huolimatta kirkossa ja 

toimivat sen sisällä. Kannanotot eivät olleet yhtä militantteja ja jyrkkiä kuin yhdysvaltalaisilla 

kollegoilla. Samoin Saarnivaaran antikommunistisuus oli McIntiren antikommunismiin 

verrattuna sovinnollista ja vähemmän poliittisesti suuntautunutta. McIntire teki yhteistyötä 

toisen maailmansodan jälkeisen ajan kenties pahamaineisimman ja tunnetuimman 

antikommunistin senaattori McCarthyn kanssa. McIntire laati McCarthylle listoja teologeista, 

joita hän epäili kommunisteiksi ja järjesti mielenosoituksia valtion politiikkaa kohtaan, jonka 

hän arvioi ajavan kommunistisia päämääriä.97  

Saarnivaara piti työväestön sekä taloudellisten että sosiaalisten olojen kohentamista 

oikeana ja oikeutettuna. Hänen mielestään kommunismi oli ateistisen jumalakielteisyytensä 
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vuoksi väärä väline työväestön olojen kohentamiseen.98 Yhtäläisyyttä McIntiren ja 

Saarnivaaran antikommunismissa oli kommunistisen aatteen näkeminen kristillisen kirkon ja 

yhteiskunnan uhkana. Molemmat näkivät myös kommunismissa lopunajallisen antikristillisen 

toimijan, joka soti Kristuksen seurakuntaa vastaan ja pyrki tuhoamaan kristinuskon.99 Siksi 

kommunismia piti vastustaa. McIntire kannatti äärimmäisiä keinoja, jopa ydinaseeseen 

tarttumista kommunismin vastaisessa taistelussa.100 Saarnivaara oli tässä suhteessa kaukana 

McIntiren edustamasta antikommunismista. Saarnivaaran toimintavälineistöön taistelussa 

kommunismia vastaan kuuluivat lähinnä julistustyö kristillisen uskon edistämiseksi ja 

kommunistien juonien esille tuominen ja kommunistimaiden vainottujen kristittyjen asian 

esillä pitäminen.101  

Pia Latvala on tutkinut väitöskirjassaan Valoa itään? Kansanlähetys ja Neuvostoliitto 

1967 ̶ 1973 (2008)102 SEKL:n idäntyötä, joka tunnettiin Slaavilaislähetysosastona. 

Saarnivaara ei ollut ainakaan virallisesti Slaavilaislähetysosaston toiminnassa mukana, mutta 

hän oli näkemyksineen merkittävä vaikuttaja Kansanlähetyksessä. Latvalan tutkimuksessa ei 

käy varsinaisesti ilmi, oliko Saarnivaaralla merkittävä osuus Kansanlähetyksen 

Slaavilaislähetysosaston taustavaikuttajana.103 Slaavilaislähetysosasto perustettiin vuonna 

1967 ja sen ideoija teologianylioppilas Per-Olof Malk valittiin sen johtajaksi. Latvalan kuvaus 

Malkin suhtautumisesta kommunismiin ja näkemykset ekumeenisen liikkeen suhteista 

kommunistisiin maihin noudattavat tosin samoja linjoja Saarnivaaran näkemysten kanssa.104 
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3. ”Punainen petovalta”− suoraviivaista raamatuntulkintaa  

3.1. Raamatun kuvaus maailmanhistorian eri vaiheista Saarnivaaran 
kirjoissa 

Saarnivaara jakoi vuonna 1969 ilmestyneessä kirjassaan Harmagedon - ennen ja jälkeen, 

ihmiskunnan historian Raamatun tekstin pohjalta eri kausiin Jumalan ”armotalouden” 105ja 

siihen kuuluvien ”liittojen” mukaan. Kirja oli alun perin julkaistu Yhdysvalloissa 1966 

nimellä Armageddon – before and after – Biblical and- Time Prophecies and Their 

Fulfillment in our time.106 Kirjan esipuheessa Saarnivaara irtisanoutuu niin sanotusta 

dispensationalistisesta eskatologian tulkinnasta, jonka mukaan Kristus tulee takaisin ennen 

Raamatun kuvaamaa ahdistuksen ja Antikristuksen aikaa. Näkemyksessään Saarnivaara 

poikkesi helluntailaisten ja vapaakirkollisten omaksumasta eskatologisesta teologiasta.107 

Maailman historian vaiheita on Raamatusta löydettävissä Saarnivaaran mukaan yhdeksän. 

Ensimmäiseksi Raamatun luomiskertomuksen paratiisin aika. Toiseksi 

syntiinlankeemuskertomuksen kuvaama paratiisista karkotus ja sitä seurannut aika Nooaan ja 

vedenpaisumukseen saakka. Kolmanneksi vedenpaisumuksesta kertomukseen Baabelin 

tornista ja kieltensekoittumisesta. Neljänneksi Baabelin tornista Aabrahamin aikaan. 

Viidenneksi patriarkkojen aika. Kuudenneksi Siinain eli vanhan liiton aika. Seitsemänneksi 

uuden liiton eli seurakunnan aika. Kahdeksanneksi tuhatvuotisen valtakunnan aika ja 

viimeinen tuomio. Yhdeksänneksi uusi taivas ja uusi maa.108 Samaa maailmanhistorian 

aikakausien jakoa Saarnivaara kuvaa myös kirjassaan Näin sanoo Herra 1963.109 Tässä 

kirjassaan, samoin kuin kirjassaan Harmagedon  ̶  ennen ja jälkeen, Saarnivaara tulkitsi 

Vanhan Testamentin Hesekielin kirjan profetian Googin sodasta luvussa 38. kuvaavan 

Neuvostoliiton hyökkäystä Israeliin aikojen lopulla. Luvun alussa KR33 mainitut nimet Roos, 

Mesek ja Tuubal Saarnivaara tulkitsi tarkoittaneen seuraavaa: ”Roos” tarkoitti Rossiaa eli 

Venäjää, silloista Neuvostoliittoa. ”Mesek” taas tarkoitti Moskovaa ja ”Tuubal” puolestaan 

 
105 Paavalin kirje Efesolaisille 1:10. ” siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli 

yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.” 
106 Auranen 2008a, 283. 
107 Saarnivaara 1969, 5−6. & Auranen 2015, 154. 
108   Paavalin kirje Efesolaisille 1:1. ” siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli 
yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.”; Ensimmäinen Mooseksen kirja 
1−3; Ensimmäinen Mooseksen kirja 4:1−8:12; Ensimmäinen Mooseksen kirja 8:13−11:9;  Ensimmäinen 
Mooseksen kirja 11:10−26;  Ensimmäinen Mooseksen kirja 11:27−Toinen Mooseksen kirja 2; Toinen Mooseksen 
kirja 3− Matteukseen evankeliumi 1;  Kirje Heprealaisille 10:11−23; Apostolien teot 15:14; Toinen Kirje 
Korinttilaisille 5:18−20;  Johanneksen ilmestys 20:1−5; Danielin kirja 7:14, 18, 22, 27; Sakarjan kirja 14:4−5,9; 
Jesajan kirja 2:2−4; 11:4−10; 65:17−25;  Toinen Pietarin kirje 3:10−13; Johanneksen ilmestys 21−22.Toinen 
Pietarin kirje 3:10−13; Johanneksen ilmestys 21−22. 
109 Saarnivaara 1963, 112 ̶ 113. 



 

 

Siperian Tobolskia. Näiden joukkojen mainittiin Hesekielin kirjassa tulevan ”pohjan periltä” 

Saarnivaaran mukaan kyse on Neuvostoliitosta, joka sijaitsi Israelista katsoen ”pohjan 

perillä”.110 

Toinen hänen käyttämänsä ihmiskunnan historian jakotapa on poliittisen historian 

kahdeksan vaihetta Raamatun mukaan. Egyptin, Assyrian, Babylonian, Meedo-persian, 

Aleksanteri Suuren hellenistisen suurvallan ja siitä jakautuneiden neljän valtakunnan, 

Rooman valtakunnan, kymmenen kristilliselle kirkolle ystävällisen valtion aika ja 

Helakanpunaisen pedon aika. Tämän poliittisen historian kahdeksan vaiheen jaon Saarnivaara 

pohjasi Danielin kirjan ja Johanneksen ilmestyksen111 tulkinnoille.112 

Pääasiassa Johanneksen ilmestyksen ja Danielin kirjan tekstien pohjalta Saarnivaara 

tulkitsi, että kommunismi aatteena oli lopunaikojen ”helakanpunainen peto”, joka käy 

taisteluun liittolaisineen tosi seurakuntaa vastaan tuhotakseen sen.113 Saarnivaaran mukaan 

”ihmiskunnan historian armotalouskausista” seitsemä Uuden liiton, eli seurakunnan aika oli 

menossa ja se oli loppuvaiheessaan. Tähän loppuvaiheeseen kuului Saarnivaaran tulkinnan 

mukaan tuo Johanneksen ilmestyksen kuvaama Harmagedonin taistelu, joka käytäisiin 

todellisen kristillisen seurakunnan ja kommunistisen maailmanvallan välillä.114 Lopulta 

Kristus tulisi takaisin ja tuhoaisi tuon jumalattoman petovallan. Kommunismin loppuminen, 

tuhoutuminen ja Jeesuksen toinen tulemus liittyivät Saarnivaaran kirjoituksissa kiinteästi 

yhteen.115 

3.2. Helakanpunainen peto – kommunismi Johanneksen 
ilmestyksessä 

Helakanpunainen peto oli Uuden Testamentin viimeisen kirjan Ilmestyskirjan 17. luvun 

kuvaama eskatologinen hahmo, jonka Saarnivaara kirjoituksissaan tulkitsi tarkoittavan 

ateistista kommunistista ideologiaa ja suurvaltaa.116 Saarnivaaran mukaan punainen petovalta 

nousi kansojen merestä Venäjän bolševikkivallankumouksessa vuonna 1917. Tässä 

näkemyksessään hän yhtyi arkkipiispa Johanssonin näkemykseen.117 Punainen petovalta oli 

saanut valtansa perkeleeltä, toisin kuin muut siihenastisen historian suurvallat ja käytti sitä 

tuhotakseen kristillisen kirkon ja levittääkseen ateistista jumalatonta ideologiaansa. 

 
110 Hesekielin kirja luku 38, KR33; Saarnivaara 1963, 114 ̶ 115; 1969, 43 ̶ 44. 
111 Danielin kirja 2, 7 ja 8. Johanneksen ilmestys 13−14; 17−19. 
112 Saarnivaara 1969,10−19. 
113 Saarnivaara 1969, 13. 
114 Saarnivaara 1969, 12−13. 
115 Saarnivaara 1964, 212 ̶ 215; 1967, 225 ̶ 235; 1969, 17 ̶ 18; 184 ̶ 198; Auranen 2008, 284 ̶ 285. 
116 KR92, Ilmestyskirja 17:3; Saarnivaara 1969, 
117 Auranen 2008a, 284. 



 

 

Käytännössä tämä näkyi kristittyjen vainona ja tehokkaana kristinuskon vastaisena 

propagandana, joka kohdistui kaikkiin kansalaisiin lapsista vanhuksiin saakka.118 Punainen 

peto oli Saarnivaaran mukaan liittoutuneena luopiokirkon kanssa, jota johti Antikristus ja se 

kävi lopunaikoina hyökkäykseen todellista Kristuksen kirkkoa vastaan. Saarnivaara kuvasi 

luopiokirkon Jumalan sanan auktoriteetista luopuneeksi ja naturalistisen tieteen avulla 

Raamatun rikki repiväksi yhteisöksi.119 Kommunistinen petovalta taas soluttautui hänen 

mukaansa kommunististen maiden kirkkojen sisälle ja myös ekumeenisen liikkeen sisälle ja 

sitä kautta se tulee levittämään ateistista ideologiaansa maailmanlaajasti.120   

Johanneksen ilmestyksen 12. luvun nainen, joka pakenee suuren lohikäärmeen aikaan 

saamaa vainoa erämaahan, oli Saarnivaaran mukaan ”seurakuntavaimo”. Erämaa oli hänen 

tulkintansa mukaan ”pakanain maat” ja vaimon pako erämaahan kuvasi Jumalan valtakunnan 

siirtymistä juutalaisten parista pakanoiden luo. Saarnivaaran mukaan 

lohikäärmeen ”seurakuntavaimoon” kohdistama vaino huipentui lopunaikana punaisen 

pedon ”baabelilaisen porttokirkon” suorittamaksi vainoksi.121 

Johanneksen ilmestyksen 17. luvun kuvaamalla pedolla oli kymmen sarvea. Saarnivaara 

tulkitsi niiden kuvaavan Neuvostoliiton kymmentä kommunistista seuraajavaltiota. Näiden 

yhteinen lopullinen päämäärä oli kristinuskon ja muiden uskontojen lopullinen tuhoaminen. 

Kommunismin näennäinen lähentyminen kirkkoja kohtaan ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö 

muun muassa ekumeenisessa liikkeessä oli vain tarkoitettu väliaikaisesti hämäämään 

kristillisten kirkkojen johtajia.122  

Ilmestyskirjan 13. luvun kuvaus  niin kutsutusta ”pedon luvusta” 666 oli Saarnivaaran 

mukaan tulkittava kuvaavan ”nykyajan” punaista suurvaltaa eli Neuvostoliittoa 

kommunistisine seuraajineen. Saarnivaara liittyy kristillisen kirkon historian monen kirjavaan 

pedonluvun tulkitsijoiden joukkoon omalla tulkinnallaan. Tarkemmissa perusteluissaan 

Saarnivaara esittää varsin villejä päätelmiä. Kirjassaan Harmagedon ja Näin sanoo Herra, 

Saarnivaara kirjoitti:  

Kreikkalaisin kirjain-lukumerkein (Kreikassa käytettiin muinoin kirjaimia lukuina siten, että a merkitsi 

lukua yksi, b lukua kaksi jne., ja samoin tehtiin hebreankieltä käyttäneessä muinaisessa Israelissa) 

kirjoitettuna 666 on khi, ksi digamma. Kun yhdistämme nämä kirjaimet ”monogrammiksi”, pidentäen 

 
118 Saarnivaara 1969, 59. 
119 Saarnivaara 1964, 210,211. 
120 Saarnivaara 1960, 55, 86 ̶ 88; 1969,38 ̶ 41. 
121 KR92, Johanneksen ilmestys 12; Saarnivaara 1969, 75̶ 77. 
122 KR 92, Johanneksen ilmestys 17: 12 ̶ 14; Saarnivaara 1967, 234; 1969, 39. 



 

 

khin yhden ”sakaran” ja pyöristäen ksin mutkia saamme melkein sirpin ja vasaran (Neuvostoliiton 

tunnuksen) peilikuvan. Siinä on käärme sisällä, kuvaten ”sitä vanhaa käärmettä”, Saatanaa, jolta tämä 

petovalta on Ilm.13:2:n mukaan saanut valtansa ja voimansa. 

Luku 666 tarkoitti pedon luvun lisäksi ”ihmisen lukua”, joka merkitsi Saarnivaaran mukaan 

sitä, että ihminen oli kommunistisessa ideologiassa korkein olento, jonka yläpuolella ei ole 

Jumalaa. Ihminen asetettiin näin Jumalan tilalle. Näin toimimalla kommunismi toteutti 

syntiinlankeemuskertomuksen alkusyntiä, joka oli Jumalan sanan epäileminen ja Jumalan 

tilalle pyrkiminen ja asettuminen.123 

Johanneksen ilmestyksen 13. luvun jakeita 11  ̶15 Saarnivaara selittää seuraavasti:  

Todennäköisempi selitys on se, että ekumeeninen liike ja sitten paavi-Antikristus saa punaisen pedon 

poliittis-yhteiskunnallisen järjestyksen sillä tavalla ihmisiä  ”puhuttelevaksi”, että he innostuvat siihen ja 

tulevat vakuuttuneiksi sen hyvyydestä. Tämä on jo tullut näkyviin ekumeenisen liikkeen johtaviin miehiin 

kuuluvien kommunistimaiden teologien ja kirkonmiesten ( kuten tšekkoslovakialaisen professori Josef 

Hromadkan ja neuvostovenäläisen metropoliitta Nikodimin) toiminnassa Kirkkojen Maailmanneuvoston 

piirissä. Näemme jo nyt, millä tavalla  ”toinen peto” saa ”ensimmäisen pedon kuvan” ihmisiä 

puhuttelevaksi.124 

Johanneksen ilmestyksen kuvaama ”portto” oli KMN:n kautta syntynyt 

luopio ”maailmankirkko”. 17. luku kuvaa porton ratsastamassa helakanpunaisen pedon 

selässä. Tämä ilmaisi Saarnivaaran mukaan sitä propagandatukea, jota ”maailmankirkko” 

saisi punaiselta petovallalta, eli kommunistiselta suurvallalta. Saarnivaaran mukaan portto 

istuisi punaisen petovallan selässä ja vainoaisi yhdessä sen kanssa todellista kristillistä 

kirkkoa yhteensä kolme ja puoli vuotta.125 

Saarnivaaran mukaan punainen petovalta kantoi porttoa, eli ”luopiokirkkoa” selässään, 

niin kauan kuin katsoi siitä olevan hyötyä itselleen. Sen jälkeen kommunistisen ideologian 

todellinen agenda kaikkien uskontojen hävittäminen nousisi pintaan ja punainen peto kävisi 

porton kimppuun. Määräajan jälkeen punainen petovalta ryhtyisi tuhoamaan alueellaan olevaa 

luopiokirkkoa ja vainoamaan sitä. Samalla se tulisi toteuttamaan tietämättään Jumalan 

luopiokirkolle määräämää tuomiota, joka toteutui tässä punaisen petovallan käynnistämässä 

vainossa ja lopullisesti Kristuksen tullessa takaisin maanpäälle voittoisana kuninkaana.126 

 
123KR92, Johanneksen ilmestys 13:16 ̶18; Saarnivaara 1963, 119 ̶ 120; 1969, 64 ̶ 65. 
124 KR 92 Johanneksen ilmestys 13:11 ̶ 15; Saarnivaara 1969, 113. 
125 KR 92 Johanneksen ilmestys, 11:2, 12:14, 13:5; Saarnivaara 1969, 124 ̶ 127, 161 ̶ 162; UT 12.7.1967. 
126 KR 92 Johanneksen ilmestys, 17, 18 19; Saarnivaara 1969, 131 ̶ 133. 



 

 

Tulipunainen hevonen Johanneksen ilmestyksen 6. luvussa kuvasi Saarnivaran 

tulkinnassa kommunistista liikettä, joka saa aikaan verenvuodatusta ja sotia. Tässä yhteydessä 

Saarnivaara nosti esiin kommunististen valtioiden ”puhdistukset”, sotien ohella, joissa hänen 

mukaansa surmattiin miljoonia ihmisiä. Näiden ”puhdistusten” toteuttajiksi hän mainitsi 

Stalinin, Maon, Vietnamin Viet-Kongin ja Kambodzhan punaiset Khmerit. Saman 

Johanneksen ilmestyksen luvun kuvaama ”hallava” tai tuhkanharmaa hevonen puolestaan 

kuvasi Saarnivaaran mukaan Kiinaa ja sen kommunistista ideologiaa. Jakeessa kahdeksan 

mainittiin hallavan hevosen ratsastajan valtaan annettavan neljännes maasta, viittasi hänen 

mukaansa Kiinan suureen väkimäärään. Hallavan Saarnivaara nimesi keltaisenharmaaksi, 

mikä myös hänen mielestään viittasi kiinalaisten ihonväriin. Hän mainitsi myös Kiinan 

kommunistien vainonneen kristittyjä ja kylväneen tuhoa.127 

Saarnivaara kirjoitti punaisen kommunistisen petovallan tuhoutuvan lopullisesti yhdessä 

Antikristuksen ja sen liittolaisten kanssa Johanneksen ilmestyksen kuvaamassa Harmagedonin 

taistelussa, Kristuksen tullessa toisen kerran maan päälle.128 

Mielenkiintoinen yksityiskohta Saarnivaaran kommunismin arvioinnissa oli se, että hän 

arvioi Ilmestyskirjan tekstin pohjalta kommunismin valtakauden kestävän noin 70−80 vuotta 

alkaen vuodesta 1917. Historia osoitti hänen arvionsa paikkansa pitäväksi, kun Neuvostoliitto 

romahti vuonna 1991 ja sen seurauksena Euroopan sosialistiset valtiot yksi toisensa jälkeen 

vaihtoivat kapitalistiseen leiriin. Tätä kehitystä seurasi käytännössä myöhemmin myös Kiina. 

129 

3.3. Kuvapatsaan jalat ja kuvaus pedosta profetiana 
kommunismista Danielin kirjassa 

Saarnivaara yhdisti eskatologian opetuksessaan Ilmestyskirjan helakanpunaisen pedon ja 

Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsaan jalat ja Danielin kirjan seitsemännen luvun pedon 

yhdeksi ja samaksi lopunajan ilmiöksi, kommunismiksi. Danielin kirjan toisen luvussa 

kerrotaan kuningas Nebukadnesarin näkemästä unesta, jossa kuvattiin suurta kuvapatsasta, 

joka rakentui eri materiaaleista ja kuvasi Danielin tulkinnan mukaan historian eri ajanjaksoja 

ja mahtivaltioita.130 Saarnivaaran tulkinta patsaan jaloista, jotka olivat vasken ja saven 

sekoitusta, oli että ne olivat kommunistiset Neuvostoliitto ja Kiinan kansantasavalta. Patsaan 

 
127 KR92 Johanneksen ilmestys 6; Saarnivaara 1969, 138 ̶ 140. 
128 KR92 Johanneksen ilmestys 16, 17, 18; Saarnivaara 1969, 177 ̶ 184. 
129 Saarnivaara 1969, 17. 
130 Danielin kirja 2:31-45, Danielin kirja 7:7,19-27. 



 

 

kymmenen varvasta taas olivat kymmenen kommunistista seuraajavaltiota. Nämä olivat 

Saarnivaaran tulkinnan mukaan Puola, Itä-Saksa, Tšekkoslovakiaa, Unkari, Romania, 

Bulgaria, Albania, Mongolia, Pohjois-Korea ja Vietnam-Kambodzha. Jalkojen erikoinen 

materiaalien yhdistelmä, rauta ja savi, kuvasivat hänen mukaansa kommunismin rautaista ja 

raakaa otetta kansalaisistaan, johon oli sekoittunut se tosiasia (savi), että koko kansa ei lopulta 

kuitenkaan kannattanut tätä ateistista ideologiaa. Tämä savi tekisi lopulta kommunismin 

heikoksi.131  

Danielin kirjan seitsemännen luvun kahdeksannen jakeen mukaan pedolla on silmät 

kuin ihmisen silmät joka Saarnivaaran mukaan kuvasi kommunismin tehokasta  

vakoilujärjestelmää, jolla on ”silmät” kaikkialla. Pedon herjaava suu taas kuvasi 

kommunismin kristinuskon vastaista opetusta ja propagandaa ja vainoa. Saarnivaara selitti 

jakeen 23 kuvausta neljännestä pedosta,  neljännestä valtakunnasta, joka oli erilainen kuin 

aiemmat pedot, seuraavasti:  

Tämä myös Ilm. 13:1ss ja 17:3, 7ss. kuvattu ”helakanpunainen peto” poikkeaa kaikista muista poliittisista 

valtakunnista siinä, että se ei ole saanut valtaansa Jumalalta eikä ole Hänen palvelijansa. Se on saanut 

valtansa perkeleeltä ja on hänen erityinen edustajansa maan päällä.132   

Tulkinnallaan Saarnivaara kuvaa kommunismia perkeleelliseksi Jumalan tahdon vastaiseksi 

ideologiaksi. Seitsemännen luvun jakeen 25 mukaan peto pyrkii muuttamaan ajan ja lain. 

Saarnivaaran tulkinta oli, että se kuvaa Neuvostoliiton epäonnistunutta yritystä kieltää 

sunnuntai lepopäivänä ja siirtyminen viisipäiväiseen viikkoon vuonna 1929. Lain 

muuttaminen liittyy Saarnivaaran mukaan Raamatun lain eli Jumalan tahdon kieltämistä ja 

oman  ateistisen, ihmisen jumalaksi korottavan lain nostamisen viimeisinä päivinä kaikkien 

noudatettavaksi. Danielin kirjan mukaan pedon aika päättyy, kun pilvissä ilmestyy ”Ihmisen 

pojan kaltainen”, joka voittaa pedon. Saarnivaaran mukaan kyseessä on Kristus, joka ilmestyy 

kunniassaan aikojen lopussa.133 Saarnivaaran näkemys kommunismista antikristillisenä 

ideologiana näyttäisi tulevan selkeimmin esille hänen kirjoistaan juuri Harmagedon-kirjassa. 

Saarnivaaran tulkinta raamatuntekstien äärellä oli hyvin suoraviivaista ja rohkean 

yksityiskohtaista. Tulkintatyylissään Saarnivaara yhtyi yhdysvaltalaisen fundamentalistisen 

kristillisyyden eskatologian tulkintaperinteeseen. Raamatun lopunaikoja koskevia profeetoita 

oli tosin tulkittu aikaisempienkin sukupolvien aikana, nimenomaan omana aikana 

 
131 Saarnivaara 1969,52. 
132 Saarnivaara 1969, 58. 
133 Saarnivaara 1969, 59−60. 



 

 

tapahtuviksi. Saarnivaara kirjoitti  teoksensa Harmagedon alkulehdillä: ”Osa Danielin kirjan 

profetioista on jo täyttynyt. Osa niistä on täyttymässä meidän aikanamme”.134 

3.4. Sinisilmäistä suhtautumista petovaltaan  ̶  Kommunismi ja 
ekumeeninen liike 

Saarnivaaran suhtautuminen kommunismiin tuli esille erityisesti hänen kirjoituksissaan 

liittyen ekumeeniseen liikkeeseen ja eskatologiaan. Saarnivaara oli aloittanut julkisen 

keskustelun ekumeenisen liikkeen aiheuttamasta vaarasta ja sen edustamasta harhaopista jo 

1950-luvulla ollessaan Sana-lehden vastaavana toimittajana. Keskustelua käytiin ensin 

Vartija-lehdessä 1955 ja myöhemmin Saarnivaara kirjoitti aiheesta The Lutheran Ambassador 

lehteen 1957. Hänen näkemyksensä lopunaikojen luopumuksen ilmenemisestä KMN:n 

kannanotoissa ja toiminnassa, sekä kommunistien soluttautumisesta sen toimintaan alkoivat 

hahmottua siihen muotoon, joka oli luettavissa hänen 1960- ja 1970-lukujen kirjoituksistaan. 

VOK aloitti neuvottelut KMN:n kanssa 1950-luvun lopulla ja tuli valituksi sen jäseneksi 

1961.135 

Saarnivaara suhtautui amerikkalaisten fundamentalistien tavoin KMN:n harjoittamaan 

ekumeniaan hyvin kriittisesti ja näki suuria ongelmia sen linjauksissa ja suhtautumisessa 

Neuvostoliittoon ja muihin sosialistisiin maihin. Saarnivaara pohjasi näkemyksensä ICCC:n 

teologisiin linjauksiin, joiden mukaan KMN suhtautui liberaalien teologien johdolla 

kommunismin uhkaan vähintäänkin sinisilmäisesti. Liberaaliteologia tai modernismi, kuten 

Saarnivaara sitä nimittää kirjoissaan, toimi kasvualustana Raamatun  arvovallan ja terveen 

kristillisyyden  alasajossa, joka puolestaan teki tilaa antikristillisille voimille Kristuksen 

kirkossa. ICCC:n ja myös Saarnivaaran mukaan kommunistit olivat soluttautuneet KMN:n 

sisään ja ohjasivat sen toimintaa kommunististen maiden politiikan mukaiseksi. Yhtenä 

välineenä tässä piilovaikuttamisessaan kommunistit käyttivät rauhantyötä 

rauhankonferensseineen. KMN:n pyrkimykset kristittyjen yhteyteen Saarnivaara tulkitsi 

pyrkimykseksi synnyttää yksi suuri ”maailmankirkko”, joka toimisi Johanneksen ilmestyksen 

pedon ja Antikristuksen toiminnan välineenä ja mahdollistajana. Kommunistimaiden 

kristittyjen vainot ja ihmisoikeusloukkaukset haluttiin Saarnivaaran mukaan pimittää.  

KMN:n lausunnoissa kiinnitettiin hänen mielestään huomio ainoastaan Yhdysvaltojen ja 

länsimaiden kritisoimiseen.136  

 
134 Saarnivaara 1969, 8; Auranen 2015, 63 ̶ 64. 
135 Saarnivaara 1977, 37; Auranen 2008, 247 ̶ 250. 
136 Saarnivaara 1960, 86 ̶ 88; 1967,41 ̶ 42, 94 ̶ 97; 1977, 39 ̶ 40, 57 ̶ 59, 77 ̶78. 



 

 

Saarnivaara kirjoitti heinäkuussa 1968 ilmestyneessä Uuden Tien kirjoituksessaan 

”Ekumeenisen liikkeen politisoituminen” KMN:n johtajien olevan todellisuudessa 

kommunistien kätyreitä, koska he eivät osoita myötätuntoa kommunismin uhreille, vaan 

kritisoivat  ainoastaan  Yhdysvaltojen toimia Vietnamin sodassa. Kirjoitus oli Saarnivaaran 

raportti tai  arvio  KMN:n vuosien 1966 ja 1967 Geneven ja Detroitin Kirkko- ja yhteiskunta 

konferensseista ja erityisesti joistain konferenssien esille nostamista teemoista. Kokouksissa 

käsiteltiin vapautuksen teologiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Näihin teemoihin 

liittyen esitettiin Saarnivaaran mukaan myös väkivallan oikeutusta ja vallankumousta 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi. Toisaalta kokouksissa nostettiin esiin 

Yhdysvaltojen suorittamat siviilien pommitukset Vietnamin sodassa. Kokous tuomitsi 

Yhdysvaltojen toiminnan Vietnamissa ja kehotti boikotointiin Yhdysvaltoja vastaan. 

Saarnivaara puolestaan vähätteli kirjoituksessaan Yhdysvaltojen Vietnamissa käyttämää 

väkivaltaa suorastaan propagandistiseen tyyliin ja nosti esiin Pohjois-Vietnamin 

kommunistisen hallinnon sotatoimet. Saarnivaara nimesi Yhdysvaltojen siviileihin 

kohdistamat pommitukset ”vahingoksi” tai ”tapaturmaksi” ja kertoi niiden olleen vain 

vähäisiä verrattuna kommunistien vastaaviin siviileihin kohdistamiin toimiin. Pohjois-

Vietnamin etelä-vietnamilaiseen siviiliväestöön kohdistamaa väkivaltaa Saarnivaara nimitti 

”terrorismiksi” ja viattomiin kohdistuvaksi ”murhavimmaksi.” Saarnivaara nosti 

kirjoituksessaan esille myös kokouksen kannanottojen ristiriitaisuuden. Toisaalta suositeltiin 

vallankumousta ja jopa väkivaltaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi ja 

toisaalta tuomittiin Yhdysvaltojen siviileihin kohdistuneet pommitukset ja väkivalta. 

Yhdysvaltojen toimet Vietnamissa Saarnivaara näki oikeutettuna taisteluna kommunistista 

terroria vastaan ja yhteiskunnallisen vapauden puolustamisena. KMN:n johtajista hän kirjoitti: 

” Ovat valmiita kavaltamaan ja luovuttamaan koko maailman kommunistisen diktatuurin 

orjuuteen.” Hän vertasi myös näitä johtajia Jeesuksen ajan ulkokultaisiin fariseuksiin, joille 

Jeesus lausui tuomion sanat Matteuksen evankeliumin 23. luvussa.137  

Saarnivaara käsitteli ekumeenisen liikkeen ja kommunismin suhdetta erityisesti 

kirjoissaan Kohti suurta Baabelia Liberaaliteologia ekumenia ja Raamattu 1960, Suuri 

luopumus  ̶ modernismi ja ekumenia 1967 ja Suuri Babylon 1977. Kohti suurta Baabelia 

kirjan alku osa oli ruotsalaisen teologin David Hedegårdin vuonna 1953 julkaistusta kirjasta: 

 
137 ”Ja kaikkea tätä he tekevät ” kristinuskon” ja ”rauhan” nimessä! Tähän sopivat Jeesuksen sanat: ”Voi teitä, 
te… ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta 
ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa… Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te 
pääsisitte helvetin tuomioita pakoon?” (Mt. 23:27, 33).” UT 24.4.1968. 



 

 

Söderblom, påven och det stora avfallet, Saarnivaaran suomentamana ja muokkaamana.138 

Kirjassa Saarnivaara kirjotti seuraavasti: ”on tunnettua, että metropoliitta Nikolai on 

Neuvostoliiton salaisen poliisin upseeri”. Saarnivaaran ja Hedegårdin mukaan 

kommunistinen Neuvostoliitto ja sen seuraajavaltiot soluttautuivat Kirkkojen 

Maailmanneuvostoon (KMN) ja ekumeeniseen liikkeeseen ja muokkasivat propagandallaan 

maailmanlaajaa kirkkoa jumalanvastaiseen suuntaan. Toinen Saarnivaaran nimeämä 

kommunistien asianajaja, jonka nimi toistui hänen kirjoituksissaan, oli tšekkiläinen professori 

Josef L. Hromadka. Hromadka toimi KMN:n keskuskomitean jäsenenä. Hromadka oli 

taustaltaan luterilainen pappi, joka hyväksyi Tšekkoslovakian kommunistisen 

vallankumouksen ja julisti, että kirkon oli lähdettävä siihen mukaan eikä vastustettava sitä.139 

Ortodoksista kirkkoa Neuvostoliitossa kuvattiin kirjassa  Suuri Babylon 

Ilmestyskirjan ”suureksi portoksi”, joka ”istuu helakanpunaisen pedon selässä”.140 

Saarnivaara kirjoitti myös metropoliitta Nikodimin (1929 ̶1978)  mahdollisista KGB 

yhteyksistä ja kommunismimielisyydestä.141 Saarnivaaran ”paljastukset” kommunistimaiden 

kirkonmiesten KGB yhteyksistä on myöhemmin osoitettu paikkaansa pitäviksi. Riho Saard 

kirjoitti SELK:n  ja VOK:n oppineuvotteluja käsitelleessä tutkimuksessa Suurenmoinen 

rakkauden näytelmä, että metropoliitta Nikodim toimi Neuvostoliiton salaisen poliisin 

asiamiehenä ja tunnettiin KGB:ssä koodinimellä ”Adamant”.142 

Saarnivaara kritisoi myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon linjaa suhteessa KMN:n 

ekumeniaan.143 Hänen jyrkkä kantansa sai osakseen kritiikkiä Suomessa, myös viidennen 

herätysliikkeen sisältä. Saarnivaaran kannanotot herättivät keskustelua ESS:n hallituksessa 

1958. Saarnivaaran kannanottojen katsottiin vaarantavan ESS:n asemaa evankelis-

luterilaisessa kirkossa. Myöhemmin ESS:n hallitus esti Saarnivaaran teoksen Kohti suurta 

Baabelia julkaisun ESS:n nimissä 1960, sen sisältämien jyrkkien kannanottojen vuoksi. 

Saarnivaara julkaisi teoksen omakustanteena. Nimekkäin Saarnivaaran kriitikoista viidennen 

liikkeen parissa oli professori Osmo Tiililä.144  

SELK:n johdossa ei kuitenkaan oltu täysin pimennossa suhteessa VOK:n 

rauhanpyrkimysten piiloagendasta ja poliittisista pyrkimyksistä. Tästä esimerkkinä 

 
138 Auranen 2008a, 250. 
139 Hedegård & Saarnivaara 1960,57, 86−88; Saarnivaara 1967, 27 ̶ 29; 1977, 26 ̶ 27; 36 ̶ 40 164.; 
140 Hedegård & Saarnivaara 1960, 55−57. 
141 Saarnivaara 1977, 40, 57, 153; Auranen 2015, 140. 
142 Helin 2001, 129 ̶ 131; Niiranen 2000, 224; Saard, 2006, 31, 66−67, 95−96, 140, 155; Bruvers 2010, 321 ̶ 323, 
336 ̶ 342. 
143 Saarnivaara 1960, 170 ̶ 178; 1967, 198 ̶ 199; 1969, 186 ̶ 196 
144 Auranen 2008a, 253. 



 

 

mainittakoon piispa Martti  Simojoen, kirjassaan Kirkko ja nykyaika kirjoittama analyysi 

maailmanrauhan kysymyksistä. Kritiikki ei ollut yhtä suoraa ja raflaavaa kuin Saarnivaaran 

kirjoissa, mutta kuitenkin selvästi luettavissa. 

Kirkon pyhänä kutsumuksena on riisua naamiot, niin että ihmiset ja kansat pääsisivät näkemään tämän 

synkän totuuden, myös silloin, kun on kysymys omasta maasta. Jos kirkko tässä laiminlyö tehtävänsä, 

poliittisen propagandan nostattama sumuverho käy läpinäkemättömäksi. Juuri tässä on kirkolla kautta 

aikojen ollut demoninen kiusaus. Se on jatkuvasti vaarassa kumartaa vallanpitäjiä. Vain itse juurtumalla 

yhä syvemmälle evankeliumiin, heittämällä ankkuriköytensä iankaikkiseen maailmaan kirkko voi 

suorittaa naamioiden riisuntaa keskellä maailmanpolitiikan repäiseviä tunnussanoja ja taitavasti ohjattua 

propagandaa.145 

Saarnivaaran ja Simojoen tekstejä rinnakkain lukiessa näyttäisi McLeodin ja Saarisen 

kolmijako, läntisen maailman kristillisten kirkkojen suhtautumisessa kommunismiin, osuvan 

kohdilleen. Pääosa lännen kristityistä tuomitsi kommunismin ja eli Neuvostoliiton pelossa. He 

tiedostivat sodan vaaran ja suosivat rauhanomaisen rinnakkaiselon politiikkaa. Toinen 

pienempi ryhmä halusi aktiivisesti vastustaa kommunismia ja tuomita näkyvästi uskontoon 

kohdistuvat vainot kommunistisissa maissa. Kolmas ryhmä taas ei halunnut nähdä kylmää 

sotaa hyvän ja pahan välisenä konfliktina, vaan he tahtoivat luottaa Neuvostoliiton 

rauhanpyrkimyksiin. Tämä ryhmä oli myös vähemmistössä länsimaiden kristittyjen 

joukossa.146 

  

 
145 Simojoki 1960, 138 ̶ 148. 
146 McLeod & Saarinen 2006, 14,20−21, 30−31; Jalovaara 2007, 15. 



 

 

4. Kritiikkiä, vaikenemista ja kunnioitusta – kiistelty 
Saarnivaara 

4.1 Saarnivaaran kirjoitusten saama vastaanotto 
kansankirkon piirissä 
SELK oli mukana ekumeenisessa liikkeessä KMN:n jäsenkirkkona ja Saarnivaara kritisoi 

kirjoituksissaan SELK:n liberaaliutta teologiassa ja sen sinisilmäisyyttä suhteessa 

Neuvostoliittoon ja kommunismin tuottamaan uhkaan kristinuskolle.147 Saarnivaaran 

poleemisuus ei jäänyt vaille huomiota ja kritiikkiä. Osa kritiikistä oli kohdistettu suoraan 

Saarnivaaran kirjoituksiin, osa taas ilmeni epäsuorasti kommunismia ja ekumeniaa koskevissa 

kirjoituksissa.148 

 Dogmatiikan professori Osmo Tiililä arvioi varsin tiukkaan sävyyn Saarnivaaran kirjaa 

Kohti suurta Baabelia kirja-arvostelussaan  Teologia ja kirkko -lehteen vuonna 1960. Tiililä 

kiitti Saarnivaaraa suorapuheisuudesta, erityisesti liberaaliteologiaa koskevissa 

arvioinneissaan. Toisaalta hän antoi kriittistä palautetta kirjan liikaa yleistävästä linjasta ja 

huolimattomasta ja yksipuolisesta lähteiden käytöstä. Saarnivaara oli siteerannut kirjassaan 

myös Tiililän kirjoituksia ja ottanut ne osaksi oman kielteisen KMN:oon suhtautumisensa 

perusteluita. Tiililä tahtoi myös tämän takia tarkentaa julkisuudessa omaa näkemystään ja 

irtisanoutui Saarnivaaran jyrkästä näkemyksestä. Tiililä kirjoitti arvostelunsa lopussa 

seuraavasti: ”Pidän tri Saarnivaaran teosta vakavana muistutuksena kirkollemme, mutta olisin 

suonut, että se olisi tullut kirjoitetuksi harkitummin.” 149  Tiililä oli arvostettu Helsingin 

yliopiston dogmatiikan professori ja merkittävä kirkollinen toimija, joka oli myös itse mukana 

ekumeenisen liikkeen toiminnassa. Samalla hän oli myös yksi merkittävä vaikuttaja 

viidennessä herätysliikkeessä ja merkittävä kirkkokriitikko.150  

Kohti suurta Baabelia teos sai myös Ari Aurasen mukaan epäsuoraa huomiota Aimo 

T. Nikolaisen teoksessa  Ilmestyskirja ja nykyinen kristikunta (1962). Nikolainen kirjoitti 

”harhaopettajasta”, joka leimasi ” Babylonin leimalla” kansankirkkomme pyrkimykset 

ekumeeniseen yhteistyöhön.151 

Jaakko Launikari arvosteli Vartija-lehdessä vuonna 1964 Saarnivaaran teoksen Näin 

sanoo Herra. Launikari kirjoitti Saarnivaaran kritisoivan tuttuun tapaan vanhoja vastustajiaan, 

 
147 Auranen 2008a, 247 ̶ 250. 
148 Nikolainen 1962, 80; Hassinen 1967, 22. 
149 Junkkaala 2004, 677 ̶ 678; Tiililä 1960 Teologia ja Kirkko, 157 ̶ 163. 
150 Auranen 2008a, 248; 253; 288. 
151 Nikolainen 1962, 80; Auranen 2015, 137. 



 

 

ekumeenista liikettä, luopiokirkkoa ja Neuvostoliittoa. Launikarin mukaan Saarnivaara 

syyllistyi eskatologian tulkinnassaan rationalismiin ja laukaisi ajan ja iäisyyden jännitteen 

liian yksityiskohtaisella Ilmestyskirjan tulkinnallaan. Lopuksi hän kritisoi kustantajaa 

teologisen asiantuntemuksen ja vastuuntunnon puutteesta.152 

Saarnivaara oli arvostellut ensin 1964 Evankelioimissanoma-lehdessä artikkelissaan 

Kohti Roomaa ja suurta Baabelia ja myöhemmin Raamatun ystävä-lehdessä tammikuussa 

1965 kirjoituksessaan: Kristityt herätkää! Silmät auki! ̶ Vauhti kiihtyy ”kohti Roomaa ja 

suurta Baabelia”,  Tampereen piispa Eelis Gulinin kirjassaan Kristikunnan tie 1957 ̶ 62 

esittämiä näkemyksiä ekumeniasta ja luterilaisten suhteesta katoliseen kirkkoon. Saarnivaara 

kirjoitti Gulinin haluavan kirkkomme yhdistyvän paavinkirkon kanssa. ”Paavinkirkko” eli 

katolinen kirkko edusti Saarnivaaran teologiassa Jumalan tahdosta luopunutta antikristillistä, 

todellista kristillistä kirkkoa vastustavaa ja vainoavaa toimijaa. Tämä paavinkirkko olisi pohja 

lopunaikojen luopio porttokirkolle. Saarnivaara tulkitsi Gulinin kirjoitukset luopumiseksi 

Lutherin ja uskonpuhdistuksen perinnöstä. Saarnivaara nostaa Gulinin kirjasta ajatuksen, että 

esteet eri kirkkokuntien yhdistymisen ja ekumenian tiellä ovat demonisten voimien aikaan 

saamia. Tästä Saarnivaara vetää johtopäätöksen, jonka mukaan Gulin pitää yhdessä 

ekumeenisen liikkeen johtajien kanssa Lutherin ja uskonpuhdistajien aikaansaamaa eroa 

katolisesta kirkosta syntinä. Hän kirjoitti, että Raamatulle uskolliset protestantit näkevät 

kaikessa tässä Raamatun lopunaikoja koskevien profetioiden täyttymisen. Harhaopeista tuli 

irrottautua kristillisessä kirkossa eikä suosia niitä.153  

Piispa Gulin kirjoitti Saarnivaaran kirjoitukseen vastineen Raamatun ystävä-lehteen  

maaliskuussa 1965. Vastineessaan Gulin toteaa Saarnivaaran irrottaneen muutamia hänen 

sanojaan asiayhteydestään ja johtaneen lukijoita näin harhaan. Gulin kirjoitti: ”Lukijasi sai 

sen käsityksen, kuin en tahtoisi ”olla uskollinen ja erottautua paavinkirkon harhoista ja 

luopumuksesta”, niin kuin kirjoitat.” Gulin moitti Saarnivaaraa myös rumasta kielenkäytöstä 

ja” raamatullisuuden” puutteesta. Tämä ”raamatullisuuden” Gulin määritteli totuudelliseksi 

puheeksi rakkaudessa. Gulin kirjoitti odottavansa ”paavinkirkolta” jatkuvaa sisäistä 

uudistusta, uskonpuhdistuksen hengessä. Samalla Gulin kieltää irtautuneensa Lutherin 

perinnöstä tai toivoneensa katoliseen kirkkoon yhdistymistä.154  

Saarnivaara vastasi tähän lehden huhtikuun numerossa samana vuonna. Saarnivaara 

puolustautui pysyen kannassaan ja laajentaen kritiikkiään. Hän tulkitsi, että katolinen kirkko 

 
152 Vja 1964, 143 ̶ 144. (Launikari). 
153 Evankelioimissanoma 3/1964. (Saarnivaara); RY 1/1965, 5 ̶ 6. (Saarnivaara). 
154 RY 3/1965, 15. (Gulin). 



 

 

opetti ja toimi edelleen samalla tavalla Jumalan tahdon vastaisesti kuin Lutherin aikana. Siksi 

yhteys tai jopa yhdistyminen paavinkirkkoon ei ole Uuden Testamentin opetuksen mukaista. 

Saarnivaara syytti Gulinia ja muita ”vääränlaiseen” ekumeniaan pyrkiviä ja sen puolesta 

puhujia kristittyjen sokaisemisesta. Hän kirjoitti, että Saatana tahtoi ekumeenista yhteyttä 

synnyttääkseen Baabelin kirkon ja oikeat kristityt pyrkivät eroon tästä ”väärästä” yhteydestä 

vaikka marttyyriuden hinnalla. Saarnivaara mielestä KMN:n olisi tullut käydä selkeämmin 

keskustelua kristillisestä opista ja irtisanoutua harhaoppisuudesta, jota liberaaliteologia hänen 

mukaansa edusti155 

Kaikki Saarnivaaran kommunismiin ja ekumeeniseen liikkeeseen kriittisesti 

suhtautuneet kirjoitukset eivät saaneet radikaaliudestaan huolimatta Suomessa juurikaan 

julkista huomiota, ainakaan kirja-arvosteluina. Saarnivaaran saama  julkinen kritiikki koski 

enemmän hänen näkemyksiään liittyen ekumeeniseen liikkeeseen kuin hänen esittämää 

kritiikkiä kommunismista. Esimerkiksi Harmageddon kirjasta ei juurikaan kirjoitettu kirja-

arvosteluja kirkollisissa lehdissä, ainoastaan uuspietistinen Lieke-lehti teki siitä positiivisen 

arvostelun.156.  Julkinen keskustelu näyttää hiipuneen 1970-luvulle tultaessa. Saarnivaara 

lienee jo ajautunut tuossa vaiheessa marginaaliin kirkollisessa kentässä johtuen hänen 

kannanottojensa kärkevyydestä ja osittain henkilöön menevästä kritiikistään.  Ajan poliittinen 

ilmapiiri ei myöskään suosinut jyrkän kriittisiä kannanottoja suhteessa kommunismiin ja 

Neuvostoliittoon. 157 

4.2. Herätysliikeväen reaktiot Saarnivaaran kirjoihin 
Saarnivaaran kirjat otettiin, erityisesti niin sanotun viidennen herätysliikkeen parissa,  

pääsääntöisesti positiivisesti vastaan. Saarnivaarasta oli tullut 1960- ja 1970-luvun aikana yksi 

viidennen herätysliikkeen merkittävimmistä teologeista ja vaikuttajista. Saarnivaaran kärkevät 

kannanotot suhteessa ekumeeniseen liikkeeseen,  niin sanottuun liberaaliteologiaan ja 

kommunismiin upposivat herätysliikeväkeen. SELK:n viralliset kannanotot olivat varovaisia 

ja sovittelevia suhteessa kommunismiin ja erityisesti Neuvostoliittoon. SELK:n suhde 

ekumeeniseen liikkeeseen ja KMN:oon oli positiivinen; olihan SELK mukana liikkeessä. 

Toinen maailman sota, kommunismin konkreettinen uhka Suomea kohtaan ja kylmän sodan 

jännitteet olivat käsin kosketeltavia. Ei siis liene ihme, että Saarnivaaran rohkea ja suora ote 

näihin ajankohtaisiin pelkoa ja huolta aiheuttaviin aiheisiin sai kannatusta. Viidennen 

 
155 RY 4/1965, 13 ̶ 16. (Saarnivaara). 
156 Auranen 2015, 159. 
157 Helin 2001, 127 ̶ 138; Auranen 2008a, 252 ̶ 253. 



 

 

herätysliikkeen ja sen ympärille nousseen herätyksen yhtenä keskeisenä juonteena oli 

voimakas eskatologian korostus ja ajatus siitä, että juuri tuolloin elettiin lopunaikoja. 

Jeesuksen toinen tuleminen oli käsillä ja siksi pitää toimia evankeliumin eteenpäin viemiseksi 

ja taistella harhaoppeja ja erityisesti ateistista kommunismia vastaan.158 

ESS:n toiminnan ystäville suunnatussa Raamatun Ystävä -lehdessä mainostettiin 

tammikuussa 1961 Saarnivaaran kirjaa Kohti suurta Baabelia  seuraavin sanoin: ”Kiistelty ja 

kiitelty kirja. Toiset ovat siihen ihastuneet, toiset vihastuneet, jotkut ovat suhtautuneet siihen 

ylimielisellä ivalla. Välinpitämättömän puolueettomaksi se tuskin jättää ketään lukijaansa.”  

Mainosteksti kuvasi hyvin Saarnivaaran kirjoittamistyyliä, joka ei jättänyt kylmäksi.159 

Huhtikuussa 1968 Raamatun Ystävä -lehdessä arvioitiin Saarnivaaran kirjaa Suuri luopumus, 

modernismi ja ekumenia Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen valossa. Arvostelussa 

kirjoitettiin Saarnivaaran  aiemman kirjan Kohti suurta Baabelia vaikuttaneen Suomen kirkon 

kentässä melkein pommin tavoin. Kirjoituksessa kuvattiin myös Suuri luopumus kirjaa 

pommiksi, jonka toivottiin herättävän ”nukkuvia” kirkkomme jäseniä. Kirjoitus oli enemmin 

mainos kuin kriittinen arvostelu kirjasta.160 Mikko Aallon arvio Saarnivaaran kirjasta 

Harmageddon - ennen ja jälkeen Lieke-lehdessä 1970 jatkoi samoilla linjoilla. Saarnivaaran 

kirjaa kuvattiin luotettavana ja suositeltavana teoksena eskatologiaan liittyvissä 

kysymyksissä.161 

Viidennen liikkeen sisältä löytyi myös kriittisempiä äänenpainoja suhteessa 

Saarnivaaran kirjoihin. Näistä esimerkkeinä löytyvät muun muassa professori Tiililän kirja- 

arvostelu Teologia ja kirkko-lehdessä 1960 ja  rovasti Verner J.Aurolan arvostelu Herää 

Valvomaan-lehden (HV)  numerossa 11 vuonna 1960. Aurola ja Tiililä arvioivat Saarnivaaran 

ja Hedegårdin kirjaa Kohti suurta Baabelia.  Aurola kirjoitti tutustuneensa Saarnivaaran 

kirjaan jo käsikirjoitusvaiheessa ja antaneensa siitä jo silloin lausunnon kirjan julkaisuun 

liittyen. Aurola kirjoitti vastustaneensa kirjan julkaisemista ESS:n nimissä. Hän näki 

ongelmana  muun muassa Saarnivaaran epäkunnioittavan, nimettyjen oman aikansa 

kirkollisten ja ekumeenisten toimijoiden, arvioinnin. Aurola kirjoitti myös Saarnivaaran  

KMN:n arvioinnin olevan liian yleistävää ja mutkat oikovaa. Hänen mukaansa Saarnivaara ei 

huomioinut KMN:ssa mukana olevia konservatiivisia toimijoita, vaan niputti koko liikkeen ja 

sen toimijat samaan ”liberaaliteologiseen” ajatteluun. Saarnivaara kirjoitti vastineen Aurolan 

 
158 Auranen 2008a, 257, 288; 2015,31 ̶ 32; 88 ̶ 89; Latvala 2008, 39 ̶ 43, 59 ̶ 60. 
159 RY 1/1961, 13. 
160 RY 4/1968,7; liite 2. 
161 Lieke 1/1970. 



 

 

arvosteluun samaisessa HV-lehden numerossa pitäytyen näkemyksessään liberaaliteologian ja 

ekumeenisen liikkeen elimellisestä yhteydestä. Saarnivaara nosti esiin myös ajatuksen 

lopunajallisen maailmankirkon synnystä ekumeenisen liikkeen toiminnan myötä ja sen 

pohjalle. Hän kirjoitti, ettei kristitty voi olla hyvällä omallatunnolla tässä kehityksessä 

mukana.162  

 Pastori Rafael Repo kirjoitti kirja-arvostelun, Saarnivaaran kirjasta Katso tässä on tie 

Teologia ja kirkko-lehteen 1964. Repo kirjoitti Saarnivaaran teoksen olleen työntekijöille 

suunnattua, rippikoulutyön materiaalia, mutta sellaisenaan se oli varsin suppea. Repo 

mainitsee lopuksi, että kirjaan on mahdutettu myös Saarnivaaran lempiaiheiden, kehitysopin 

ja ekumenian, käsittelyä. 163 Saarnivaaran poleemiset kirjoitukset olivat aiheuttaneet ESS:n 

hallituksessa kritiikkiä ja jännitteitä. Niinpä se päätti pidättäytyä kustantamasta Saarnivaaran 

kirjaa Kohti suurta Baabelia, joka ilmestyi lopulta omakustanteena. Erityisesti kirjan 

ekumeenisen liikkeen kritiikkiä pidettiin liian jyrkkänä ja asiattomana. Sekä Urho Muroma 

että Osmo Tiililä kritisoivat kirjan poleemisuutta. Kitkaa Saarnivaaran ja viidennen liikkeen 

toimijoiden välillä näytti syntyneen lähinnä hänen poleemisesta tyylistään ja nimenomaan 

ekumeenista liikettä koskevista tulkinnoista ja liian henkilöön menevistä kirjoituksista. ESS:n 

hallituksessa ja työntekijöiden keskuudessa oli myös Saarnivaaran näkemysten kannattajia. 

Saarnivaaran kommunismiin suhtautumisesta ja sen arvioinnista  herätysliikeväki oli 

nähtävästi suurin piirtein samoilla linjoilla hänen kanssaan. Myöhemmin Saarnivaaran 

toimiessa Kansanlähetyksen työntekijänä ja taustavaikuttajana, hän näytti saaneen SEKL:n 

piirissä yhtenäisemmän kannatuksen näkemyksilleen. Kansanlähetystä lähellä oleva 

kustantamo Uusi Tie julkaisi 1967 Saarnivaaran kirjan Suuri luopumus, modernismi ja 

ekumenia Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen valossa. Teos oli jatko-osa Kohti suurta 

Baabelia teokselle, jonka kustantamisesta ESS oli pidättäytynyt 1960. Kirja jatkoi ekumenian 

ja liberaaliteologian yhteyksien ruotimista pääosin uudella materiaalilla koskien KMN:n 

toimia ja linjauksia. Saarnivaara varotti myös kirjassaan edellisen kirjan tavoin ekumeenisen 

liikkeen sisältämästä eskatologisesta eksytyksestä.164 

4.3. Suojelupoliisin selvitykset 
Kylmän sodan aikana Suomessa varottiin vaarantamasta suhteita Neuvostoliittoon. Uuras 

Saarnivaara oli kommunismiin ja Neuvostoliiton uskontopolitiikkaan kriittisesti suhtautuva 

 
162 HV 1960, 314 ̶ 315; TK 1960, 157 ̶ 163. 
163 TK 1964, 179 ̶ 180. 
164 Auranen 2008a, 250 ̶ 253; 2015, 136 ̶ 142. 



 

 

teologi. Koetin selvittää löytyykö Suojelupoliin (SUPO) arkistoista merkintöjä Saarnivaarasta 

ja hänen kannanotoistaan tutkimukseni aikarajauksen sisältä. Sain Suojelupoliisilta tiedon, 

ettei Saarnivaarasta löydy yhtään merkintää vuosilta 1960 ̶ 1977.165 Saarnivaarasta löytyi 

henkilökortti vuodelta 1957 ja sen tiedot liittyivät lähinnä Uuras Saarnivaaran ja hänen 

puolisonsa Sirkan Suomen kansalaisuuden uudelleen anomiseen pitkän Yhdysvalloissa 

asumisen jälkeen. Saarnivaarat olivat muuttaneet takaisin Suomeen 1954 Saarnivaaran 

siirryttyä KRS:n palvelukseen Sana-lehden päätoimittajana ja julistustyöntekijänä.166 

Henkilökortissa oli tieto, ettei kansalaisuuden myöntämiselle ollut estettä ja molemmille, sekä 

Uuras Saarnivaaralle että hänen vaimolleen Sirkka Saarnivaaralle myönnettiin Suomen 

kansalaisuus 7.3.1958. Kortista löytyi myös tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen merkintä 

Saarnivaaran kirjeenvaihdosta Lauri Elias Simojoen kanssa vuosilta 1928 ja 1936.167 Lauri 

Elias Simojoki (1899 ̶1940) oli kansallismielinen herännäispappi, Sinimustat-järjestön 

puheenjohtaja, Isänmaallisen kansanliikkeen kansanedustaja ja Akateemisen Karjala-Seuran 

perustajajäsen.168 Hän edusti siis kotimaista äärioikeistoa ja Etsivä keskuspoliisi, SUPO:n 

edeltäjä oli pannut merkille hänen kirjeenvaihtonsa Saarnivaaran kanssa. Lauri Elias 

Simojoen kirjeenvaihtoa on talletettuna Simojoen suvun Simeliana-arkistoon, joka sijaitsee 

Oulun Maakunta-arkistossa. Tiedusteluni tästä kirjeenvaihdosta tuotti kuitenkin vesiperän, 

eikä arkistosta löytynyt kyseisiä kirjeitä. 169 

Kansanlähetys ja sen Slaavilaislähetysosasto joutui vasemmiston kantelujen 

seurauksena SUPO:n tarkkailun alaiseksi 1960-luvun lopulla. Kansanlähetyksen hallituksen 

puheenjohtaja ja Uusi Tie- lehden päätoimittaja Eino J. Honkanen joutui Suojelupoliisin 

kuultavaksi, Neuvostoliittoon suuntautuneen Raamattujen salakuljetustyön vuoksi. Honkanen 

oli työskennellyt rajaseutupastorina neljäkymmenluvun lopulla. Lisäksi hän oli ollut 

Akateemisen Karjalaseuran jäsen ja toiminut Nurmeksessa Sinimustien paikallisjohtajana ja 

valajäsenenä. Honkasesta löytyi myös henkilökortti vuodelta 1947 Valpon arkistoista. 

Suojelupoliisin raportti Honkasen puhuttelusta oli Pia Latvalan mukaan lyhyt, mikä kertoi 

hänen mukaansa siitä, ettei Suojelupoliisi pitänyt toimintaa kovinkaan huolestuttavana. 

Tätäkin taustaa vasten merkintöjen puuttuminen Saarnivaarasta tutkimukseni aikarajan sisällä 

kertonee myös siitä, että häntä ei ilmeisesti  myöskään pidetty SUPO:ssa poliittisesti 

merkittävänä tai vaarallisena henkilönä, hänen kärkevistä kirjoituksista ja ICCC yhteyksistään 

 
165 Suojelupoliisin arkistonhoitaja Tuomas Peltolan tiedonanto 26.11.2019. 
166 Honkanen & Mäki-Mikkola 1983,23; Auranen 2008, 202. 
167 Uuras Saarnivaaran henkilökortti Suojelupoliisin arkistosta, liite 1. 
168 https://fi.wikipedia.org/wiki/Elias_Simojoki 
169 Kansallisarkiston ylitarkastajan Kaisu Kynkäänniemen tiedonanto, 21.1.2020. 
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huolimatta. Saarnivaara ei myöskään missään vaiheessa elämäänsä ollut minkään 

oikeistolaisen poliittisenjärjestön tai puolueen jäsenenä.170 

 

  

 
170 Latvala 2008, 130 ̶ 132, 145 ̶ 148. 



 

 

5. Johtopäätökset 
Tässä tutkielmassa tarkoituksenani oli tutkia, millainen oli Uuras Saarnivaaran suhtautuminen 

kommunismiin aatteena. Miten se näkyi hänen kirjoissaan sekä, lehtikirjoituksissaan ja miten 

siihen suhtauduttiin Suomessa niin herätysliikkeiden, luterilaisen kirkon ja valtiovallan 

puolelta? 

Filosofian ja teologian tohtori Uuras Saarnivaara oli pitkän elämänsä aikana merkittävä 

herätyskristillinen teologi, jonka vaikutus oli merkittävä suomalaisessa kristillisessä kentässä. 

Saarnivaaran kirjallinen tuotanto oli poikkeuksellisen laajaa, ulottuen Raamatun käännöksestä 

lyhyempiin lehtikirjoituksiin saakka. Saarnivaara oli myös kansainvälisesti tunnustettu 

Luther-tutkija ja  hän toimi myös elämänsä aikana pitkiä ajanjaksoja Yhdysvalloissa 

erilaisissa teologisissa seminaareissa opettajana. Suomessa Saarnivaara vaikutti eri 

herätysliikkeiden toiminnassa. Aluksi hän vaikutti lestadiolaisuudessa ja 1950-luvulta lähtien 

eri viidennen herätysliikkeen järjestöjen toiminnassa. Hän oli keskeinen henkilö Suomen 

Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen perustamisessa 1960-luvun lopulla ja yksi sen 

keskeisistä teologeista loppuelämänsä ajan.  

Hän oli kiistelty ja särmikäs persoona, joka pyrki intohimoisesti puolustamaan 

Raamatun auktoriteettia. Saarnivaara oli eräs aikansa merkittävimmistä liberaaliteologian 

kriitikoista. Saarnivaaran teologia oli saanut vaikutteita niin sanotusta beckiläisestä 

teologiasta ja amerikkalaisesta herätyskristillisestä fundamentalistisesta teologiasta. 

Molemmille oli tyypillistä voimakas eskatologian korostus ja varsin suorien analogioiden veto 

Raamatun lopunaikojen tapahtuma kuvauksista omaan aikaan. Molemmat, sekä 

amerikkalainen fundamentalistinen että beckiläinen teologia, sisälsivät Raamatun 

auktoriteettiaseman korostamisen. Nämä näkyivät myös Saarnivaaran kirjoituksissa. Hänen 

teologiassaan ja julistuksessaan näkyi myös hänen lestadiolaiset juurensa, erityisesti syntien 

tunnustamisen ja synninpäästön korostaminen. 

Kommunistisen ateistisen ideologian esiinmarssi aluksi Euroopassa ja myöhemmin eri 

puolilla maailmaa, nosti esiin pelkoja kristillisten kirkkojen parissa. Pelot olivat aiheellisia, 

sillä kommunistinen vallankumous ja myöhemmin pystytetty valtakoneisto pyrki kitkemään 

pois kaiken uskonnon kansalle vahingollisena. Kommunismin oppi-isän Karl Marxin mukaan 

uskonto oli oopiumia kansalle ja sen tarkoitus oli pitää työväestö ja köyhät väärällä tavalla 

tyytyväisin kehnoihin oloihinsa ja estää sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen kaipuu. 

Tämä tarkoitti vainoja kristillisiä kirkkoja kohtaan, propagandaa ja ylipäätään pyrkimyksenä 

kieltää uskonnon harjoittaminen kommunistisissa yhteiskunnissa.  Kommunismi vyöryikin 

voimakkaana eri puolille maailmaa 1900−luvun viiden ensimmäisen vuosikymmenen aikana 



 

 

ja siitä tuli myös voimakas poliittinen ja sotilaallinen mahti. Kristillinen kirkko eri puolilla 

maailmaa näki sen usein pahempana uhkana itselleen kuin toisen ateistisen ideologian, 

natsismin.  Yhdysvalloissa, josta oli muodostunut 1900−luvulla globaali suurvalta, 

kommunismin uhka koettiin erityisen suurena.  Kommunistiset valtiot Neuvostoliitto ja Kiina 

muodostivat sille vastakkaisen valtablokin. Yhdysvaltojen historiassa kristillinen usko, 

kansallinen identiteetti ja politiikka olivat nivoutuneet tiiviisti yhteen. Fundamentalistisessa 

amerikkalaisessa herätyskristillisyydessä tämä asetelma synnytti ankaraa kommunismin 

vastaisuutta, joka huipentui toisen maailmansodan jälkeisenä ns. kylmän sodan aikana. 

Yhdysvalloissa toimeenpantiin jopa kommunistien vainoja ja antikommunistien toiminta sai 

suorastaan vainoharhaisia piirteitä. 

Uuras Saarnivaara eli tämän aikakauden ja ilmiöiden keskellä. Hänen perheensä joutui 

kokemaan henkilökohtaisesti kommunistien kristittyjä vastaan kohdistamat vainot. Hänen 

isänsä pelastui täpärästi bolševikkien kynsistä ja perheen omaisuus jäi vallankumouksen 

keskellä Venäjälle bolševikkien haltuun. Tämä on varmasti osaltaan ollut vaikuttamassa hänen 

kriittiseen näkemykseensä kommunismista.  

Saarnivaaran saamat teologiset vaikutteet, ensin Suomessa ja myöhemmin 

Yhdysvalloissa, saivat hänet vakuuttumaan kommunismin Jumalan tahdon vastaisuudesta ja 

sen jopa antikristillisestä luonteesta. Saarnivaaralle kysymys kommunismista liittyi 

nimenomaan hengellisiin eikä niinkään poliittisiin kysymyksiin. Saarnivaara ei liittynyt 

missään vaiheessa mihinkään oikeistolaiseen poliittiseen järjestöön, ei Suomessa eikä 

Yhdysvalloissa, vaikka hänellä olikin läheiset suhteet amerikkalaiseen kylmän sodan 

aikaiseen fundamentalistiseen kommunismin vastaiseen ICCC-järjestöön ja sen johtajaan 

McIntireen. McIntiren näkemykset saavuttivat vastakaikua myös muiden pohjoismaalaisten ja 

suomalaisten herätyskristillisten toimijoiden parissa.  

Toisaalta Saarnivaara ei asettunut näkemyksissään puhtaasti oikeistolaiseen omistavan 

luokan etuja ajavaan muottiin. Hän kannatti työväestön sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen 

nostamista, mutta näki kommunismin vääränä ja vaarallisena välineenä tämän päämäärän 

toteuttamisessa. Saarnivaaran kirjoituksissa näkyivät selvästi hänen Yhdysvalloissa 

viettämänsä aika ja ICCC:n toiminnassa mukana oleminen. Carl McIntire oli jyrkkä 

antikommunisti, johon jopa FBI suhtautui varauksella. Saarnivaara asemoituu tutkimukseni 

perusteella kirjoituksissaan myös antikommunistiksi. Saarnivaara ei ollut kriittisyydessään 

tasapuolinen verratessaan kristillisen lännen ja kommunistisen idän politiikkaa ja toimia. 

Tämä näkyi selkeästi esimerkiksi hänen kirjoituksessaan Uusi Tie -lehteen Vietnamin sodasta 

1968. Hän vähätteli Yhdysvaltojen väkivallantekoja ja näki sen toimet vapauden ja kristillisen 



 

 

elämänmuodon puolustamisena, kun taas kommunistien väkivallan hän näki lopunaikojen 

pahuuden ilmentymänä. Tässä asetelmassa on samoja piirteitä kuin oman aikamme 

konservatiivikristittyjen kritiikittömässä asettumisessa Donald Trumpin politiikan 

kannattajiksi. 

Saarnivaara halusi varoittaa kirjoituksillaan ateistisen kommunismin vaarasta ja näki 

viimeisten aikojen koittaneen omassa ajassaan. Johanneksen ilmestyksen ”helakanpunainen 

peto”(Ilm. 13) ja Danielin kirjan seitsemännen luvun neljäs peto olivat Saarnivaaran mukaan 

kommunistinen maailmanvalta, joka liittoutuisi antikristillisen paavin johtaman 

maailmanlaajan luopiokirkon kanssa Kristusta ja hänen seuraajiaan vastaan. Lopulta Kristus 

kukistaisi tämän ”punaisen petovallan” sekä ”Antikristuksen luopiokirkon” ja tämän jälkeen 

koittaisi viimeinen tuomio. Tämän tulkinnan suurin ongelma on Saarnivaaran suoraviivainen 

ja yksityiskohtainen tulkinta raamatullisten profetioiden toteutumisesta kommunismissa. 

Vaikka kommunismissa oli löydettävissä antikristillisiä piirteitä, sen nimeämisessä 

Johanneksen ilmestyksen ”helakanpunaiseksi pedoksi” Saarnivaara meni hyvin pitkälle. 

Saarnivaara liitti tulkinnassaan yhteen myös kommunismin kukistumisen ja sitä seuraava 

Kristuksen paluun.   

Omana aikanaan hänen näkemyksensä sai kannatusta pääasiassa viidennen 

herätysliikkeen parissa. Kärkevyydestään huolimatta hänen kommunisminvastaiset 

näkemyksensä eivät aiheuttaneet  juurikaan julkista keskustelua. Suomen evankelisluterilaisen 

kirkon julkiset kannanotot suhteessa kommunismiin ja Neuvostoliittoon tai kommunistisissa 

maissa tapahtuneisiin kristittyjen vainoihin olivat hyvin vähäisiä ja pidättyväisiä. Saarnivaara 

olikin rohkean ja suoran julkisen kritiikkinsä kanssa Suomessa harvoja poikkeuksia.  

Saarnivaaran kommunismin kritiikkiin nivoutui samalla ekumeenisen liikkeen ja 

liberaalin teologian kritiikki. Saarnivaaran mukaan ekumeenisen liikkeen teologia pohjasi 

yksinomaan liberaaliteologiaan, jota hän piti Jumalan sanasta luopuneena. Hänen mielestään 

ekumeeninen liike oli liian myötämielinen suhteessaan kommunismiin ja avasi näin 

tien ”punaiselle petovallalle” kristillisen kirkon sisälle. Kirkkojen välistä ekumeniaa hän ei 

sinänsä vastustanut, vaan suuntautui tässä ns. allianssikristillisyyden suuntaan. 

Liberaaliteologia taas ei hänen mielestään ottanut todesta Raamatun varoituksia lopunajan 

eksytyksistä ja niin ne pääsivät leviämään myös kirkon sisällä.  

Kirjoituksissaan Saarnivaara nosti esiin myös kommunististen maiden kristillisten 

kirkkojen johdon sidonnaisuuden kommunistiseen hallintoon ja sen poliittisiin tavoitteisiin. 

Tietonsa Neuvostoliiton ortodoksisen kirkon johtajien KGB-yhteyksistä Saarnivaara sai 

amerikkalaisten kontaktiensa kautta. Hän tuomitsi Venäjän ortodoksikirkon  ja KGB:n 



 

 

yhteydet kategorisesti ja katsoi niiden edesauttavan vain antikristillisiä päämääriä. 

Yhteistyöhön taipuminen takasi joka tapauksessa ainakin jonkinlaisen toimintavapauden 

kirkoille kommunistihallinnon alaisuudessa. Osa Saarnivaaran nimeämistä ”kommunistien 

asiaa ajavista” kirkonmiehistä olivat vakaumuksellisia kommunisteja.  

Saarnivaaran luki aikansa ilmiöitä tarkasti ja kirjoitti niistä rohkeasti. Tosin hänen 

särmikäs, joustamaton persoonansa ja poleeminen kirjoitustyylinsä varmasti osaltaan estivät 

hänen oikean ja aiheellisenkin kritiikkinsä esiintulon 1960−luvun Suomessa. Maassa elettiin 

myös politiikassa ja jopa itsenäisyyden kannalta melko epävarmoja aikoja, jotka vaikuttivat 

julkiseen keskusteluun ja siihen, mitä nostettiin esiin ja mistä katsottiin paremmaksi vaieta. 

Mielenkiintoinen havainto Saarnivaaraa koskevassa kirjallisuudessa oli, että hän näytti 

radikalisoituneen kannanotoissaan iän myötä. Tähän merkittävimpänä syynä näen hänen 

raamattunäkemyksensä muuttumisen hänen ensimmäisellä Yhdysvaltain työkaudellaan. Vielä 

1930-luvulla hän edusti historialliskriittistä Raamatun tulkintaa, joka vaihtui 1930  ̶1940-

luvun taitteessa anglo-amerikkalaisen herätyskristillisyyden edustamaan Raamatun 

ilmoitusluonnetta ja arvovaltaa korostavaan tulkintaan. Tämä sai Saarnivaaran suhtautumaan 

Raamatun profetioihin omaan aikaansa liittyvinä varoituksina. Herätyssaarnajana hän myös 

halusi kertoa tämän eteenpäin.  

Suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa liberaalimpaan ja maallisempaan suuntaan, 

Saarnivaaran Raamattuun tukeutuvat näkemykset vaikuttivat yhä radikaaleimmilta. 

Radikaaliudestaan huolimatta Saarnivaaran kirjoitukset eivät herättäneet merkittävää huolta 

valtion puolelta. Supon arkistoista ei löytynyt Saarnivaarasta merkintöjä tutkimusajanjaksolta. 

Tämä osoittaa, ettei Saarnivaaraa pidetty uhkana Suomen ja Neuvostoliiton suhteille. 

Tutkimukseni perusteella Saarnivaaraa voidaan pitää antikommunistina. Hänen 

antikommunistisuutensa pohjautui hengelliseen näkemykseen, ei niinkään poliittiseen 

vakaumukseen. Tätä tutkimusta tehdessäni nousi esiin uusia kysymyksiä, joihin tutkimuksen 

olisi hyvä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Mitä näiden kirkollisten toimijoiden KGB-

yhteydet käytännössä tarkoittivat? Olivatko kommunistisen hallinnon kanssa yhteistyötä 

tehneet kirkonmiehet opportunisteja, reaalipoliitikkoja vai kristillisen uskonsa myyneitä 

vakaumuksellisia kommunisteja?  
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Lyhenteet 

AFLC  The Association of Free Lutheran Congregations 

ESS  Evankelis-luterilainen Sisälähetyssäätiö 

FBI  Federal Bureau of Investigation 

HV  Herää valvomaan-lehti 

ICCC  International Council of Christian Churches  

ILS  Independent Lutheran Seminary 

ILTS  Inter-Lutheran Theolocgical Seminary 

KGB  Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti 

KMN  Kirkkojen Maailmanneuvosto 

KRS  Kansan Raamattuseura 

Lk  Lieke-lehti 

RY  Raamatun ystävä-lehti 

SEKL  Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys  

SELK  Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

SLO  Sisälähetysopisto 

SOK  Suomen ortodoksinen kirkko 

SLS  Suomen Lähetysseura 

SROS  Suomen Raamattuopiston Säätiö 

Supo  Suojelupoliisi 

TK  Teologia ja kirkko-lehti 

UT  Uusi Tie-lehti 

Valpo  Valtiollinen poliisi 



 

 

Vja  Vartija-lehti 

VOK  Venäjän ortodoksinen kirkko 

YKM  Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto 
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