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ESIPUHE

Virikkeet Urho Muroman (1890–1966) teologian tutkimiseen juonta-
vat kohdallani vuosikymmenten taakse. Opiskelin vuosina 1964–1966 
Suomen Raamattuopistossa ja sen yhteydessä tuolloin toimineessa 
Sisälähetysopistossa, jossa koulutettiin kirkolle nuorisotyöntekijöitä. 
Siellä vaalittiin Muroman herätyskristillistä perintöä. Tosin Muroma itse 
ei enää noina elämänsä viimeisinä vuosina pitänyt opiskelijoille luentoja, 
mutta hänen kirjoittamiaan kirjoja me opiskelijat luimme ja hänen nau-
hoitettuja puheitaan kuuntelimme. Muroma oli ”korkeassa kurssissa” 
keskuudessamme. Itsekin arvostin häntä erityisesti herätyssaarnaajana, 
jonka julistus näytti synnyttäneen hengellistä herätystä ja sen myötä ko-
konaisen herätysliikkeen.

Valmistuessani vuoden 1966 lopulla nuorisotyöntekijäksi, sain yllättä-
en työkutsun Sisälähetyssäätiön (nyk. Suomen Raamattuopiston säätiö) 
palvelukseen. Arvostin saamaani kutsua. En vähiten siksi, että olin tullut 
valituksi Muroman perustaman herätysliikkeen työntekijäksi. Sain tehdä 
”evankelistan” työtä erityisesti nuorten keskuudessa. ”Muromalaisessa” 
järjestössä evankelioimistyötä arvostettiin. Olin Suomen Raamattuopiston 
palveluksessa kaiken kaikkiaan yli 20 vuotta.

Vuonna 1981 pyrin ja pääsin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekun-
taan. Alusta alkaen olin erityisen kiinnostunut dogmatiikasta. Kun sitten 
aikanaan selvisi, että silloinen systemaattisen teologian apulaisprofessori 
Eero Huovinen tulisi johtamaan reformoidun teologian graduseminaa-
ria, halusin päästä juuri tuohon seminaariin. Muistelen tosin kysyneeni 
Huoviselta, rohkenenkohan sittenkään valita dogmatiikkaa pääaineekse-
ni, kun vaatimattomat saksan kielen opintoni ovat kaukana 1960-luvulla. 
Huovinen taisi vastata: ”Voihan sitä ainakin yrittää.” Minä päätin yrittää.

Mitään tiettyä tutkimusaihetta minulla itselläni ei heti mielessä ollut. 
Eräässä keskustelussamme opiskelutoverini Teemu Kakkuri – myöhem-
min herätysliiketutkijana tunnettu – ehdotti, että tutkisin Urho Muroman 
käsityksen tahdon vapaudesta. Aihe tuntui välittömästi varsin hyvältä ja 
mielenkiintoiselta. Ehdotin aihetta Huoviselle, ja kun hän ”näytti vihreää 
valoa”, päätin tarttua siihen. Helpoksi en Muroman teologian tutkimis-
ta kokenut, mutta kylläkin monin tavoin antoisaksi. Kun graduni sitten 
keväällä 1986 valmistui, Eero Huovinen kehotti vetoavasti jatkamaan 
opintoja ja nimenomaan Muroman teologian tutkimista.

Jatko-opinnot ja Muroman teologian tutkimisen jatkaminen kiin-
nostivat, mutta minulla oli kotona vaimo ja neljä alaikäistä poikaa. Olin 



4

opiskellut vuosia pääasiassa työn ohessa, joten aikaa perheelle oli ollut 
varsin niukasti. Koin, että nyt olisi välttämättä voitava panostaa enemmän 
perheeseen kuin opiskeluun. Tässä tilanteessa sain graduni toiselta tarkas-
tajalta, dos. Pauli Annalalta neuvon: ”Tule muutaman vuoden kuluttua.”

Näin sitten tapahtuikin. Aloitin jatko-opinnot 1990-luvun alkupuo-
lella, mutta jälleen lähes yksinomaan työn ohessa. Tenttejä sain kui-
tenkin vähitellen suoritettua, muun muassa kaikki sivuaineopinnot, 
mutta varsinaiseen tutkimustyöhön en työn ohessa kokenut pystyväni. 
Viimeistään siinä vaiheessa, kun minut vuonna 2006 kutsuttiin Suomen 
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kotimaantyönjohtajaksi, tiesin, että 
ainoa mahdollisuuteni saattaa jatko-opinnot ja Muroman teologian jatko-
tutkimus päätökseen tulisi olemaan vasta sitten, kun vapaudun vaativista 
työtehtävistäni.

Vuonna 2012 jäin täysin palvelleena eläkkeelle. Pitkä katkos jatko-opin-
noissa tarkoitti, että tarvittiin uudet päätökset jatko-opinto-oikeuksista. 
Tein uuden tutkimussuunnitelman ja lopulta pääsin jälleen jatkamaan 
opintojani – nyt tohtorikoulutettavan statuksella. Kun vielä varmistui, 
että saan ohjaajikseni emerituspiispa, dos. Eero Huovisen ja dos. Timo 
Junkkaalan, Muroman elämäkerran kirjoittajan, rohkenin aloittaa jatko-
tutkimuksen Muroman armo-opista. Tutkimusaihe fokusoitui sittemmin 
hänen uudestisyntymis- ja pyhityskäsityksensä selvittämiseen. Toivon, 
että tämä tutkimukseni tekee oikeutta Urho Muromalle ja hänen herätys- 
ja pyhityskristilliselle uskontulkinnalleen.

Ennen kaikkea tahdon tässä yhteydessä kiittää oppineita ja kärsivällisiä 
ohjaajiani. Ilman heidän asiantuntemustaan ja pitkäjänteistä ohjaustaan 
ja kannustustaan tämä väitöskirjani ei olisi koskaan valmistunut. Samoin 
kiitän emeritusprofessori Miikka Ruokasta, jonka kanssa sain käydä 
vuosien mittaan lukuisia tutkimusaiheeseeni liittyviä, varsin hyödyllisiä 
keskusteluja. Hän jaksoi uskoa tutkimukseni etenemiseen silloinkin, kun 
oma uskoni horjui. Tutkimusprosessin aikana sain osallistua antoisiin se-
minaari-istuntoihin, joita Ruokasen lisäksi vuosein varrella johtivat prof. 
Risto Saarinen, yliopistonlehtori Pekka Kärkkäinen ja yliopistonlehtori 
Olli-Pekka Vainio, joita kaikkia kiitän saamastani viisaasta ohjauk sesta ja 
tuesta. Dos. Anni Maria Laatoa ja prof. Antti Rauniota kiitän tasokkaasta 
ja perusteellisesta esitarkastustyöstä.

Lausun lämpimät kiitokset dos. Timo Pokille hänen asiantuntevasta 
avustaan erityisesti tämän tutkimukseni viimeistelyvaiheessa. Kävimme 
lukuisia hedelmällisiä keskusteluja Muroman herätys- ja pyhitysteologias-
ta, joiden seurauksena saatoin tehdä käsikirjoitukseen joitakin mielestäni 
tärkeitä lisäyksiä ja tarkennuksia. Olen kiitollinen myös dos. Juha Ahviolle 
hänen auliudestaan auttaa minua ymmärtämään Muroman pyhityskäsi-
tyksen taustalla olevaa Keswick-liikkeen pyhitysteologiaa.
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Tutkimusprosessin aikana olen saanut käydä useiden henkilöiden 
kanssa keskusteluja, jotka ovat osaltaan auttaneet tämän tutkimuksen 
loppuun saattamisessa. Tässä yhteydessä haluan kiittää erityisesti TT 
Reijo Arkkilaa, TT Timo Eskolaa, LKT Kirsti Kivirantaa, TT Aleksi 
Kuokkasta, TT Raimo Mäkelää, rovasti Markku Niemelää, opetusneu-
vos, rovasti Olavi Peltolaa, tohtorikoulutettava, TM Marko Sjöblomia, 
prof., dos. Seppo Suokunnasta ja Suomen Raamattuopiston säätiön toi-
minnanjohtajaa, TM Lauri Vartiaista.

Englanninkielisen tiivistelmän ovat kääntäneet FM Riitta Heiskanen-
Toepfer ja HuK Tom Toepfer, josta heitä lämpimästi kiitän.

 Teologisen tiedekunnan tohtorikoulutusneuvonnan koulutussuun-
nittelijat Jutta Kajander ja Annina Sjöblom jaksoivat monissa mut-
kissa kärsivällisesti neuvoa tietä kohti tohtorintutkinnon maaliviivaa. 
Sydämellinen kiitos!

Kiitän myös Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä apurahasta, 
jonka aikanaan sain teologianhistorian jatko-opintoja varten.

Erityisen kiitoksen tutkimukseni valmistumisesta ansaitsevat neljä 
poikaani – Teemu, Antti, Henri ja Jukka – perheineen. Heidän anta-
mallaan tuella ja rohkaisulla on ollut suuri merkitys. Lisäksi Henri valjas-
ti it-osaamisensa kerta toisensa jälkeen isän tutkimuksen edistämiseen. 
Jukka ja miniäni Eeva puolestaan oikolukivat käsikirjoituksen. Eeva, joka 
myös itse valmistautuu parhaillaan väitökseen, on tarjonnut appiukolleen 
monin tavoin kiitettävää vertaistukeaan.

Suurin kiitokseni kuuluu kuitenkin lopulta rakkaalle vaimolleni 
Ritvalle. Ilman hänen tukeaan ja suostumistaan siihen, että puoliso hänen 
sijastaan seurustelee tunnista toiseen, päivästä toiseen, viikosta toiseen, 
kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen yläkerran työhuoneessa Urho 
Muroman kanssa, tämän tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut lainkaan 
mahdollista. 
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ABSTRACT

Heikki Haataja  
 
“ULTIMATELY EVERYTHING DEPENDS ON OUR ACT OF VOLITION” 
URHO MUROMA’S UNDERSTANDING OF REGENERATION AND SANCTIFICATION

The objective of this research was to explicate Urho Muroma’s under-
standing of regeneration and sanctification. The study afforded special 
attention to the part the human will plays in regeneration and sanctifi-
cation. The research method was systematic analysis.

The study demonstrated that Muroma’s soteriology is structured by 
his interpretation of God as “righteous love”, who, on the basis of ori-
ginal sin (peccatum originale) does not condemn anyone to perdition. 
God gives everyone the possibility to accept salvation or to reject it. In 
Muroma’s opinion, since all do not receive this option during this life, 
God will arrange this opportunity for these people in the life hereafter.

According to Muroma, regeneration does not take place in water 
baptism. It is only through spiritual awakening (vocatio et illuminatio), 
conversion (conversio), and justification through faith (iustificatio per 
fidem) that we reach the experience of regeneration (regeneratio), which 
enables sanctification.

Muroma thinks that without a free decision of the will no one can be 
saved. In the Fall, people did lose the freedom of the will (liberum arbit-
rium), but during “a time of visitation” people receive a free will (liberatum 
arbitrium = the freed will). Conversion is an act of the will involving free 
choice and “unconditonal surrender”. Through the decision of the will, 
people are capable of “opening up to God’s influence.” This then resolves 
the salvation of a person – not God’s choice. Thus, Muroma’s soteriology 
is left with a synergistic feature.

Justification is a prerequisite for receiving the Holy Spirit and takes 
place through concious faith (fides directa) “side by side with regenera-
tion.” Sins are not reckoned to those who believe in Christ, but Christ’s 
righteousness is accounted to them (favor, iustificatio forensis). Muroma 
joins together the aspects of forensic and effective justification (iustifi-
catio forensis et effectiva). Both “Christ for us” (Christus pro nobis) and 
“Christ in us” (Christus in nobis) is justification for the sinner before 
God (coram Deo).

When Christ enters into the hearts of believers through the Holy Spirit 
(donum), they will be regenerated (regeneratio) “as new creations” in 
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Christ. Per Muroma, regeneration means becoming a participant in the 
“divine nature” and the renewal of the image of God (imago Dei). The 
divine nature is Christ Himself (Christus in nobis). Muroma argues that 
regeneration is a unique event (regeneratio momentanea), the “basic 
experience” in which people are transferred from the realm of Satan to 
become the children of God.

Muroma states that sanctification (sanctification) is the prerequisite 
for ultimate salvation. God has determined to make each and every re-
generated person “into the likeness of Christ”. Yet Muroma affirms that 
most believers have become stalled in their spiritual growth “at the level 
of a carnal Christian”. While on the one hand he emphasizes sanctification 
as the prerequisite of salvation, on the other hand he, under pressure, 
teaches – in the manner of the Keswick Movement – that “even carnal” 
Christians, provided they remain in faith to Christ, will ultimately be 
saved, even though sanctification had not materialized in them in the 
way God willed. 

The role of Christ is emphasized in Muroma’s understanding of sanctifi-
cation. “Entire Christianity” aspires to the likeness of Christ. Nonetheless, 
he emphasizes the role of the Holy Spirit. When the Holy Spirit gains “an 
absolute hold” on believers, He will mold them into the likeness of Christ. 
This is why being filled with the Holy Spirit is the necessary prerequisite 
of sanctification.

In Muroma’s theology, “being filled with the Holy Spirit” requires “total 
surrender” – an act of volition. First, those who are not regenerated must 
“surrender themselves totally to the Lord” in order to be born again. After 
that, those born again are to “decisively surrender themselves to the Lord” 
in order to be filled with the Holy Spirit. Muroma seems to have adopted 
the emphasis typical of the Keswick Movement, where the volitional act 
of “total surrender” is a prerequisite for a higher level of a life of faith. 
Regenerate persons in “total surrender” give themselves and their will 
to Christ. It is “a crucial step” and “a decisive act”, the result of which is 
that believers are filled with the Holy Spirit. 

For Muroma, even though changing into the likeness of Christ remains 
for most people weak and defective in their lifetime, there are Christians 
whose Christlikeness is unusually manifest. They are filled with the Holy 
Spirit, reflecting the mind, humility, courage of faith and strength of Christ. 
Nevertheless, Muroma stresses that these very people themselves feel 
they are more deficient than any other Christians.

While Muroma contends Christians do not free themselves from sin 
in this life, they are nevertheless not supposed to live as if “the flesh” had 
control over them. Christians are to be repeatedly filled with the Holy 
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Spirit whereby “the flesh” remains crucified. Salvation is only fully realized 
when Christians themselves become freed from “this body of sin”, which 
is when they will understand why they had had so much tribulation in 
life. These too have been necessary in order that they might grow into 
the likeness of Christ.
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1.  JOHDANTO

1.1. MIKSI TÄMÄ AIHE?

Professori Osmo Tiililä luonnehti muistosanoissaan 3.7.1966 Urho 
Muromaa (1890–1966) yhdeksi koko viime vuosisadan merkittävim-
mistä henkilöistä Suomen kirkossa. Tiililän mukaan Muroman ja hänen 
työtovereidensa myötä maahamme kasvoi kokonainen hengellinen liike.1

Muroman elämänkertakirjan kirjoittaja Timo Junkkaala toteaa kir-
jansa saatesanoissa: ”Oltiin Muromasta mitä mieltä hyvänsä – ja hänestä 
on toki oltukin kovin montaa mieltä –, selvää on, että hän on vaikutta-
nut ilmeisesti voimakkaammin kuin kukaan toinen sen herätysliikkeen 
syntyyn, jota on kutsuttu viidenneksi herätysliikkeeksi, uuspietismiksi ja 
evankelioivaksi herätyskristillisyydeksi.”2

Junkkaalan mielestä Muroman vaikutus ei rajoitu vain yhden herätys-
liikkeen piiriin, vaan ulottuu laajemminkin koko luterilaiseen kirkkoon. 
Junkkaala jatkaa: ”Lisäksi hänen merkityksensä on ollut aivan keskeinen 
myös evankelioimistyön tulemisessa Suomen kirkkoon.”3

Uuspietismin itseymmärrykseen on kuulunut hakea liikkeen juuria 
saksalaisesta pietismistä, jossa painotettiin pelastuksen edellyttävän ”elä-
vää sydämen uskoa” ”kuolleen uskon” vastakohtana. Ihmistä ei pelasta 
pelkkä kirkkoon kuuluminen tai tapakristillisyys. Tarvitaan henkilökoh-
tainen usko, jota edeltää uskonnollisen ratkaisun tekeminen.

Juuria on haettu myös 1900-luvun alun Keswick-kokouksista, englan-
tilaisen lordi G.A. Radstockin (1835–1913) ja paroni Paul von Nicolayn 
(1860–1919) toiminnasta sekä ns. Hannulan herätyksestä4.

Maassamme vaikuttavan uuspietismin eli viidennen herätysliikkeen 
merkittävin teologinen ”isä” on kuitenkin epäilemättä Urho Muroma. 
Evankelioiva herätyskristillisyys suorastaan henkilöityi 1920-luvulta alka-
en Urho Muromaan, jonka julistustoiminta kokosi suuria kuulijajoukkoja 
eri puolilla Suomea.

Muroman herätyskokouksissa pyrittiin määrätietoisesti johtamaan 
kuulijat tietoiseen tahdonratkaisuun, jolla tarkoitettiin hallelaisen 

1 Tiililä 1966, 169.

2 Junkkaala 1990, 7. Prof. Aimo. T. Nikolainen käytti aikoinaan ensimmäisenä nimitystä ”viides 
herätysliike” kirjassaan Kirkot, lahkot, suunnat vuonna 1960. Kakkuri 2014, 188.

3 Junkkaala 1990, 7. 

4 Hannulan herätyksestä ks. Junkkaala 1986.
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pietismin tapaan käänteentekevää elämänmuutosta.5 Mittavaa herätys-
tä syntyi muiden muassa Lappeenrannassa vuonna 1928, ja sitä seurasi 
herätyksiä myös muualla.

Herätyskokousten ja julistustoiminnan myötä luterilaisen kirkon sisäl-
le syntyi herätysliike, jota on joskus kutsuttu myös muromalaisuudeksi. 
Muroma itse tosin torjui nimen ”muromalaisuus” todeten, ettei hän ole 
mikään ”heimopäällikkö” ja että ”muromalaiset kuolivat jo 900-luvulla 
Venäjän aroilla.”6

Muroman toiminnan pohjalta syntyneen liikkeen piirissä korostettiin 
alusta alkaen henkilökohtaisen uskon välttämättömyyttä ja Raamatun 
arvovaltaa. Keskeisessä roolissa oli Herää Valvomaan -lehti (nyk. Elämä), 
jonka Muroma perusti herätykseen tulleiden hengelliseksi hoitamiseksi. 
Sitä alettiin julkaista vuonna 1928.

Lehden näytenumerossa julkaistiin lehden viiden kohdan ohjelma: 
”Herää valvomaan!”, ”Katso Jumalan Karitsa!”, ”Pyrkikää pyhitykseen!”, 
”Täyttykää Pyhällä Hengellä!”, ”Katso, minä tulen pian!”.7 Herätys, py-
hitys ja Jeesuksen pikaisen paluun odotus olivat Muroman lehden kes-
keisimmät teemat. Nämä kolme teemaa olivat Muroman oman ajattelun 
teologisia painopistealueita.

Kokouksia ”hengellisen elämän syventymiseksi”, joiden tausta oli 
kuuluisissa Keswick-kokouksissa, oli aikaisemmin järjestetty Suomessa 
yhteiskristillisinä tapahtumina. Muroman myötävaikutuksella syventy-
miskokouksia alettiin järjestää luterilaisella pohjalla.

Ensimmäinen tällainen kokous pidettiin Mikkelissä elokuussa 1932. 
Syventymiskokousten osanottajamäärät nousivat toistuvasti tuhansiin. 
Pian nämä syventymiskokoukset (nyk. Hengelliset syventymispäivät) 
alkoivat muodostua Muroman julistustoiminnasta alkunsa saaneen hen-
gellisen liikkeen kesäjuhliksi.

Vielä saman vuosikymmenen lopulla (1939) perustettiin 
Evankelisluterilainen Sisälähetyssäätiö (nyk. Suomen Raamattuopiston 
säätiö) ja sen koulutuslaitos Suomen Raamattuopisto aloitti toimintan-
sa Kauniaisissa sotien jälkeen (1945). Sisälähetyssäätiön itseoikeutettu 
toiminnanjohtaja oli Urho Muroma, ja hän oli myös Raamattuopiston 
rehtori sekä Herää Valvomaan -lehden päätoimittaja.8

5 Kakkuri 2014, 188–190; Auranen 2015, 28–29.

6 Kakkuri 2014, 190–191; Auranen 2015, 26–29; Junkkaala 1990, 249. 

7 HV 11/1928, 8.

8 Salomäki 2010, 59; Junkkaala 1990, 120–122 ja 142–150; Auranen 2015, 27–29.
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Muroman herätys- ja julistustoiminnasta alkunsa saanut ns. viides 
herätysliike vaikuttaa yhä merkittävästi Suomen kirkossa. Sen sisälle 
on syntynyt myöhemmin uusia järjestöjä koulutuslaitoksineen, ja siitä 
on tullut olennainen osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. Hanna 
Salomäki on tutkimustensa perusteella todennut, että liikkeen vaiku-
tus ulottuu lähes kaikkiin Suomen kirkon seurakuntiin. Sen toiminta ja 
vaikutus ovat samaa suuruusluokkaa kuin herännäisyyden ja evankeli-
suuden. Ainoastaan vanhoillislestadiolaisuus on kannattajakunnaltaan 
huomattavasti suurempi.9

Voidaksemme ymmärtää Muroman laajaa vaikutusta ja hänen toimin-
tansa kautta syntynyttä ns. viidettä herätysliikettä, on välttämätöntä sel-
vittää hänen teologista ajatteluaan. Jo nopeakin tutustuminen Muroman 
varhaiseen toimintaan vahvistaa olettamaa, että uudestisyntymisellä ja 
pyhityksellä on keskeinen asema hänen julistuksessaan ja sen takana 
olevassa teologisessa ajattelussa.

1.2. TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA METODI

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Urho Muroman käsitys 
uudestisyntymisestä ja pyhityksestä. Tutkimus lähtee siitä oletuksesta, 
että uudestisyntyminen, herätyksen keskeinen teema, liittyy kiinteästi 
yhteen pyhityksen kanssa. Muroma näyttää korostavan sekä uudestisyn-
tymisen että pyhityksen välttämättömyyttä.

Tutkimuksen tavoite on pyrkiä selvittämään, mitä Muroma tarkoittaa 
uudestisyntymisellä ja pyhityksellä. Miksi uudestisyntymisellä on niin tär-
keä asema Muroman teologiassa? Mitkä ovat uudestisyntymisen välineet 
ja edellytykset? Uudestisyntymiseen liittyy kiinteästi se, mitä Muroma 
tarkoittaa pyhityksellä.

Miksi pyhitys on välttämätön osa kristityn elämää? Mitkä ovat pyhi-
tyksen edellytykset? Mikä on pyhityksen päämäärä?

Muroman voimakasta julistusta arvioitaessa on usein kiinnitetty huo-
miota siihen, että hän vetoaa vahvasti ihmisen omaan tahdonratkaisuun. 
Jopa niin vahvasti, että hän sanoo: ”Meidän tahtoratkaisustamme riippuu 
lopulta kaikki”.10 Sen vuoksi tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomio-
ta Muroman käsitykseen ihmisen tahdon osuudesta uudestisyntymisessä 
ja pyhityksessä.

9 Salomäki 2010, 59–62, 97–117. 

10 KHT III 1966, 88.
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Tutkimuksen metodina on systemaattinen analyysi. Kysymys on me-
netelmästä, jolla tutkittavasta aineistosta pyritään löytämään oleelliset 
ideat ja käsitteet, joita kyseiseen ilmiöön tai henkilön ajatteluun sisäl-
tyy, kun ilmiötä tai henkilön ajattelua tarkastellaan kokonaisuutena. 
Menetelmässä voidaan erottaa käsitteiden, väitteiden, argumenttien, 
edellytysten ja ajatusrakennelmien analyysi. Systemaattisessa analyysissä 
pyritään löytämään ns. strukturoivat prinsiipit ja ymmärtämään kyseisen 
ilmiön tai kohteena olevan ajattelun kokonaisuutta sitä hallitsevasta ja 
strukturoivasta yhdestä tai useammasta prinsiipistä käsin.11

Tavoitteena on ymmärtää Muroman käyttämien käsitteiden sisältö 
ja hänen ajattelunsa teologinen rakenne. Tavoitteeseen pyritään laajan 
lähdeaineiston huolellisella läpikäymisellä. Lähteitä analysoimalla py-
ritään löytämään Muroman oleelliset ideat ja käsitteet, jotka auttavat 
ymmärtämään ja selittävät hänen käsitystään.

Muroman käsitystä pyritään selvittämään hänen omista teologisista 
lähtökohdistaan käsin. Tarkoituksena ei ole esittää arvoväritteisiä kan-
nanottoja hänen ajattelunsa luonteesta. Vaikka Muroma itse esittää var-
sin poleemisiakin lausuntoja erilaisista hengellisistä virtauksista, tässä 
tutkimuksessa keskitytään hänen oman teologiansa analyysiin.

Kun tässä tutkimuksessa verrataan toisten teologien, Keswick- liikkeen 
ja luterilaisten tunnustuskirjojen käsityksiä Muroman käsityksiin, niitä 
käytetään tällöin ikään kuin peileinä, joiden avulla Muroman käsitys ja 
hänen painotuksena tulevat selkeämmin esiin.

1.3. TUTKIMUKSEN LÄHTEET

Tutkimuslähteenä on Muroman koko painettu kirjallinen tuotanto siltä 
osin, kuin se tämän tutkimuksen kannalta on relevanttia.

Muroman tuotanto käsittää yli 50 julkaistua nidettä, minkä lisäksi 
useita satoja hänen kirjoituksiaan on julkaistu Herää Valvomaan -lehdessä 
vuosina 1928–1970. Hänen kirjoituksiaan on jossain määrin julkaistu 
myös muissa lehdissä ja kirjoissa.

Vaikka Muroman kirjallisessa tuotannossa ei ole yhtä kirjaa, jonka 
voisi nimetä tämän tutkimuksen päälähteeksi, on kuitenkin perusteltua 
nostaa esille vuonna 1929 ilmestynyt kirja Salattu elämä Herrassa, josta 
on myöhempinä vuosina otettu useita uusia painoksia.

Kustantajan esipuheessa vuonna 1972 kirjaa luonnehditaan seuraa-
vasti: ”Koko Muroman kirjallisesta tuotannosta juuri tämä teos sisältää 

11 Systemaattisesta analyysistä ks. esim. Jolkkonen 2007, 12–21 ja Heinonen 2001, 66–72.
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selvimmin ´muromalaisen teologian.” Tähän Muroman kirjaan tässä 
tutkimuksessa on toistuvasti viitattu.

Toinen Muroman kirja, joka on syytä ottaa tässä yhteydessä esille, on 
Sisälähetyssäätiön vuonna 1950 julkaisema Kristus-kaste. Muroma itse 
määrittelee sen kirjan nimilehdellä ”raamatulliseksi tutkielmaksi kristil-
lisestä kasteesta nimenomaan silmällä pitäen uudestikastajain väitteitä”. 
Tämän kirjan käsikirjoitus hyväksyttiin Tampereen hiippakunnan tuo-
miokapitulissa Muroman pastoraalitutkielmaksi.12

Herää Valvomaan -lehden kirjoitukset ovat lehden tarkoituksen ja 
Muroman laatiman edellä mainitun viiden kohdan ohjelman mukaisesti 
herätys- ja hartauskirjoituksia. Niiden tarkoitus on synnyttää ja syven-
tää hengellistä elämää. Usein toistuvia aiheita ovat herätys, kääntymys, 
sovitus, uudestisyntyminen ja pyhitys sekä Kristuksen toinen tuleminen. 
Myös kasteesta Muroma kirjoittaa paljon, mutta ehtoollisen sakramen-
tista erittäin harvoin.

Muroman elinaikana lehteä julkaistiin pääsääntöisesti kerran kuukau-
dessa, ja lähes jokaisessa lehdessä on yksi tai useampi Muroman kirjoitus. 
Hänen kirjoituksiaan julkaistiin Herää Valvomaan -lehdessä vielä hänen 
kuolemansa jälkeenkin.

Muroman painetun kirjallisen tuotannon ohessa tutkimuksessa hyö-
dynnetään Suomen Raamattuopiston hallussa säilyneitä Muroman pai-
namattomia kirjoituksia, kirjoitetuttuja puheita ja saarnadispositioita.

Vaikka Muroman äänitettyjä puheita on myös runsaasti kuunneltavissa 
sekä Suomen Raamattuopiston arkistossa että netissä, niitä ei ole käytetty 
tutkimuslähteenä. Ne tuskin sisältävät mitään, mikä tämän tutkimuksen 
aiheen kannalta olisi korvaamatonta. Myös analysointiprosessi itsessään 
puoltaa kirjallisen tuotannon priorisointia tutkimuslähteenä.

Tutkimuksessa käytetään myös Muroman itsensä lukemaa kirjalli-
suutta, jota säilytetään Muroma-kirjastossa Suomen Raamattuopistolla. 
Näissä kirjoissa on runsaasti Muroman tekemiä alleviivauksia ja reuna-
merkintöjä, jotka osaltaan valaisevat ja auttavat ymmärtämään hänen 
teologista ajattelua.

Tutkimusaineistojen ongelmana voidaan pitää niiden luonnetta. 
Kysymys ei ole akateemisesta teologisesta aineistosta, vaan pääasialli-
sesti herätys- ja hartauskirjoista ja -kirjoituksista, joiden intentiona on 
ollut herättää ja syventää käytännöllistä kristillistä elämää. Näin ollen 
Muroma ei ole aina kiinnittänyt erityistä huomiota teologisten käsitteiden 
selvittämiseen. Tutkija ei ole voinut myöskään välttyä vaikutelmalta, että 

12 Junkkaala 1990, 202.
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hänen kannanottonsa saattavat olla keskenään jännitteisiä, joskus jopa 
ristiriitaisia.

Muroman kirjat ja erityisesti Herää Valvomaan -lehden kirjoitukset 
sisältävät kuitenkin runsaasti sellaista opillista selvittelyä ja teologista 
rajankäyntiä, joka osaltaan helpottaa hänen teologisten käsitystensä ana-
lysointia – siitäkin huolimatta, että hän näyttää varsinkin teologisissa 
rajankäynneissään ajoittain ”ampuvan kovilla”.

Tahot, joita kohtaan Muroma harjoittaa toistuvasti teologista pole-
miikkia, ovat luterilainen kirkko ja erityisesti sen evankelinen liike sekä 
katolinen kirkko, joiden opetusta kasteessa tapahtuvasta uudestisynty-
misestä hän ei voinut hyväksyä.

Muroman mielestä oppi kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymi-
sestä antaa katteettomat ”pelastustakeet” kääntymättömille ihmisille. 
Evankelisten suuntaan Muroman polemiikki liittyy myös sovitusopin 
tulkintaan, oppiin ns. ”koko maailman autuudesta”, jonka hän arveli 
johtavan universalistiseen pelastuskäsitykseen.

Helluntailaisuuden kastekäsitystä ja heidän opetustaan ns. ”henki-
kasteesta” Muroma arvostelee voimakkaasti ja pyrkii osoittamaan ne 
epäraamatullisiksi.

Poikkeuksellisen rajusti hän hyökkää kirjoituksissaan myös ns. lundi-
laisuutta vastaan. Muroma, jolle ainoastaan herätyskristillisyys oli oike-
aa kristillisyyttä, lundilaisuuden kritiikki pietististä herätyskristillisyyttä 
kohtaan näyttäytyi ”jumalattomien jumaluusoppina”.13

Oma erityiskysymyksensä Muroman harjoittamassa kritiikissä on hä-
nen käsityksensä ns. liberaaliteologiasta, josta hän toistuvasti varoittaa 
luterilaista kansankirkkoa. Kirkon jatkuvana kiusauksena on hänen mie-
lestänsä luopua Raamatun ilmoituksesta ja taipua edustamaan uudesti-
syntymättömien teologiaa. Muroman kuvaus liberaaliteologiasta koskee 
täten keskeisesti hänen näkemystään uudestisyntymisestä.

1.4. AIKAISEMPI TUTKIMUS

Urho Muroman teologiaa on hänen merkitykseensä nähden tutkittu vä-
hän. Yhtään väitöstutkimusta hänen teologisesta ajattelustaan ei toistai-
seksi ole. Muromasta, hänen työstään ja ajattelustaan on tehty kaikkiaan 
toista kymmentä pro gradu -tutkielmaa, mutta dogmatiikan tutkielmia 

13 Muroma luonnehti itseään ”evankeliseksi pietistiksi”. Ks. HV 7–8/1956, 198.
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on vain muutama.14 Tämän tutkimuksen tekijän pro gradu-tutkielmaa, 
jossa selvitetään Muroman käsitystä tahdon vapaudesta, voidaan pitää 
tämän tutkimuksen alkuvaiheena.

Timo Junkkaala on kirjoittanut kirkkohistoriallisen elämäkerran Urho 
Muroma – herätyssaarnaaja (1990). Tämän tutkimuksen taustaluku pe-
rustuu pääosin Junkkaalan tutkimukseen. Taustaluvussa hyödynnetään 
myös siihen sisältyvää Muroman teologian analyysiä.

Matti Väisänen on lähinnä kasteteologiaan liittyvissä tutkimuksissaan 
analysoinut jossain määrin Muroman teologiaa. Näitä ovat Pyhä kas-
te kirkossa (2001), hänen väitöskirjansa Vedestä vai Hengestä? Uuras 
Saarnivaaran kasteteologia (2007) ja Pelastuksesta osalliset (2017).

Teemu Kakkuri on valaissut kirjassaan Suomalainen herätys – 
herätys kristillisyyden historia nälkävuosista Nokia-Missioon (2014) 
Urho Muroman vaikutusta viidennen herätysliikkeen syntyyn.

Ari Aurasen väitöskirjassa Herätyksen aalloissa ja karikoissa, Uuras 
Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa 
ja hajaannuksessa 1965–1976 (2015) on luku evankelioivan herätys-
kristillisyyden noususta Suomessa, jossa Auranen käsittelee lyhyesti myös 
Muromaa. Hänen mukaansa evankelioiva herätyskristillisyys henkilöityi 
selvimmin 1920-luvulta alkaen Urho Muromaan.

Kuopion hiippakunnan piispa, teologian tohtori Jari Jolkkonen ana-
lysoi Urho Muroman julistusta esitelmässään Perusta-lehden teologisilla 
opintopäivillä Kauniaisissa 3.1.2014 aiheesta Kaste, usko ja kääntymys. 

14 Urho Muromasta, hänen työstään ja ajattelustaan on tehty seuraavat pro gradu -tutkielmat: 
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa: Vanha-Perttula 1944, Urho Muromasta ja 
hänen evankelioimistyöstään; Ronkainen 1961 a, Urho Muroman rajankäyntiä kasteesta; 
Ronkainen 1961 b, Urho Muroma julistajana; Hakalisto 1967, Evankelioiva sisälähetys 
Albert Lunden, Edward Kilpeläisen ja Urho Muroman mukaan; Lehtonen 1972, Urho 
Muroman pelastuskäsitys; Franzén 1974, Dopet och pånyttfödelsen enligt Fredrik Gabriel 
Hedberg och Urho Muroma; Väliaho 1975, Urho Muroma julistajana ja uuspietistisen 
julistustyypin edustajana; Vidgren 1979, Urho Muroma ja lähetystyö; Mäkinen 1980, 
Urho Muroma sisälähetysmiehenä maailmansotien välisenä aikana; Jerkku 1985, Urho 
Muroman rukousopetus Herää Valvomaan -lehdessä; Haataja 1986, Urho Muroman käsitys 
tahdon vapaudesta uudestisyntymisen edellytyksenä; Ruuskanen 2010, Urho Muroman 
sielunhoitonäkemys Herää Valvomaan -lehdessä 1928–1934 ja sen reflektointi modernissa 
sielunhoitokeskustelussa 1990-luvulla 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä; Kakkuri 
1989, Uuspietismin nousu ja hajaannus 1949–1967 käsittelee myös Muromaa.

 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa: Väliaho 1979, Urho Muroman kirjallisen 
julistuksen makroanalyysi.

 Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa: Lassus 1972, Urho Muromas syn på kyrkan.

 Itä-Suomen yliopiston teologian osastossa: Karhula 2017, Urho Muroman kärsimyksen 
teologia.

 Muroman julistuksesta ja teologiasta on tehty myös kaksi pastoraalitutkielmaa: Larema 1968, 
Uudestisyntyminen Urho Muroman julistuksessa; Hakalisto 1971, Urho Muroman käsitys 
pyhityksestä.
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Esitelmä julkaistiin myöhemmin Perusta-lehdessä (1/2014, 5–13). Siinä 
Jolkkonen analysoi Urho Muroman kääntymyskokemusta ja sen mah-
dollisia vaikutuksia hänen julistukseensa.

Jolkkosen mukaan luterilaisen uskonkäsityksen näkökulmasta 
Muroman julistukseen näyttäisi liittyvän kaksi ongelmaa: sakrament-
tien jääminen taka-alalle ja kääntymysjulistukseen sisältyvä synergismi. 
Hänen mielestänsä Muroma halusi välttää keskiajan katolista ex opere 
operato -oppia niin paljon, että ajautui lähelle keskiajan katolista facere 
quod in se est -oppia.

Jolkkonen totesi, että vastaavaan johtopäätökseen ovat tulleet myös 
Timo Junkkaala Muroma-elämäkerrassaan ja Matti Väisänen analysoi-
dessaan uuspietistisen kasteteologian ongelmia.

Aikaisempi tutkimus osoittaa hyvin, että vaikka Muroman merkitys 
on yleisesti tunnustettu ja myös hänen teologiansa kriittisiä aspekteja 
tunnistettu, on tarpeellista ja perusteltua analysoida ja selvittää hänen 
teologiassaan sitä, mikä siinä näyttää olevan keskeisintä ja olennaisinta: 
hänen uudestisyntymis- ja pyhityskäsityksensä.

1.5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä tutkimuksessa muodostetaan Muroman tuotannosta sisältöana-
lyysin avulla aineistolähtöinen dispositio, jossa hänen teologiset paino-
tuksensa pyritään ottamaan huomioon ja niitä tarkastellaan kriittisesti 
omassa kontekstissaan. Tutkimus jakautuu johdanto- ja taustalukuun, 
kolmeen päälukuun sekä loppukatsaukseen.

Taustaluvussa luodaan kirkkohistoriallinen katsaus Muroman elämän-
vaiheisiin ja -työhön. Sen tarkoitus on osaltaan auttaa ymmärtämään 
hänen teologista ajatteluaan ja sen luonnetta. Tällöin huomiota kiinni-
tetään erityisesti hänen saamiinsa teologisiin vaikutteisiin. Tätä tutki-
musta ajatellen ratkaisevimmat teologiset vaikutteensa Muroma näyttää 
saaneen suhteellisen varhaisessa elämänvaiheessa. Jo hänen kokemansa 
voimakas uskonnollinen murros vuonna 1912 vaikutti ratkaisevasti hänen 
käsitykseensä uudestisyntymisestä ja sen myötä koko hänen mittavaan 
elämäntyöhönsä pappina ja herätyssaarnaajana. Sitä leimaa voimakas 
pyrkimys auttaa ihmisiä ”uudestisyntymisen kokemukseen” ja ”koko-
naiseen antautumiseen” Jumalalle. Myös kirjallisuus, jota Muroma pian 
uskonnollisen murroksensa jälkeen luki, vaikutti siihen, mitä hän ajatteli 
uudestisyntymisestä. Merkittävimmin näyttävät vaikuttaneen englantilai-
sen presbyteeripappi W.P. Mackayn ja arkkipiispa Gustaf Johanssonin 
kirjat. Jo teologiaa opiskellessaan Muroma näyttää erityisesti vaikuttu-
neen professori Antti J. Pietilän teologisista linjauksista. Niihin Muroma 
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myöhemmin toistuvasti vetoaa, ennen kaikkea koskien kastetta ja uudes-
tisyntymistä sekä sylilapsen uskoa. Taustaluvussa kiinnitetään erityistä 
huomiota myös Muroman ns. Keswick-liikkeestä saamiin vaikutteisiin, 
jotka näyttäytyvät varsinkin hänen pyhitysteologiassaan.

Ensimmäisessä pääluvussa (3.) tarkastellaan Muroman käsitystä 
langenneesta ihmisestä ja Jumalasta. Aluksi (3.1.) selvitetään hänen kä-
sitystään ihmisen elämän tarkoituksesta, ihmisestä alkutilassa ja syn-
tiinlankeemuksen jälkeen. Siinä keskitytään selvittämään lankeemuksen 
vaikutuksia ihmisessä ja hänen suhteessaan Jumalaan. Erityisesti kiinni-
tetään huomiota Muroman käsitykseen ihmisen tahdon vapaudesta ennen 
ja jälkeen syntiinlankeemusta. Toiseksi (3.2.) paneudutaan Muroman ju-
malakuvaan ja sen mahdollisiin soteriologisiin vaikutuksiin. Strukturoiko 
hänen jumalakuvansa hänen pelastuskäsitystään?

Toisessa pääluvussa (4.) tarkastellaan hänen käsitystään uudestisynty-
misestä. Muroma näyttää pitävän uudestisyntymistä ihmisen pelastumi-
selle välttämättömänä. Aluksi (4.1.) selvitetään, miten hän tätä peruste-
lee. Tämän jälkeen (4.2.) paneudutaan hänen käsitykseensä sovituksesta 
(4.2.1.) ja Pyhän Hengen vuodattamisesta (4.2.2.) uudestisyntymisen pe-
lastushistoriallisina edellytyksinä.

Alaluvussa 4.3. selvitetään Muroman käsitystä uudestisyntymisen vä-
lineistä: vesikasteesta (4.3.1.) ja Jumalan sanasta (4.3.2.). Mistä vesikas-
teessa on kysymys ja mitä siinä tapahtuu? Mikä on Jumalan Hengen ja 
veden suhde? Entä Jumalan Hengen ja Sanan suhde?

Tämän jälkeen alaluvussa 4.4. tarkastellaan hänen käsitystään ”pelas-
tumisen järjestyksestä” ja uudestisyntymisen ”sisäisistä edellytyksistä”. 
Ensin (4.4.1.) selvitetään, mistä hänen mukaansa herätyksessä on kysy-
mys. Miksi hän näyttää pitävän herätystä ”ainutlaatuisena etsikkoaika-
na”? Tämän jälkeen (4.4.2.) paneudutaan kääntymykseen. Mitä Muroman 
mukaan kääntymys on? Voidaanko hänen käsitystään kääntymyksestä 
luonnehtia synergistiseksi? Sitten (4.4.3.) kysytään, mitä Muroma tarkoit-
taa pelastavalla uskolla? Voiko ihminen itse ottaa pelastavan uskon, vai 
onko se Jumalan teko? Luvussa 4.4.4. tarkastellaan Muroman käsitystä 
vanhurskauttamisesta. Mitä vanhurskauttaminen tarkoittaa? Miten van-
hurskauttaminen ja uudestisyntyminen suhteutuvat toisiinsa?

Toisen pääluvun viimeisessä alaluvussa (4.5.) keskitytään osoittamaan, 
mitä Muroma lopulta tarkoittaa ”henkikasteella” (4.5.1.) ja uudestisynty-
misen kokemuksella (4.5.2.). Ovatko kaikki kristityt ”henkikastettuja”? 
Miten Muroman käsitys ”henkikasteesta” eroaa helluntailaisuuden hen-
kikastekäsityksestä? Miten ”henkikaste” ja uudestisyntyminen liittyvät 
toisiinsa? Onko uudestisyntyminen Muroman mukaan ainutkertainen 
vai toistuva tapahtuma? Hän näyttää painottavan uudestisyntymisen 
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kokemuksellisuutta. Voiko ihminen uudestisyntyä tietämättään? Mikä 
on varma todiste uudestisyntymisestä?

Kolmannessa pääluvussa (5.) selvitetään Muroman pyhityskäsitystä. 
Ensimmäisessä alaluvussa (5.1.) kysytään, miksi Muroma mukaan pyhitys 
on, ei ainoastaan uudestisyntymisen seuraus, vaan jopa pelastumisen ehto. 
Toisessa alaluvussa (5.2.) tarkastellaan pyhitystä Jumalan kuvan uudis-
tamisena ja tulemisena Kristuksen kaltaiseksi. Kolmannessa alaluvussa 
(5.3.) selvitetään laajasti Muroman käsitystä pyhityksen edellytyksistä. 
Ensin käsitellään Kristusta uskovan pyhityksenä (5.3.1.) ja tämän jälkeen 
selvitetään, mitä Muroma tarkoittaa ”itsensä kuolleena pitämisellä” py-
hityksen edellytyksenä (5.3.2.). Luvussa 5.3.3. tarkastellaan Muroman 
käsitystä ”lihallisesta kristitystä”, josta hänen mukaansa täytyy tulla ”hen-
gellinen kristitty”. Tämän jälkeen (5.3.4.) selvitetään hänen käsitystään 
”kokonaisesta antautumisesta” Pyhällä Hengellä täyttymisen ehtona ja 
edellytyksenä. Sitten (5.3.5.) tarkastellaan Pyhällä Hengellä täyttymis-
tä, jota hän näyttää pitävän pyhityksen välttämättömänä edellytyksenä. 
Viimeisessä alaluvussa (5.4.) selvitetään Muroman käsitys pyhityksen 
päämäärästä. Loppukatsauksessa kootaan yhteen tutkimuksen tulokset.
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2.  URHO MUROMAN ELÄMÄVAIHEET JA 
TEOLOGISET VAIKUTTEET

2.1. EVANKELINEN HERÄTYSLIIKE – KOTITAUSTA JA  
OPILLINEN KIISTAKUMPPANI

Urho Rafael Muroma (ent. Murén) syntyi 10. päivänä toukokuuta 1890 
Helsingissä, jonne hänen isänsä, Mäntsälän seurakunnan kappalainen 
Emil Ferdinand Murén (1854–1912) oli siirtynyt edellisenä syksynä. 
Emil Murénin kerrotaan kokeneen nuoruudessaan voimakkaan hen-
gellisen murroksen,15 ja jo tuolloin oli syntynyt yhteys evankeliseen 
herätysliikkeeseen.

 Vuonna 1898 Emil Murén valittiin Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen johtokuntaan, mikä kertonee hänen vahvasta 
sitoutuneisuudestaan evankeliseen herätysliikkeeseen ja sen teologiaan.

Näyttää siltä, ettei Murén kuitenkaan ollut vain yhden herätysliikkeen 
mies. Hänellä oli yhteyksiä muiden muassa vapaakirkollisuutta lähellä 
olleisiin allianssipiireihin. Vakaumuksellinen luterilainen ja nimenomaan 
evankelinen hän kuitenkin oli16 ja ilmeisesti hyväksyi myös opin yleisestä 
vanhurskauttamisesta eli ”koko maailman autuudesta Kristuksen kuole-
massa ja ylösnousemuksessa”.17 Junkkaalan mukaan Murén opetti evan-
kelisten tavoin myös lapsen uudestisyntymistä kasteessa. Vuonna 1888 
julkaisemassaan saarnakirjassa Murén näyttäisi tosin liittyvän lähinnä 
uusluterilaiseen käsitykseen kasteesta ja uudestisyntymisestä. Hän kir-
joittaa: ”Kasteessa tapahtuvaa ihmisen osallisuutta hengellisestä elämästä 
voimme nimittää hengelliseksi sikiämiseksi, jota seuraa syntyminen, sit-
ten kuin ihminen kehittyy itsetietoiseen uskoon. Näin tapahtuu uuden-
syntymisen peso kasteessa ja Pyhän Hengen uudistus uskossa Jumalan 

15 Junkkaala 1990, 11–16.

16 Muistokirjoituksessaan Emil Ferdinand Murénista Werneri Niinivaara kuvaa Murénia mm. 
seuraavasti: ”Ja joskin hän liikkui eri piireissä, oli hän kuitenkin jyrkkä tunnustuksen mies, aina 
tahtoen kiinni pitää kirkkomme Raamattuun perustuvasta tunnustuksesta. Eräälle ystävällensä 
oli vainaja kerrankin kyyneleet silmissä kertonut iloitsevansa suuresti siitä, että raitista, Lutherin 
oppiin ja kansan kirkkomme tunnustukseen perustuvaa liikettä leviää nuorisonkin keskuuteen.” 
Niinivaara 1913, 19–26.

17 Junkkaala 1990, 17. Junkkaala arvelee, että vaikka Murén ei kirjoituksissaan ota varsinaisesti 
kantaa vuosisadan vaihteessa evankelista liikettä ravistelleeseen kiistaan ns. ”koko maailman 
autuudesta”, häntä tuskin olisi valittu johtokuntaan, jos hän olisi kuulunut tämän opin torjujiin. 
”Koko maailman autuuden” opista ks. luku 4.2.1. 
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laupeuden kautta Jeesuksen Kristuksen tähden… Sen tähden, joka uskoo 
ja kastetaan, tulee autuaaksi, so. Jumalan valtakunnan jäseneksi…”18

Vaikka Urho Muroma myöhemmin useamman kerran joutui opillisiin 
kiistoihin erityisesti evankelisen liikkeen kanssa, hän näyttää arvostaneen 
isäänsä ja tämän iloista hurskautta. Vuonna 1949 Muroma muisteli isänsä 
luonnetta seuraavasti:

Iloinen hän oli, kyllähän minä sen muistan ja ehkä joskus ´liian` 
iloinen. Olen kuullut kerrottavan, että hän soveltui hyvin ristiäisiin 
ja vihkiäisiin, siellä kun sai iloita. Toisinaan hän saattoi naurattaa 
juhlaväkeä niin, että vedet silmistä tippuivat. Mutta kun hautajaisten 
jälkeen vainajan kotiin kokoontuneet ystävät nauroivat, niin että 
menivät kykkysilleen hänen kertoessaan valoisia juttujaan ja iloisesti 
puhellessaan, niin silloin saattoi todella puhua ´liika iloisuudesta`…
Oli nyt, miten oli, mutta sen muistan, että hän oli harvinaisen 
valoisa ja iloinen ihminen. Kyllä hänen seurassaan aina virkistyi.  
Sen me lapsetkin saimme kokea…

Urho Muroma ei arvioinut isänsä evankelisuutta vain tämän persoonal-
listen luonteenpiirteiden kautta, vaan myös ja oikeastaan ensisijaisesti 
hänen hengellisten näkemystensä kautta. Poika kirjoittaa isästään:

Harva tietää, miten syvällistä elämää Pyhässä Hengessä hän 
päivittäin eli. En minä sitä siihen aikaan ymmärtänyt, suruton 
lakitieteen ylioppilas. Vasta myöhemmin se on minulle selvinnyt. 
Hän oli todellinen rukouksen mies (kurs. U.M.). 

Valoisa evankeelinen kristitty hän oli, lukeutuen mm. 
Evankeliumiyhdistykseen... Ei häntä yhdistyksen johdon taholta 
oikein hyväksytty, kun hän ei mahtunut ´kaikkiin kaavoihin`, mutta 
nuorisoliittolaiset häntä rakastivat.

Kerran joku kysyi häneltä, miksi hän kuului 
Evankeliumiyhdistykseen, kun siellä, kysyjän mielestä, julistetaan 
niin yksipuolista evankeliumia, hän kertoi vastanneensa: ´Noh, 
tarvitaanhan sitä vähän suolaakin soppaan`... Milloinkaan hän ei 
harrastanut hengellistä tyrkyttämistä ja pakkoa. Saimme kasvaa 
ehkä liiankin vapaina. Mutta tämä hengellisen vapauden rakkaus 

18 Junkkaala 1990, 17; Murén I 1888, 236. Uusluterilaisesta kasteteologiasta ks. Pihkala 1986, 
202–207.
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omassa kristillisyydessäni on varmasti kodin perintöä. Ei mitään 
tekohurskautta, kaiken pitää olla aitoa ja luonnollista, siinä yksi 
hänen periaatteistaan… Niin, hän oli elävä, iloinen kristitty, sillä 
tiedän varmasti hänen aina pyrkineen vaeltamaan evankeelisessa 
vapaudessa ja Pyhän Hengen täyteydessä.19

Muroman äiti, Aleksandra Emilia, ei näytä kokeneen samanlaista hengel-
listä murrosta kuin puolisonsa, mutta molemmat olivat Urhon mukaan 
”Jumalan kasvojen edessä vaeltavia ihmisiä”. Vaikka Muroma ei ole tal-
lentanut lapsuusajan muistoja kirkossa käymisistä, pappilan uskonnol-
linen kasvatus epäilemättä jätti jälkensä. Iltarukouksen lisäksi luettiin 
Raamattua ja rukouskirjaa.

Muroma muisteli muun muassa tilannetta, jota hän kutsui ”ensimmäi-
seksi herätyskokouksekseen”. Pappilan pojat olivat häirinneet iltarukous-
ta. Äiti oli sanonut, että Jumala vaatii lasten sielut äidiltä, ellei tämä opeta 
heille Herran tietä. Äiti oli samalla muistuttanut raamatunkohdasta, jossa 
puhutaan myllynkiven ripustamisesta kaulaan. Muroma on kertonut, että 
tämä raamatunpaikka oli jäänyt pitkäksi aikaa hänen mieleensä.

Junkkaalan mukaan näyttää ilmeiseltä, että Muroman lapsuuden us-
koa on sävyttänyt jonkinlainen pelko Jumalan tuomiosta. Tähän viittaavat 
hänen mukaansa myös Muroman kouluaikaiseen Uuteen Testamenttiin 
tekemät merkinnät, jotka lähes kaikki liittyivät Jumalan tuomioon ja ian-
kaikkiseen kadotukseen.20

2.2. ERKKI KAILA – MUROMAN USKONNONOPETTAJA JA 
TEOLOGINEN VAIKUTTAJA

Kahtena viimeisenä kouluvuotena Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa 
Muroman uskonnonopettajana oli teologian tohtori (myöhemmin arkki-
piispa) Erkki Kaila (1867–1944). Kaila oli jo tuossa vaiheessa merkittävä 
teologinen vaikuttaja toimien muun muassa teologisten esikäsitteiden 
opettajana yliopistossa. Hän oli myös kirjoittanut ylempien luokkien 
käyttöön dogmatiikan oppikirjan.21

Kaila oli perehtynyt sekä Johann Tobias Beckin että Friedrich 
Schleiermacherin ja Albrecht Ritschlin teologiaan. Näiden protestant-
tisten teologien linjaukset muodostivat Kailan teologisen katsomuksen 

19 HV 12/1949, 212–215. Ks. myös Junkkaala 1990, 19.

20 Junkkaala 1990, 12, 19–20.

21 Kristillinen uskonto-oppi kouluja varten. Kuopio 1905.
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jännitteisen peruslähtökohdan. Yhtäältä hän halusi pitäytyä beckiläiseen 
raamattukeskeisyyteen, mutta toisaalta häntä inspiroi Schleiermacherin 
subjektiivisen uskonkokemuksen painotus sekä Ritschlin historial-
linen uskontulkinta ja pyrkimys sovittaa kristinusko senhetkiseen 
maailmankuvaan.22

Junkkaalan mukaan Kailan dogmatiikan oppikirjassa voidaan tun-
nistaa tämän uuden teologian vaikutuksia esimerkiksi Raamatun sa-
nainspiraatio-opin torjunnassa, uskon kokemuksellisuuden korostami-
sessa ja optimistisessa suhtautumisessa kristityn eettiseen vaellukseen. 
Kirkkokäsityksessään Kaila pitäytyy beckiläisen biblisismin esittämään 
kolmijakoon: uskovat, opetuslapset ja kastetut.23

Mistään ei käy suoranaisesti ilmi, missä määrin Kailan dogmatiikan 
opetus on nuoreen Muromaan vaikuttanut. Ns. liberaaliteologiaa myö-
hemmin vastustanut Muroma näyttää kuitenkin jossain määrin tukeu-
tuneen sen varhaisia vaikutteita Suomeen tuoneen uskonnonopettajansa 
näkemyksiin. Kastetta ja uudestisyntymistä käsittelevässä kirjoitukses-
saan hän siteeraa useita kohtia Kailan dogmatiikan oppikirjasta ja jatkaa 
seuraavasti: ”Jokaisen, joka on kuullut minun saarnaavan kasteesta ja 
uudestisyntymisestä, täytyy tunnustaa, että olen saarnannut juuri näin. 
Jokainen, joka osaa sisältä lukea, voi lukea jokaisesta kirjoittamastani 
kirjasta ja myöskin Herää Valvomaan -lehdestä juuri tämän opin kastees-
ta ja uudestisyntymisestä.”24 Myös vanhurskauttamisoppia koskevassa 
kirjoituksessaan Muroma tukeutui vahvasti Kailaan.25

2.3. ALBERT LUNDE JA EKSTAATTINEN 
KÄÄNTYMISKOKEMUS

Evankelisesta kotitaustastaan huolimatta Urho Muroma näyttää lukio-
aikana etääntyneen hengellisistä asioista. Päästessään ylioppilaaksi vuon-
na 1909 hän oman kertomansa mukaan oli täysin vieraantunut Jumalasta 
ja kirkosta.26 Isä oli kyllä ehdottanut pojalleen papin uraa, mutta se ei 

22 Murtorinne 1986, 257–264.

23 Junkkaala 1990, 21.

24 ”Ollen minun opettajani dogmatiikassa Suomalaisen Yhteiskoulun viimeisillä luokilla, 
opetti hän meille kirjoittamansa oppikirjan Kristillinen uskonto-oppi mukaan kasteesta ja 
uudestisyntymisestä seuraavaa…” HV 4/1937, 114–116; Junkkaala 1990, 21.

25 Vanhurskauttamisoppia koskevassa kirjoituksessa HV 4/1936, 132–135 Muroma lainaa 
käsityksensä tueksi useita kohtia Kailan kirjasta Eräitä luterilaisen tunnustuksemme johtavia 
näkökohtia: tervehdys Viipurin hiippakunnan papistolle ja seurakunnille. Helsinki 1925. Ks. 
luku 4.4.4.

26 Junkkaala 1990, 22, 25.
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näyttänyt häntä lainkaan kiinnostavan. Sen sijaan Muroma päätyi lu-
kemaan oikeustiedettä, joka sekään ei tosin näytä häntä varsinaisesti 
innostaneen. Muroma kirjoittikin myöhemmin, ettei hän ollut tuntenut 
mitään kiinnostusta oikeustiedettä kohtaan.

Ensimmäisenä opiskelusyksynään Muroma löysi harrastuksen, joka 
häntä kiehtoi. Hän liittyi Ylioppilaskunnan Laulajiin. Muroman itsensä 
mukaan laulamisesta tuli hänen pääharrastuksensa, mutta välinpitä-
mättömyys kristillisyyttä kohtaan jatkui opiskelun alkuvuosina. Hän on 
myöhemmin kertonut, ettei hän kolmen opiskeluvuoden jälkeenkään edes 
tiennyt Ylioppilaiden Kristillisen Yhdistyksen olemassaolosta, vaikka sen 
toiminta oli noina aikoina vilkasta.27

Syksyllä 1912 Urho Muroman elämässä tapahtui merkittävä uskonnol-
linen murros. Tähän näyttävät vaikuttaneen sekä Emil Murénin kuolema 
sydänkohtaukseen Urho-poikansa syliin28 että norjalaisen maallikkosaar-
naajan Albert Lunden Helsingissä pitämät herätyskokoukset.

Albert Lunde (1877–1939) oli entinen merimies.29 Hän oli kokenut 
Amerikassa uskonnollisen murroksen, jonka seurauksena hänestä oli 
tullut herätyssaarnaaja. Ratkaisevat vaikutteet hän oli saanut evankeli-
kaalisuudesta, jonka merkittävin edustaja tuolloin oli Dwight L. Moody 
(1837–1899). Julistuksessaan Lunde painotti pelastuksen subjektiivis-
ta vastaanottamista ja pyhitystä. Hän oli kastattanut itsensä uudelleen, 
mutta toimi yhteistyössä luterilaisten kanssa. Myös Norjassa hänellä oli 
yhteyksiä luterilaiseen kirkkoon ja sisälähetysliikkeeseen, mutta siellä 
Lunden ympärille muodostui myöhemmässä vaiheessa vapaakirkko.30

Lunden herätyskokoukset alkoivat Helsingissä syksyllä 1912 – tasan 
viikko Muroman isän kuoleman jälkeen. Lunde oli vieraillut Suomessa 
ensimmäisen kerran jo keväällä, jolloin Emil Murén oli käynyt häntä 
kuuntelemassa ja kehottanut myös Urhoa menemään. Urho ei ollut silloin 
mennyt, mutta nyt hän tahtoi noudattaa isänsä pyyntöä.

Kokoukset jatkuivat kolmen viikon ajan, ja Muroma kävi ilta illan 
perään kuuntelemassa Lundea, joka näyttää tehneen häneen syvän vai-
kutuksen. Kirjoituksessaan Albert Lunden muistolle (1939)31 Muroma 

27 Junkkaala 1990, 27–28;

28 Tapahtumalla näyttää olleen voimakas vaikutus nuoreen Muromaan. Ks. Honkanen 1967, 10; 
Reijomaa 1975, 19.

29 Albert Lundesta ja hänen elämäntyöstään ks. Oftestad 2005, 213; Wislöff 1971, 141–143; Nyman 
2014, 141–151.

30 Junkkaala 1990, 29. Lunden Suomessa pitämistä puheista julkaistiin kirja Joutukaa, sielut. 
Porvoo 1930. Suomeksi ilmestyivät myös ainakin Lunden saarnakirjat Viisitoista saarnaa. 
Tampere 1906 sekä Herra auta. Suolahti 1969.

31 HV 3–4/1939, 58–68.
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lausui: ”Minun elämääni on hänellä ollut aivan ratkaiseva vaikutus. Ei 
ainoastaan se, että meidän elämänratamme leikkasivat toisiansa juuri 
silloin, kun elämässäni oli kaikkein otollisin aika pysähtyä Herran kutsun 
eteen, vaan myöskin ajatellessani tällä hetkellä siitä saakka elettyä elä-
määni ja toimintaani, on hänen persoonallisuudellaan ollut eräänlainen 
salaperäinen vaikutus koko elämäni suuntautumiseen ja työhöni.”

Käänteentekeväksi muodostui herätyskokous Johanneksen kirkossa 
18.10.1912. Lunde oli painottanut puheessaan ehdottoman ratkaisun vält-
tämättömyyttä Jumalan ja maailman välillä. Muroman kertoman mukaan 
hän oli puheensa lopulla sanonut:

”Ehkä täällä kirkossa on joku nuori mies, joka on tienhaarassa. Ystävä, 
minä tahtoisin sanoa sinulle: Jos tänään olet valinnan paikalla, valitse tä-
nään niin, että kun kerran makaat kuolinvuoteellasi, sinä voisit sanoa: pal-
jon olen elämässäni erehtynyt, mutta tuona iltana minä valitsin oikein.”32

Puhetta seuranneen laulun myötä Muroma oman kertomansa mukaan 
joutui voimakkaan ekstaattisen kokemuksen valtaamaksi. Tätä kokemus-
taan hän on myöhemmin puheissaan ja kirjoituksissaan toistuvasti ku-
vannut ja tulkinnut, esimerkiksi seuraavasti:

Silloin Herra oli minua niin lähellä, että kuvaannollisesti sanoen 
olisin voinut käsin koskettaa Häntä. Vaivuin rukoukseen. 
Vihin elämäni Hänen palvelukseensa ja otin vastaan syntien 
anteeksisaamisen. Mitä sitten seurasi, sitä en osaa selittää. Menin 
siinä määrin hurmoksiin, että päivätajuntani katosi kokonaan ja olin 
jossain korkealla Herran luona. Johanneksen kirkko siellä alhaalla 
oli kuin tulitikkulaatikko ja surisi täynnä ihmisiä. En tiedä, miten 
poistuin väkijoukon kanssa kirkosta, mutta vasta kadulla kulkiessani 
kotiin päin heräsin palokunnantalon kohdalla aivan kuin unesta. 
Ihmettelin myös sitä merkillistä syvää rauhaa, joka oli vallannut 
sydämeni. En ollut koskaan kuullut puhuttavan Pyhästä Hengestä 
ja sen tähden en ymmärtänyt, että olin tullut täytetyksi Pyhällä 
Hengellä.33

Lähes 50 vuotta myöhemmin Muroma kirjoitti tästä kokemuksestaan:

Tälläkin hetkellä, jolloin siitä tapauksesta on kulunut jo 47 vuotta, 
voin Jumalan kasvojen edessä sanoa, että jos joku ihminen on joskus 
luovuttanut elämänsä 100-prosenttisesti Kristukselle, niin tein minä 

32 Junkkaala 1990, 30–31.

33 Junkkaala 1990, 31; HSÄ 1925, 51; Honkanen 1967, 13. Ks. myös HV 9–10/1945, 201.
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sen tuona iltana. Siitä olen niin vakuutettu, että voin sen kerran 
sanoa Herran tuomioistuimen edessä.34

Tätä uskonnollista kokemustaan Muroma piti läpi elämänsä henkilökoh-
taisena ”henkikasteenaan”, ”uudestisyntymisenään” ja ”Pyhällä Hengellä 
täyttymisenään”.35 Kokemuksella näyttää olleen merkittävä vaikutus myös 
siihen, että Muroma myöhemmin yhtäältä määrätietoisesti torjuu uu-
destisyntymisen kasteessa ja toisaalta painottaa erillisen ”henkikasteen” 
eli Pyhän Hengen saamisen ja Pyhällä Hengellä täyttymisen välttämät-
tömyyttä. Tämä ”peruskokemus” vaikutti ratkaisevasti paitsi Muroman 
elämän suuntaan myös hänen teologiseen ajatteluunsa.36

2.4. W.P. MACKAY JA ”KÄÄNTEENTEKEVÄ KIRJA” 
UUDESTISYNTYMISESTÄ

Uskonnollista murrostaan välittömästi seuranneina viikkoina Muroma 
oman kertomansa mukaan saattoi viipyä Raamatun äärellä jopa 16 
tuntia päivässä.37 Raamatun lukemisen ohessa hän alkoi tutkia myös 
muuta hengellistä kirjallisuutta. Erityisen merkittäväksi hänelle näyttää 
tuolloin muodostuneen tutustuminen englantilaisen presbyteeripappi 
W.P.Mackayn kirjan Grace and Truth under Twelve Different Aspects 
ruotsinnokseen.38 Se ilmestyi englanninkielisessä maailmassa useina pai-
noksina, ja myöhemmissä laitoksissa on D.L. Moodyn suosittava lausun-
to. Juha Ahvion mukaan kirja edustaa armo-opillisia painotuksia, jotka 
muodostuivat vähän myöhemmin (1875) syntyneen Keswick-liikkeen39 
kantaviksi rakenteiksi. Kirjassa painottuvat erityisesti ihmisen täydellinen 
syntiturmelus, uudestisyntymisen ehdoton välttämättömyys, pelastusvar-
muus ja pyhityksen tärkeys.40

34 MKHK 1959, 9.

35 SEH 1929, 74–75; HV 9–10/1945, 201; HV 6–7/1939, 143. Ks. myös Larema 1968, 5.

36 Myös Paavalin evankeliumin ”juuret” olivat hänen kääntymiskokemuksessaan. Ks. Aejmelaeus 
2013, 119–132.

37 Honkanen 1967, 14.

38 Nåd och sanning. Tolf Betraktelser. Stockholm 1874. Juha Ahvion mukaan W.P.Mackay 
(1839–1885) oli lääkäri, joka myöhemmin ordinoitiin presbyteerikirkon pastoriksi.  Ahvio 2015. 
Englanninkielisessä maailmassa tästä Mackeyn kirjasta otetaan edelleen uusia painoksia.

39 Keswick-liikkeestä ks. luku 2.7.

40 Ahvio 2015.
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Muroma itse piti kirjan pääsanomana opetusta uudestisyntymisestä.41 
Hän kuvaa kirjan lukemista itselleen ”käänteentekeväksi”: ”Se asetti jal-
kani kalliolle. Minulle aukesi uudestisyntymisen ihana tosiasia ja se, että 
uudestisyntynyt ihminen on niin parempina kuin huonompinakin päivi-
nänsä aina Jumalan oma... Jumalan armo ja Jumalan lapsen pysyväinen 
armotila valkenivat silloin ensi kertaa minulle.”42

Kirjassaan Mackay painottaa, ettei pelastuksen kannalta ole ratkaise-
vaa, mitä uskova tuntee. Ratkaisevaa on, mitä Raamatun sana todistaa 
hänen asemastaan Kristuksessa, johon hän on vanhurskauttamisen ja 
uudestisyntymisen kautta päässyt.43 Hänen mukaansa uudestisyntyminen 
tarkoittaa tulemista osalliseksi ”uudesta luonnosta”. Uudestisyntyminen 
on välttämätöntä, sillä Kristus ei tullut opettamaan ”vanhaa luontoa” tai 
tekemään sitä vähän kerrassaan paremmaksi, vaan hän tuli antamaan 
”uuden luonnon”. Tämä tapahtuu Mackayn mukaan punktuaalisessa 
uudestisyntymisessä yhtäaikaisesti vanhurskauttamisen kanssa.44 Hän 
painottaa, että uudestisyntyminen on Pyhän Hengen työ, jossa ihminen 
ei voi kooperoida Jumalan Hengen kanssa.45

Muroman Mackaylta saamien vaikutteiden kannalta on syytä pai-
nottaa, ettei Mackay sijoita uudestisyntymistä kasteeseen. Hän tulkitsee 
Johanneksen evankeliumin 3. luvun alussa olevaa Jeesuksen puhetta ve-
destä ja Hengestä syntymisestä siten, että ”vesi” ei tarkoita kastetta, vaan 
Jumalan sanaa. Uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan sanan ja Pyhän 
Hengen vaikutuksesta.46

On ilmeistä, että Muroma pääsääntöisesti omaksui Mackayn kirjan 
näkemykset. Vaikka hän ei tulkitse Mackayn tavoin Johanneksen 3. luvun 
alkua, hän kuitenkin omaksui Mackayn käsityksen uudestisyntymises-
tä kasteesta erillisenä, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikuttamana 
uskonaktina.

41 Reijomaa 1975, 20–21. Ks. myös Junkkaala 1990, 39.

42 SEH 1929, 76–77.

43 Mackay 1913, 81–93, 144–148.

44 Mackay 1913, 54–56; Väliaho 1975, 19.

45 Mackay 1913, 97–98.

46 ”Den vatten, som Kristus här omtalar och som i det Gamla Testamentet förebildares, är Guds 
ord, Guds egna tankar i synlig form för människor uppenbarade...Vi måste födas af Anden 
– men icke af Anden utan ordet, icke heller af ordet utan Anden; – det är icke två särskilda 
födelser, utan en och samma gudomliga nyfödelse.” Mackay 1913, 62, 66. Ks. myös Junkkaala 
1990, 35 ja Reijomaa 1975, 20.
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2.5. GUSTAF JOHANSSON JA UUDESTISYNTYMINEN  
”VEDEN JA HENGEN KAUTTA”

Suhteellisen pian kääntymyksensä jälkeen Muroma päätyi vakaumukseen, 
ettei hänestä voi tulla juristia, vaan hänestä täytyy tulla evankeliumin ju-
listaja. Tämän vakaumuksen syntyyn näyttää vaikuttaneen kokemus, ehkä 
jonkinlainen ekstaattinen näky, josta Muroma on kertonut seuraavasti:

Seisoin kuin jyrkänteen reunalla, josta hirvittävät tulenlieskat 
nousivat kohti taivasta. Jumala oli pysäyttänyt minut juuri, kun 
olin syöksymässä näihin lieskoihin. Seisoin siinä kuin pimenevässä 
yössä. Samalla näin, miten sekä oikealla että vasemmalla puolella 
ihmisiä suoranaisena jonona syöksyi jyrkänteeltä tuleen. Silloin 
sain kuin sisäisen kutsun: Mene ja koeta pelastaa niin monta kuin 
mahdollista syöksymästä tuonne tulijärveen.47

Muroma ei kuitenkaan ajatellut pyrkiä pappisvirkaan. Se ei häntä erityi-
semmin vetänyt puoleensa. Ilmeisesti Lunden esimerkki oli johtamassa 
häntä mieluummin maallikkosaarnaajan kuin papin tehtävään.

Merkittävin ongelma suhteessa pappisvirkaan liittyi oppiin kasteessa 
tapahtuvasta uudestisyntymisestä, jota Muroma ei pitänyt oikeana. Hän 
arveli, että jos hänestä tulisi luterilaisen kirkon pappi, hän olisi velvolli-
nen opettamaan uudestisyntymistä kasteessa, ja sitä hän ei mielestänsä 
missään tapauksessa voisi tehdä.

Kun edesmenneen Emil Murénin työtoverit, helsinkiläiset papit E.W. 
Pakkala ja K.J. Sylvander kävivät talvella 1913 tapaamassa työtoverinsa 
leskeä ja lapsia, vierailun aikana syntyi keskustelu Urhon tulevaisuuden 
suunnitelmista. Tämän kerrottua ajatuksistaan, Pakkala oli todennut, ett-
eivät kaikki luterilaiset papit opeta uudestisyntymistä kasteessa. Erityisesti 
hän oli maininnut arkkipiispa Gustaf Johanssonin (1844–1930), jonka 
kirjoihin, varsinkin kirjaan Pyhä uskomme48, hän samalla kehotti nuorta 
Muromaa tutustumaan.49

Perehtyminen Gustaf Johanssonin teologiaan ja erityisesti hänen 
käsitykseensä kasteesta ja uudestisyntymisestä vaikuttivat Muromaan 
niin, että hän alkoi pitää mahdollisena toimimista luterilaisen kirkon 
pappisvirassa. Vahvat alleviivaukset sekä hänen myöhemmät arvostavat 
vetoamisensa arkkipiispa Johanssonin teologisiin käsityksiin osoittavat, 

47 Honkanen 1967, 14–15; Junkkaala 1990, 36.

48 Johansson 1897.

49 HV 2/1955, 56.
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että Johanssonin raamatullisuus eli beckiläisyys50 muodostui Muromalle 
osaksi hänen teologista kontekstiaan.

Muroma näyttää omaksuneen Johanssonin uudestisyntyneiden teo-
logian (theologia regenitorum). Sen mukaan Jumalan todellisen tunte-
misen ja hänen ilmoituksensa ymmärtämisen edellytys on, että ihminen 
on saanut Pyhän Hengen ja hänestä on tullut ”uusi luomus”.
Myös Johanssonin kirkkokäsitykseen Muroma yhtyi. Siinä tehdään 
ero kaikkien kastettujen muodostaman ulkonaisen kirkon ja todelli-
sen Kristuksen seurakunnan välillä, johon kuuluvat ainoastaan Pyhästä 
Hengestä osallisiksi tulleet ”uudet luomukset”. Näiden ”välissä” on vielä 
”opetuslapsipiiri”, joka on Pyhän Hengen vaikutuksen alla, mutta ei kui-
tenkaan osallinen Pyhästä Hengestä.51

Pakkalan hänelle erityisesti suosittelemaa Johanssonin kirjaa Pyhä 
uskomme Muroma on vahvasti alleviivaten tutkinut. Alleviivauksista ja 
reunamerkinnöistä voi päätellä, että kysymys kasteesta ja uudestisynty-
misestä on ollut erityisen mielenkiinnon kohteena (ss. 390–399). Hän 
on alleviivannut mm. seuraavat kohdat: ”Kasteeseen kuuluu uudesti-
syntyminen veden ja Hengen kautta. Vesikaste vaatii henkikastetta, ja 
henkikaste edellyttää vesikasteen” (s. 394). ”Se pelastus, puhdistus ja 
uudestisyntyminen, joka lähtee kasteesta, edellyttää Raamatussa evan-
keliumin saarnaamista, kuulemista ja uskomista. (s. 396). ”Kun lapsi 
kastetaan, ottaa Jumala siis hänet armoonsa, ja hän tulee osalliseksi 
kasteen siunauksesta. Jumala antaa armossa lapselle niin paljon, kuin 
se voi lapsena saada. Kun lapsi kasvaa ja käyttää armon välikappaleita, 
saa hän yhä runsaammin kasteen armoa osakseen. Ja kun hän uskolla 
omistaa evankeliumin sanan, kastaa Herra häntä Hengellään. Lapsen 
kaste ja henkikaste ovat yhtä armotyötä, sillä aika ja paikallisuus eivät 
ole Jumalan tointa erottamassa” (s. 399).

2.6. ANTTI J. PIETILÄ – ”POSITIIVISTA POSITIIVISIN” 
KASTETEOLOGI

Syksyllä 1913 Muroma aloitti teologian opinnot Helsingin yliopiston teo-
logisessa tiedekunnassa.52 Tiedekunnan opettajista professori Antti. J. 

50 Beckiläisyydestä ja Johanssonista beckiläisyyden edustajana ks. Murtorinne 1986, 135–138 ja 
157–166.

51 Junkkaala 1990, 36–38; HV 2/1955, 57. ”Minulla on kansankirkosta sama näkemys kuin n.s. 
beckiläisellä suunnalla, jota meidän kirkossamme edusti arvovaltaisimmin arkkipiispa Gustaf 
Johansson.” HV 4–5/1943, 72–73.

52 Junkkaala 1990, 38.
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Pietilä (1878–1932)53 näyttää erityisesti vaikuttaneen Urho Muromaan. 
Tämä näkyy jo siinä, että arvioidessaan opettajiaan hän luonnehti Pietilää 
”positiivisista positiivisimmaksi”.54 Taustaltaan lestadiolaisena Pietilä pie-
tistiseen tapaan painotti, että teologian tuli palvella ”elävää kristillisyyttä”. 
Kysymyksessä pelastusvarmuudesta ollaan hänen mukaansa kristinuskon 
ytimessä, ja siinä on myös teologian päämäärä.

Pietilä arvosteli voimakkaasti uskonnonhistoriallista koulukuntaa, joka 
hänen mielestänsä suhteellisti kristinuskon ja muiden uskontojen eron. 
Vuonna 1912 Pietilä julkaisi kirjan Taistelu apostolisesta uskontunnustuk-
sesta. Tässä kirjassaan hän arvosteli voimakkaasti 1900-luvun alun saksa-
laista uusprotestantismia, joka hänen mukaansa vaaransi koko kristillisen 
uskon. Kritiikistään huolimatta Pietilä näyttää olleen riippuvainen uus-
protestantismista. Hänen mukaansa kristinuskon sisällä on vastakohta 
henkisen, sisäisen, tietoisessa uskossa omaksuttavan, sanaan perustuvan 
persoonallisuususkonnon ja lakia, ulkonaisia muotoja, sakramentteja ja 
ritualismia korostavan sakramenttiuskonnon välillä. Edellinen on hänen 
mukaansa evankelinen ja jälkimmäinen katolinen kristinuskon muoto.55

Suhteessaan uusprotestantismiin Muroma näyttää seuraavan Pietilän 
linjauksia. Kuten tässä tutkimuksessa osoitetaan, Muroma vetosi myö-
hemmin useaan otteeseen Pietilään ja hänen näkemyksiinsä.

Erityisesti Muroma yhtyi Pietilän kasteteologiaan. Hän muun muassa 
kirjoitti: ”En tunne toista teologia, jonka kastejulistukseen voisin yhtyä 
samassa määrin kuin Antti J. Pietilän. Kirjani Kristus-kaste, joka syntyi 
samana vuonna (1932) kuin Pietilän Dogmatiikan kolmas osa, kulkee 
aivan samoilla linjoilla, vaikka en ollutkaan opettajani kirjaa vielä silloin 
nähnyt.”56

Muroma oli omaksunut Gustaf Johanssonin teologiasta vesi- ja hen-
kikasteen erottamisen. Pietilältä hän näyttää saaneen tukea erityisesti 
käsitykselleen, ettei lapsikasteessa voi olla kysymys uudestisyntymisestä, 
koska pienellä lapsella ei ole tietoista uskoa. Pietilän mukaan on ”väärin… 
väittää, että juuri kaste synnyttää lapsessa uskon, sillä sekin tapahtuisi 

53 Antti J. Pietilästä, hänen elämäntyöstään ja teologiastaan ks. Tiililä 1972.

54 Junkkaala 1990, 40.

55 Junkkaala 1990, 41–42; Sjöblom 1995, 12–19 ja 97; Väisänen 2007, 218, nootti 3. Pietilästä 
laajemmin ks. esim. Tiililä 1972; Murtorinne 1986, 264–273.

56 HV 3/1954, 89. HV 1/1954, 23 Muroma kirjoitti: ”En kuvittele olevani mikään Pietilä, tiedän 
hyvin vähäpätöisyyteni hänen rinnallaan, mutta saanhan tunnustautua tämän rehellisen ja 
reilun opettajani oppipojaksi.” Sjöblom toteaa: ”Ehkä pisimpään Pietilän vaikutus on jatkunut 
ns. viidennen herätysliikkeen, uuspietismin, sisällä. Nimenomaan liikkeen kasteteologisissa 
kirjoituksissa on viitattu Pietilään teologisena auktoriteettina.” Sjöblom 1995, 3. Ks. myös HV 
5–6/1955, 153–154; HV 11/1955, 278–280; HV 3/1955, 92–93; Junkkaala 1990, 42. Ks. luku 
5.3.1. Pietilän kasteteologiasta Pietilä 1932, 312–344.
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tajullisen elämän ulkopuolella ja olisi luonnotonta ja maagillista. Mutta jos 
kaste ei synnytä uskoa, niin se ei synnytä myöskään uudestaan, sillä uusi-
syntyminen on hengellisesti puhuen juuri uskon syntyminen.” Muroma oli 
vakuuttunut, ettei hän itsekään ollut uudestisyntynyt lapsena saamassaan 
kasteessa. Kirjassaan Kristus-kaste hän kirjoittaa:

Koettuani uudestisyntymisen ja henkikasteen sangen voimakkaana 
elämyksenä lokakuussa 1912, kiintyi pian huomioni...oppiin 
kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä... Tutkittuani 
erityisesti, mitä Raamattu opettaa uudestisyntymisestä, mitenkä 
siinä ihmisestä todella tulee uusi luomus, joka vaeltaa 
uudessa elämässä sen kautta, että Kristus ottaa asumuksensa 
ihmiseen Pyhässä Hengessä, ja tultuani varmasti vakuutetuksi, 
ettei mitään sellaista ollut minussa tapahtunut kasteen hetkellä, – 
eikä olisi voinutkaan tapahtua, kun uudestisyntyminen edellyttää 
ihmisen puolelta sellaista omakohtaista uskoa, jossa ihminen 
omistaa Kristuksen omaksi persoonalliseksi Vapahtajaksensa 
– , hylkäsin ehdottomasti opin kasteessa tapahtuvasta 
uudestisyntymisestä (lihavoinnit U.R.).57

2.7. PAUL NICOLAY JA KESWICK-LIIKE – ”MELKOMÄÄRÄSSÄ 
REFORMEERATTUJA VAIKUTUKSIA”

Teologian opiskelun ohella Muroma osallistui aktiivisesti Kristillisen 
Ylioppilasliiton toimintaan, jonka puheenjohtajana toimi E.W. Pakkala. 
Kristillisen ylioppilasliikkeen henkinen johtaja oli kuitenkin Keswick-
liikkeen pyhitysteologiasta vaikutteita saanut paroni Paul Nicolay 
(1860–1919).58 Nicolay painotti ”kokonaista antautumista” Kristukselle 
ja käytännöllistä kilvoitusta Raamatun lukemisessa, rukoilemisessa ja 
taistelussa syntiä vastaan. Erityisen tunnettu on hänen kehotuksensa: 
”Pidä rautaisella kädellä kiinni aamuvartiosta!” Vielä vanhuudessaankin 

57 Pietilä 1932, 338; KK 1971,13; Junkkaala 1990, 139. Ks. luku 4.5.

58 Paul Nicolaysta ja hänen kristillisyydenkäsityksestään ks. esim. Lehtonen 1947. Keswick-
liikkeestä Lehtonen kirjoittaa: ”Keswick-liike on varsinaisesti juuri pyhitysliike... ´Jumalan 
lapsen normaalikokemus on oleva voitto eikä alinomainen tappio...´ Tästä uudesta elämästä, 
jonka voimana on Pyhä Henki, ihminen tulee osalliseksi täydellisen antautumisen kautta.” 
Lehtonen 1947, 31. Ks. myös Nyman 20014, 99–112. Keswick- liikkeestä ja sen sanomasta ks. 
esim. Barabas 1952; Hopkins 1952; Pokki 2005, 248–256, 268–269, 273, 294–295 ja Ahonen 
1987, 94–110. Ks. myös Risto Ahosen artikkeli (Ahonen 2016, 336–346) ”Amerikkalaisen 
herätyskristillisyyden vaikutus suomalaiseen kristillisyyteen”.
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Muroma muisteli arvostaen tätä ja muutakin opiskeluaikanaan saamaan-
sa opetusta.59 Hän itse arvioi olleensa noina aikoina ”melkomäärässä re-
formeeratulta taholta tulleiden vaikutusten alaisena” ja saaneensa voi-
makkaimmat vaikutteet nimenomaan Paul Nicolaylta.

Näitä ”melkomäärässä reformeerattuja vaikutuksia” Muroma epäi-
lemättä sai erityisesti myös kirjallisuuden välityksellä. Muroman kir-
jastossa on useita Keswick-liikkeen edustajien kirjoja, joita Muroma 
lukuisista alleviivauksista ja reunamerkinnöistä päätellen on ahkerasti 
lukenut. Tällaisia ovat esimerkiksi Andrew Murrayn, F.B. Meyerin ja 
S.D. Gordonin kirjat, joita Muromalla oli runsaasti.60

Näiden varsin tunnettujen julistajien lisäksi Muroma tutustui myös 
Dirk Hermanis Dolmaniin,61 joka vieraili Suomessa, ja jonka vuonna 1929 
suomeksi ilmestynyt kirja Isän lupaus – tutkielmia Pyhästä Hengestä 
ja hänen työstään62 näyttää erityisesti vaikuttaneen häneen. Muroma 
kertoi myöhemmin, että jo Dolmanin pitämät puheet Helsingissä teki-
vät häneen voimakkaan vaikutuksen. Hänen tekemänsä runsaat mer-
kinnät kyseiseen kirjaan vahvistavat Muroman pääsääntöisesti yhtyneen 
Dolmanin pneumatologiaan ja pyhitysjulistukseen. Keswick-liikkeeseen 
lukeutuneen Dolmanin painotukset Pyhän Hengen ikävöimisestä ja pyy-
tämisestä, oman tahdon alistamisesta, ”kokonaisesta antautumisesta” ja 
kuuliaisuudesta saivat selvästi Muromassa vastakaikua.

Yhdessä kohdassa Muroma ei kuitenkaan näytä yhtyneen Dolmanin 
opetukseen. Kun Dolman antaa ymmärtää, että Pyhän Hengen saaminen 
tapahtuu erillään uudestisyntymisestä, Muroma protestoi kysymysmer-
kein ja yliviivauksin.63

Kuten tässä tutkimuksessa osoitetaan, Muroma näyttää omaksuneen 
Keswick-liikkeen pyhitysteologisia painotuksia. Hän näyttää arvostavan 

59 Ks. esim. SSI 1957, 60–61.

60 Junkkaala 1990, 43–44. Muroma luki myös Charles Finneyn ja myöhemmin D.L. Moodyn 
kirjoja. Hänen kirjastossaan on esim. kirjanen Herätys. Herätyssaarnaaja C.G. Finneyn 
ajatuksia herätyksestä (Kuopio 1912) ja D.L. Moody. Segervinnande bön och betingelserna 
därför (Stockholm 1920), joiden sivuilla on runsaasti Muroman alleviivauksia ja kommentteja. 
Niistä voi päätellä, että niiden sanoma on tehnyt lukijaansa vaikutuksen. Andrey Murrayn kirjoja 
Muromalla oli Junkkaalan mukaan ainakin kymmenen. Junkkaala 1990, 140, nootti 7.

61 Juha Ahvion mukaan Dolman oli hollantilaissyntyinen Britannian kansalainen ja pastori, joka 
toimi mm. Hampurissa juutalaislähetyksen tehtävissä. Hän oli yhteydessä Keswick-liikkeeseen ja 
edusti Lontoosta käsin toimivaa seuraa, jonka pyrkimyksenä oli edistää Kristuksen tuntemusta 
juutalaisten keskuudessa. Ahvio 2015.

62 Suom. Eeva Björklund. Helsinki 1929.

63 Junkkaala 1990, 134; Dolman 1929, 91; 42–43. Muroma kiinnittää huomiota siihen, että toisaalla 
kirjassaan Dolman opettaa Pyhä Henki tulevan ihmiseen kääntymyksessä, ja että se tarkoittaa 
”henkikastetta”, kun taas Pyhällä Hengellä täyttyminen on eri asia. Tähän käsitykseen Muroma 
ilmaisee yhtyvänsä mm. kirjoittamalla tekstin viereen: ”Kyllä!” Ks. Dolman 1929, 121–122.
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Keswick-liikettä ja sen julistusta. Jo 1930-luvulla hän eksplisiittisesti totesi 
Keswick-liikkeen olleen aina hänen ”sydämensä rakkaus” ja 1960-luvulla 
hän kirjoitti: ”Tunnustan mielihyvin, että Keswick-kokousten julistukses-
ta olen saanut paljon hyvää...” Toisaalta Muroma ei kuitenkaan hyväksy-
nyt, että hänen omaa pyhitysjulistustaan pidettäisiin ”anglosaksilaisena”. 
Hänen mielestänsä se on aina ollut ”paavalilaista”.64 Joka tapauksessa 
myös Herää Valvomaan -lehdessään Muroma julkaisi toistuvasti Keswick-
yhteyksistä tunnettujen julistajien kirjoituksia.65

Keswick-liike sai alkunsa ja nimensä 1875 Luoteis-Englannissa, 
Keswick-nimisessä pienessä kaupungissa pidetyistä kristittyjen pyhi-
tyselämään keskittyvistä kesäkonferensseista. Konferenssi tunnetaan 
nimellä The Convention for the Deeping of the Spiritual Life. Osallistujat 
ovat koostuneet pääasiassa anglikaaneista, kalvinistisista baptisteista ja 
presbyteereistä.

Myös Suomessa alettiin järjestää vuodesta 1913 alkaen kokoontumisia 
”hengellisen elämän syventymiseksi”, joissa Muroma oli usein puhujana. 
Niiden tausta oli juuri näissä Keswick-kokouksissa.66

Keswick -liikkeen synnyn taustalla oli Dwight. L. Moodyn evankeli-
oimiskampanja Englannissa vuosina 1873–1875. Liikkeen synnyssä oli 
keskeisesti mukana myös ns. dispensationalismin isänä pidetyn John 
Nelson Darbyn (1800–1882) Brethren-liike.67

Pohjois-Amerikassa Keswick-liike sai vahvaa kannatusta vasta 1900-lu-
vulla, mutta sen pyhitysteologiasta on vähitellen tullut evankelikalismin 
pääuoman (mainline evangelicalism) ”puolivirallinen” pyhityskäsitys.68 
Monet varsin tunnetut evankelikaaliset julistajat ovat saaneet merkittäviä 
vaikutteita Keswick-liikkeen teologiasta. Näihin lukeutuvat esimerkiksi 
Billy Graham ja Campus Crusade for Christ -järjestön perustaja Bill 

64 HV 5–6/1937,154; HV 3–4/1963: ”Minua on eräältä taholta syytetty, että opetan ́ anglosaksilaista` 
pyhitystä. Tätä en ole koskaan tehnyt. Tunnustan mielihyvin, että Keswick kokousten julistuksesta 
olen saanut paljon hyvää, mutta minun pyhitysjulistukseni on alusta alkaen ollut paavalilaista 
” (kurs. U.M.). Ks. tähän liittyen myös alaluku 5.3.2. Paavalin pyhityskäsityksestä ks. Pinomaa 
1942, 15–39.

65 Ks esim. S.D. Gordon HV1/1938, 23; Andr. Murray HV 1–2/1940, 4–5; 7- 8/1940, 10–11; J.R. 
Macduff HV 7–8/1940 ja 9–10/1940, 1941; A.B. Simpson HV 4–5/1943, 61- 63; A. Murray HV 
6/1945, 133–136; R.A. Torrey HV 6–7/1949, 85 ja 9/1952, 166–167 D.L. Moody HV 10/1952, 
190–193; D.H. Dolman 10/19960, 276–278, 11/1960, 301–304 ja 12/1960, 331–333; Roy ja Revel 
Hession 2/1961, 48 ja 3/1961, 69; F.B. Meyer HV 1/1961, 2/1961, 3/1961, 69. Sisälähetyssäätiö 
julkaisi myös  F.B. Meyerin kirjan Syvemmälle Kristus-elämään (Lappeenranta. 1961).

66 Pokki 2005, 252, nootti 145 ja Junkkaala 1990, 142–150.

67 John Nelson Darby oli premillenialistisen dispensationalismin ”isä”. Hän jakoi Raamatun 
pelastushistorian jaksoihin eli dispensaatioihin. Olennaisinta ovat Raamatun profetiat, joiden 
odotetaan toteutuvan kirjaimellisesti. Darbysta ja dispensationalismista tarkemmin ks. Ahvio 
2006, 107, 109, 111, 114 ja 170; Pokki 2005, 252, 266–267, 276, 278 ja 295.

68 Näin toteaa Donald W. Dayton. Ks. Pokki 2005, 252, nootti 248.
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Bright.69 Muroma arvioi kirjoituksissaan Grahamia, hänen julistustaan 
ja ylipäätään anglosaksista herätyskristillisyyttä varsin myönteisesti.70 
Mutta aivan erityisesti Muroma näyttää saaneen vaikutteita Keswick-
liikkeen pyhitysteologiasta.

Keswick-liikkeen teologiassa on olennaista kaksi kokemuksellista 
uskonaktia. Ensimmäinen on kääntymys ja uudestisyntyminen, jolloin 
saadaan synnit anteeksi. Toinen on pyhitys, jonka edellytyksenä on ”ko-
konainen antautuminen Jumalalle”. Se kohottaa kristityn korkeammalle 
tasolle uskonelämässä ja antaa voiman taistelussa syntiä vastaan.71

Synti ymmärretään uskovissa olevana taipumuksena tai lakina, jota 
voidaan vastustaa, mutta ei koskaan juurittaa kokonaan pois (eradicated). 
Vastustaminen (counteraction) on Keswick-liikkeen mukaan ainoa keino 
synnin voittamiseen. Hengen laki Kristuksessa (Room. 8:2) vastustaa 
synnin lakia uskovissa (Room. 7:23), kunhan he pysyvät Kristuksessa 
(union with Christ).

Vaikka Keswick-liikkeen edustajat torjuvat mahdollisuuden saavut-
taa tässä elämässä synnitöntä täydellisyyttä (sinless perfection), he ovat 
vakuuttuneita uskovien mahdollisuudesta elää ilman ”tietoista syntiä” 
(known sin). Ratkaiseva tekijä synnin vastustamisessa on vapaa tahto 
(free will). Kysymys on lopulta siitä, sallivatko uskovat Pyhän Hengen 
vastustaa heidän syntistä luontoaan (sinful nature).72

Taustalla on Keswick-pyhitysteologian keskeinen opetus, jonka mu-
kaan uskovat kristityt jakautuvat kahteen ”kategoriaan”: ”lihallisiin” ja 
”hengellisiin”.

”Lihalliset” kristityt ovat uskon kautta vanhurskautettuja ja uudestisyn-
tyneitä, mutta heiltä puuttuu kokemukselliseen pyhityselämään johtava 
käänne (crisis). He ovat vanhurskautettuina vapaat synnin rangaistuk-
sesta, mutta eivät synnin vallasta. Heidän tulisi elää Hengessä, mutta 
he elävät ”lihassa”. Heillä on Pyhä Henki, mutta he eivät ole täyttyneet 
Pyhällä Hengellä. Tästä syystä heillä ei ole myöskään voimaa kristilliseen 
palveluun (powerful Christian service). Kristus on heille Pelastaja, mutta 
ei Herra. ”Lihalliset” kristityt elävät Roomalaiskirjeen 7. luvun ”minä-
elämää” (self-life), ja siksi heidän hengellistä elämäänsä leimaavat jat-
kuvat tappiot.

69 Pokki 2005, 156. 

70 Ks. esim. HV 10/1955, 252–254. Brittiläisestä evankelikalismista ks. Bebbington 1989 ja 2000. 
Evankelikalismista Yhdysvalloissa ks. Dayton & Johnston 1991 sekä Erickson 2000.

71 Pokki 2005, 252.

72 Naselli 2008, 29; Barabas 1952, 47–51; Hopkins 1952, 1 1–28.
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”Hengelliset” kristityt ovat puolestaan vanhurskautettuja uskon kaut-
ta, mutta sen lisäksi he ovat kokeneet pyhityselämään johtavan kään-
teen (crisis of sanctification). He eivät ole vapautetut ainoastaan syn-
nin rangaistuksesta, vaan myös synnin vallasta. ”Hengelliset” uskovat 
elävät Hengessä. He eivät ole ainoastaan saaneet Pyhää Henkeä, vaan 
he ovat myös täyttyneet Pyhällä Hengellä (Spirit-filled). Siksi heillä on 
myös voima kristilliseen palveluun, erityisesti lähetystyöhön. Kristus ei 
ole heille ainoastaan Pelastaja, vaan myös Herra. ”Hengelliset” uskovat 
elävät Roomalaiskirjeen 8. luvun ”Kristus-elämää”, ja sen tähden heidän 
uskonelämäänsä ei leimaa tappiot, vaan voitollisuus (constant victory).73

2.8. C.O. ROSENIUS – MUROMAN SIELUNHOITAJA

Jo teologiaa opiskellessaan Muroma näyttää lukeneen ahkerasti myös 
ruotsalaisen evankelisen pietistin C.O. Roseniuksen74 kirjoja. Hänen kirjas-
tossaan on edelleen tallella useita Roseniuksen teoksia. Roomalaiskirjeen 
kommentaarin ensimmäisessä osassa on päiväys 25.9.1913. Runsaat al-
leviivaukset osoittavat, että hän on molemmat osat huolellisesti lukenut. 
Alleviivauksista voi päätellä, että Muromalle erityisen merkittäviä ovat ol-
leet kohdat, joissa Rosenius painottaa Jumalan armon riippumattomuutta 
uskovan omasta kelvollisuudesta. Silloinkin, kun uskova tuntee olevansa 
”täynnä syntiä” ja omantunnon syytöksiä, Jumalan armo Kristuksessa on 
enemmän – se riittää. Vaikka kaikki on synnin turmelemaa, on varmaa, et-
tä Kristuksessa on anteeksiantamus, joka luetaan ihmiselle uskon kautta.

Muroma kirjoitti myöhemmin, että varsinkin vaikeina masennuksen 
aikoina, jollaisia hän joutui käymään läpi, hän sai merkittävästi apua juuri 
Roseniuksen kirjoista. Avun luonne on ollut ilmeisen sielunhoidollista. 
Muroma kuvasi, että ne ”pitivät päätäni vedenpinnan yläpuolella, niin 
etten kokonaan hukkunut”. Erityisesti hän mainitsi Roomalaiskirjeen kak-
siosaisen kommentaarin lisäksi hartauskirjan Elämän leipää, jota hän 

73 Naselli 2008, 30. ”We are therefore not to regard Romans VII as expressive of normal conflict 
of the Christian, inevitable to the end of his earthly life. The normal Christian life is in Romans 
VIII and is experienced as the Holy Spirit by His counteractive power is permitted to have His 
way.” Barabas 1952, 82. Ks. myös Hopkins 1952, 29–39.

74 C.O. Roseniuksesta ks. esim. Andersson 2011; Saarisalo 1973.
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tapasi lukea aamuisin.75 Myöhemmin Muroma julkaisi Herää Valvomaan 
-lehdessään Roseniuksen kirjoituksia.76 

Lauri Huovinen selvittää väitöskirjassaan Roseniuksen käsitystä uu-
destisyntymisestä.77 Muroma on epäilemättä voinut merkittävässä määrin 
yhtyä Roseniuksen teologisiin linjauksiin. Huovisen mukaan Rosenius 
painottaa kristillisyyden olevan ihmisen auttamista ”iankaikkiseen au-
tuuteen”, johon päästään uudestisyntymisen (regeneratio) kokemuksen 
kautta. Roseniuksella itsellään oli ollut kokemus, jota hän piti uudesti-
syntymisenään ja elämänsä ratkaisevimpana tapahtumana.

Uudestisyntyminen sisältää Roseniuksen mukaan uskon antamisen 
(donatio fidei), vanhurskauttamisen (iustificatio) ja uuden ihmisen 
luomisen. Kaiken vaikuttaa Pyhä Henki Jumalan sanalla. Kuuliaisuus 
Jumalan käskyille on välttämätön todistus elävästä uskosta (fides vivens) 
ja uudestisyntymisestä.

Uudestisyntyminen on Roseniuksen mielestä momentaaninen ja ker-
takaikkinen, mutta pyhitys (sanctificatio) puolestaan jatkuva ja pitkäjän-
nitteinen tapahtuma. Hänen mukaansa on myös tehtävä ero sen välillä, 
että uskovalla on aina syntiä, mutta hän ei tee syntiä.

Huovinen toteaa, että kasteesta Roseniuksella on sanottavana lähinnä 
varoittava sana. Yksinomaan kasteeseen ei saa luottaa, vaan kastetun tulee 
antaa kasteen johtaa itsensä uudestisyntymisen kokemukseen Sanan ja 
uskon kautta.78

Roseniukselta Muroma lienee saanut sielunhoidollisen avun ohella 
vaikutteita myös luterilaisesta lain ja evankeliumin dialektiikasta. Nämä 
vaikutteet eivät kuitenkaan näytä tulleen Muroman teologian keskeisim-
miksi tulkinta-avaimiksi.

2.9 ”APPROBATURPAPIKSI” JA HELSINGIN 
KAUPUNKILÄHETYKSEN TYÖNTEKIJÄKSI

Masennuskausista ja erinäisistä kriiseistä johtuen Muroman valmistumi-
nen ja pappisvihkimys viivästyivät. Lopulta erotutkinnon päivämääräk-
si tuli 8.10.1917 ja yleisarvosanaksi approbatur. Muroma oli tähdännyt 

75 Junkkaala 1990, 52. Junkkaalan mukaan Muroma on erityisesti alleviivannut kohtia, joissa 
Rosenius painottaa Jumalan armon riippumattomuutta uskovan omasta kelvollisuudesta. Ks. 
myös Väliaho 1975, 20–21 ja Reijomaa 1975, 21.

76 Ks. esim. HV 5–6/1938, 139–141; HV 11/1939, 227; HV 1–2/1940, 11–12; HV3/1944, 36; HV 
6/1944, 104–105.

77 Huovinen 1962 a.

78 Huovinen 1962 a, 17, 19–20, 206, 262–263.
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korkeampaan arvosanaan, joten tulos oli ilman muuta hänelle pettymys. 
Myöhemmin hän totesi olevansa vain ”approbatur-pappi”. Urho Muroman 
kirjasto ja hänen lukuisat lukemansa kirjat79 sekä teologiset kirjoituksensa 
kertovat kuitenkin omaa vaikuttavaa kieltänsä hänen lukeneisuudestaan.

Lokakuun 22. päivänä 1917 Urho Muroma vihittiin papiksi. Vihkimisen 
toimitti Porvoon piispa Herman Råbergh. Muodollinen virkamäärä-
ys annettiin Helsingin pohjoisen seurakunnan apulaiseksi, mutta hä-
nen ensisijainen tehtävänsä oli toimia Helsingin Kaupunkilähetyksen 
apulaissaarnaajana.80

Jo ensimmäisten pappisvuosien kuluessa Muromasta tuli herätys-
saarnaaja, jonka monet yhdistykset olisivat mielellään ottaneet palveluk-
seensa. Hänen päätyönsä oli kuitenkin Helsingin Kaupunkilähetyksessä, 
vaikka hän kokeilikin monenlaista. Muroman tulevaisuutta ajatellen 
merkittävänä voidaan pitää, että hän jo noina aikoina yhdessä Suomen  
Lähetysseuran K.A. Paasion kanssa piti evankelioimiskokoussarjoja ai-
nakin Forssassa, Heinolassa, Keravalla, Kouvolassa ja Tampereella. Ne 
kokosivat varsin runsaasti kuulijoita, ja niiden vaikutuksesta näyttää syn-
tyneen herätyksiä.

Tampereella yksi Muroman kuulijoista oli tuolloin 15-vuotias Osmo 
Tiililä, joka myöhemmin muisteli Muroman puheen tulleen joskus niin 
kovana ja käskevänä, että puhuja itsekin ilmeisesti tajusi lyöneensä lujaa ja 
lausahti lopuksi: ”Antaa nyt tuon isä Paasion tulla teitä lohduttamaan.”81

Muroma kertoi, että hän jo noina aikoina koki tällaisen evankelioi-
mistyön erityisellä tavalla omakseen. ”Herätysviikkoja” tosin myös ar-
vosteltiin ja annettiin ymmärtää niiden olevan vain ”ihmispuuhaa” ja 
saavan aikaan ainoastaan ”tunnekuohuja”. Määrätietoisesti Muroma tor-
jui syytökset painottaen, että herätyksessä ihmiselle ”kirkastuu totuus 
Jumalasta ja itsestä” ja syntyy halu olla kuuliainen Jumalalle. Herätys oli 
hänen mukaansa ”yksinomaan Jumalan Pyhän Hengen armotyö, jossa 
ihminen on vain välikappale”. Tunteisiin vetoavia puheita ja lauluja piti 
Muroman mielestä välttää.82

Muroman ensimmäisiltä pappisvuosilta on säilynyt hänen pitämien-
sä puheiden dispositioita. Ne osoittavat, että puheiden lähtökohtana oli 
aina jokin raamatunkohta, usein ainoastaan yksi jae. Toistuvia aiheita 
olivat kehotus ”ratkaisuun” tulla Jeesuksen luokse ja päästää hänet sydä-
meen sekä tämän ratkaisun mahdollisten esteiden tarkastelu. Ilmeisenä 

79 Junkkaala 1990, 177.

80 Junkkaala 1990, 54–56.

81 Junkkaala 1990, 62.

82 Junkkaala 1990, 61–62.
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tavoitteena oli saattaa kuulijat ”kokonaiseen antautumiseen” Jumalalle 
ja siten varmuuteen pelastuksen osallisuudesta.

Tällaiset anglosaksisen herätys- ja pyhityskristillisyyden painotukset 
olivat tuttuja kristillisessä ylioppilasliikkeessä, jossa Muroma käänty-
misensä jälkeen oli aktiivisesti mukana. Junkkaala toteaa, että vaikka 
Muroma pyrki varomaan, ettei hänen julistuksensa koskettaisi pelkästään 
kuulijoiden tunteita, hän tuskin kykeni välttämään ”ratkaisuun” ja ”ko-
konaiseen antautumiseen” painottuvan julistuksen ongelmia.83

2.10. SORTAVALAN EVANKELISEEN SEURAAN – KIRKOT 
ALKAVAT TÄYTTYÄ

Syksyllä 1921 – lyhyeksi jääneen merimiespapin työkauden jälkeen84 – 
Muroma löysi järjestön, jonka työssä hän ajatteli voivansa toteuttaa kut-
sumustaan. Lokakuun alussa hän siirtyi Sortavalan Evankelisen Seuran 
palvelukseen.

Seura oli perustettu 1890 ja sääntöjensä mukaan se pyrki levittämään 
Raamattuja, hengellistä kirjallisuutta ja traktaatteja, edistämään lähetys-
harrastusta, pyhäkoulutyötä sekä sairaiden ja köyhien hoitoa. Kun dia-
koninen toiminta siirtyi 1905 perustetulle Sisälähetysseuralle, Sortavalan 
Evankelinen Seura keskittyi julistus- ja kirjallisuustyöhön.

Kolmen seuraavan vuoden aikana, jonka Muroma oli Sortavan 
Evankelisen Seuran palveluksessa, hän piti kaksi viikkoa kestäviä evan-
kelioimiskokoussarjoja seurakunnissa eri puolilla Suomea. Lisäksi oli 
lyhyempiä vierailuja eri seurakuntiin sekä osallistumisia myös muiden 
yhdistysten, varsinkin Merimieslähetysseuran kokouksiin.

Kokousten saama suosio yllätti Sortavan Evankelisen Seuran. Myös 
Kotimaa-lehti ja useat paikallislehdet uutisoivat Muroman evankelioimis-
kokouksista. Poikkeuksetta uutisoinneissa painotettiin, että kokouksissa 
oli ollut hyvin paljon ihmisiä. Kirkot olivat niin täynnä, etteivät kaikki 
aina mahtuneet edes sisälle. Kokouksiin kerrottiin osallistuneen heitäkin, 
jotka eivät tavallisesti seurakuntien toimintaan osallistuneet.

Kokoussarjojen yhteydessä pidettiin myös jälkikokouksia. Niiden tar-
koitus oli antaa mahdollisuus henkilökohtaisiin, sielunhoidollisiin kes-
kusteluihin. Tällaiset kokoukset lienevät kuuluneet ohjelmaan kaikissa 
Muroman kokoussarjoissa, vaikka ne muutoin olivat luterilaisessa kir-
kossa noina aikoina harvinaisia.

83 Junkkaala 1990, 64.

84 Junkkaala 1990, 68–74.
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Kokousten julistusta luonnehdittiin sanomaksi synnistä ja armosta, 
esimerkiksi seuraavasti: ”Saatiin kuulla, että yksikin tunnustamaton tai 
kätketty synti riittää sulkemaan meiltä taivaan oven”, mutta ”minkä valo 
paljastaa, sen veri puhdistaa.”

Osmo Tiililä piti näitä Muroman kokoussarjoja yhtenä merkittävim-
mistä kirkollisista tapahtumista koko 1920-luvun Suomessa.85

2.11. HNMKY:N PÄÄSIHTEERIKSI – UUDESTISYNTYMISEN 
VAATIMUS JA PYHITYS KOROSTUVAT

Vaikka Muroman evankelioimistyö näytti menestyvän, hän oli kevääl-
lä 1924 valmis suostumaan Helsingin Nuorten Miesten Kristillisen 
Yhdistyksen pyyntöön ottaa vastaan yhdistyksen pääsihteerin tehtävät. 
NMKY-liike oli tullut Suomeen jo 1880-luvulla.86 Sen tausta oli – kuten 
kristillisen ylioppilasliikkeen – anglosaksisessa herätyskristillisyydessä. 
Urho Muroma oli jo opiskeluaikanaan vieraillut puhujana yhdistyksen 
kokouksissa, joten se oli hänelle ennestään tuttu.

Muroma aloitti uudessa työssään kaikkea muuta kuin vaatimattomasti. 
Hän asetti tavoitteekseen jäsenistön hengellisen uudistuksen ja sellaisen 
evankelioimistyön, joka tavoittaisi mahdollisimman laajasti helsinkiläiset 
miehet. Tavoitteiden toteuttamiseksi Muroma kehotti yhdistyksen jäseniä 
rukoilemaan ja toimimaan: ”Uskossa Jumalaan on lähdettävä liikkeelle 
ja uskallettava suuria.”

Tilastotiedot noilta ajoilta kertovat huomattavasta toiminnan laaje-
nemisesta. Kun vuonna 1922 yhdistyksen toimintaan osallistui noin 28 
000 ihmistä, vuonna 1924 osallistujia oli yli 67 000. Eniten osallistujia 
oli jumalanpalveluksissa, keskimäärin 700 ja seuraavina vuosina jopa yli 
750. Miesten kokouksiin osallistui keskimäärin 140.

Junkkaalan mukaan noilta ajoilta säilyneistä Muroman puhekonsep-
teista on pääteltävissä hänen työnsä ja julistuksensa painopisteet. Niissä 
näkyvät vahvasti Muroman anglosaksisesta herätys- ja pyhityskristillisyy-
destä saamat vaikutteet. Tavoitteeksi ei riittänyt ”kasvattaa vain kilttejä 
nuorukaisia”, vaan piti ”johtaa nuoria Kristuksen omakohtaiseen omis-
tukseen”. Uudestisyntymisen vaatimus ja pyhityksen välttämättömyys ko-
rostuivat. Työntekijöillä tuli olla henkilökohtainen usko ja halu ”vihkiytyä 
kokonaan Herralle” ja tulla ”Pyhän Hengen valtaamaksi ja täyttämäksi”.

85 Junkkaala 1990, 76–82, 85.

86 NMKY-liikkeen taustasta ja sen vaiheista Suomessa ks. esim. Nyman 2014, 152–166.
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Keväällä 1927 Muroma ilmoitti, että voidakseen jälleen keskittyä evan-
kelioimistyöhön, jonka hän kuitenkin koki varsinaiseksi elämäntehtäväk-
seen, hän jättää Helsingin NMKY:n pääsihteerin tehtävät.87

2.12. LUTERILAISEN KIRKON EVANKELISTAKSI

Erityisestä evankelioimistyöstä oli Suomen kirkossa alettu puhua vuo-
sisadan vaihteessa. Sillä tarkoitettiin herätyskokouksia, joilla pyrittiin 
tavoittamaan kirkosta vieraantuneita ja johtamaan heidät uskonnolliseen 
ratkaisuun. Tällaista anglosaksisesta herätyskristillisyydestä peräisin ole-
vaa toimintaa oli Suomessa aluksi vapaakirkollisessa liikkeessä. Kuitenkin 
jo 1900-luvun alussa erityisesti Suomen Lähetysseuran toimesta oli jär-
jestetty vastaavanlaisia herätyskokouksia.

Huolta kannettiin varsinkin työväestön kirkosta vieraantumisesta. 
Vuodesta 1915 alkaen tehtiinkin erityistä teollisuusseutujen evankelioi-
mistyötä, jonka jälkeen evankelioimistyöstä puhuttiin useilla kirkkopäi-
villä ja pappeinkokouksissa.

Jo ensimmäisten kirkkopäivien yhteydessä tammikuussa 1918 päätet-
tiin perustaa Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto (SKSK). Liiton 
tehtäväksi tuli kirkkotietoisuuden lisääminen ja maallikkojen aktivoimi-
nen, mutta siihen kohdistui jo tuolloin odotuksia myös evankelioimistyötä 
ajatellen.

Kuopion kirkkopäivillä kaksi vuotta myöhemmin tohtori Aleksi 
Lehtonen totesi, että ”suurin tarpeemme on herätys”, ja päivien julki-
lausumassa esitettiin, että SKSK alkaisi ohjata kirkossa tehtävää evankeli-
oimistyötä. SKSK asetti helmikuussa 1926 toimikunnan, jonka tehtäväksi 
tuli valmistella asiaa. Myös pastori Urho Muroma valittiin toimikuntaan, 
ilmeisestikin evankelioimistyön ”ammattilaisen” ominaisuudessa.

Lokakuussa 1927 SKSK:n johtokunta kutsui Urho Muroman 
Keskusliiton palvelukseen, ja seuraavan vuoden alusta Muroma aloitti 
SKSK:n evankelioimistyössä.

Junkkaalan mukaan SKSK:n päätös tulla Muroman evankelioimistyön 
taakse oli samalla merkittävä kirkollinen tunnustus hänen edustamal-
leen herätyskokoustoiminnalle. Evankelioimistyö tuli hyväksytyksi kirkon 
omaksi työmuodoksi.88

87 Junkkaala 1990, 85, 88–93.

88 Junkkaala 1990, 101–103.
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Porin kirkkopäivillä 1928 pitämässään alustuksessa Muroma määrit-
teli näkemyksensä evankelioimisesta.89 Sitä voisi hyvin luonnehtia varsin 
”muromalaiseksi” evankelioimisen määritelmäksi. Hän totesi evankeli-
oimistyön tähtäävän ”määrätietoisesti” herätykseen, kääntymykseen ja 
pyhitykseen seuraavasti:

1. herättämään Herralle vieraina olevia vakavasti huolehtimaan 
sielunsa pelastuksesta, luopumaan synnistä ja ottamaan vastaan 
vapaana lahjana heillekin jo valmistettu pelastus Jeesuksessa 
Kristuksessa,

2. johdattamaan jo Herran Hengen vaikutuksen alla olevia, mutta ei 
vielä hänelle ratkaisevasti ja kokonansa antautuneita, jättämään 
itsensä ehjästi ja ehdoitta Herran omiksi,

3. kirkastamaan Herran omille, että kristityn elämän tulee olla joka-
päiväistä parannuksen tekoa ja pyhityksen harrastamista, ja sen 
tähden johdattamaan heitä syvempään elämänyhteyteen elävän 
Herran kanssa,

4. teroittamaan seurakunnille, että Herran omien velvollisuus on 
huolehtia ei ainoastaan omasta vaan myöskin lähimmäisen sielun 
pelastuksesta, siten että tämä huolenpito ulottuu oman perhekun-
nan jäsenistä aina pakanoihin saakka.

Evankelioimistyö on näin ollen määrätietoista herätystyötä  
(kurs. U.M.).90

Määrittelyssään Muroma näyttää tukeutuneen Gustaf Johanssonilta 
omaksumaansa ”kolmen piirin” kirkkokäsitykseen. Kuten luvussa 2.5 
todettiin, siinä tehdään ero kaikkien kastettujen muodostaman ulkonai-
sen kirkon ja todellisen Kristuksen seurakunnan välillä, johon kuulu-
vat ainoastaan uudestisyntyneet eli Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 
”uudet luomukset”. Näiden ”välissä” on vielä ”opetuslapsipiiri”, joka on 
Pyhän Hengen vaikutuksen alla, mutta ei kuitenkaan osallinen Pyhästä 
Hengestä.91 Muroman mukaan erityisen tärkeää on, että uskovat saavat 
”uuden heräämisen armon”. Ellei sitä tapahdu, ”uskovien sisäpiiri” alkaa 
helposti vastustamaan herätystä. Hänen mielestänsä ”vanhat, synteihinsä 

89 Muroma muokkasi alustuksestaan myös kirjasen: Evankelioimistyöstä seurakunnallisena 
työmuotona. Porvoo 1928.

90 ET 1928, 5–6; Junkkaala 1990, 105.

91 ET 1928, 11.



44

kangistuneet uskovaiset ovat aina olleet suurempana esteenä Herran työl-
le kuin mikään muu”.92

Muroman mukaan useimmat tällaisissa evankelioimiskokouksissa 
hengellisen heräämisen kokeneista ovat olleet heitä, jotka kuuluvat kes-
kimmäiseen piiriin. He ovat olleet mukana seurakunnan toiminnassa. 
Näin heitä on ”valmistettu etsikkoaikaansa varten”. Sen tähden evanke-
lioimispäivistä on voinut tulla heille ”etsikon päivät”.

Evankelioimiskokousten julistusta Muroma linjasi varoittamalla, ettei 
saa pyrkiä tunteiden kiihottamiseen eikä ”keinotekoisen herätysmielialan” 
synnyttämiseen. Hänen mukaansa Kristus-keskeinen julistus synnistä 
ja armosta riittää. Muroma painotti, että Pyhä Henki sovittaa juliste-
tun sanan kuulijoiden sydämiin ja johtaa siten parannukseen ja armon 
omistamiseen.93

Kaikkein tärkeintä Muroman mielestä oli kuitenkin, että evankelioi-
miskokouksia valmistettiin ”rukoillen erityisesti Pyhän Hengen vuoda-
tusta”. Muroma kirjoitti:

On siis rukoiltava niin, kuin kaikki riippuisi meidän 
rukouksistamme. On saarnattava niin, kuin kaikki riippuisi meidän 
saarnoistamme. On tehtävä parannus niin, kuin kaikki riippuisi 
meidän parannuksestamme. Ja kuitenkin: IHMINEN EI VOI 
MITÄÄN OTTAA, ELLEI HÄNELLE ANNETA YLHÄÄLTÄ. EI 
VÄELLÄ EIKÄ VOIMALLA, VAAN MINUN HENGELLÄNI, SANOO 
HERRA SEBAOTH (isot kirjaimet U.M.).94

Tällaisella evankelioimistyön ohjelmalla Muroma aloitti talvella 1928 uu-
den vaiheen elämässään. Junkkaalan mielestä se oli samalla luterilaisessa 
kirkossa uudenlaisen herätyskristillisyyden ohjelmajulistus. Vaikka kaikki 
eivät allekirjoittaneet Muroman teologisia linjauksia, kirkossa nähtiin 
kuitenkin laajasti herätystyön tarpeellisuus. Monet myös pitivät Muromaa 
varsin sopivana herätystyöhön. Näin evankelioimistyöstä oli tullut luteri-
laisen kirkon työmuoto ja Urho Muromasta kirkon evankelista.95

Ensimmäinen Muroman evankelioimiskokoussarja SKSK:n palveluk-
sessa oli Lappeenrannassa tammi-helmikuussa 1928. Sen oli tarkoitus 
kestää kaksi viikkoa, mutta kuulijoiden pyynnöstä sitä jatkettiin viikol-
la. Muroma puhui päivisin Lappeenrannan kirkossa ja iltaisin Lappeen 

92 ET 1928, 11–13.

93 Junkkaala 1990, 107–108.

94 ET 1928, 28–29.

95 Junkkaala 1990, 108–109.
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kirkossa. Kirkkojen kerrotaan olleen toistuvasti täynnä. Lehdissä kirjoi-
tettiin, että tuskin koskaan Lappeenrannassa on nähty tällaista innos-
tusta Jumalan sanan kuulemiseen. Kerrottiin myös, että Lauritsalassa 
täytyi peruuttaa tanssit osanottajien puuttuessa ja elokuvateattereiden 
sekä kahviloiden sanottiin olleen tyhjillään. Ihmiset menivät kirkkoon 
Muromaa kuuntelemaan.

Muroma itse kertoi pitäneensä noiden viikkojen aikana yli 60 kokous-
ta. Hän oli laskenut keskustelleensa sielunhoidollisissa asioissa yli 600 
ihmisen kanssa.96

Tällaista herätyskokoustoimintaa myös arvosteltiin julkisuudessa. 
Kriittisimpänä esiintyi Lapuan kirkkoherra K.R. Kares, joka aiemmin 
oli itsekin osallistunut vastaavanlaiseen työhön, mutta oli myöhemmin 
liittynyt heränneisiin. Kares kirjoitti, että tällaista toimintaa, jossa keski-
tytään vain kääntymiseen ja hengellisen elämän syventämiseen, leimaa 
”lahkolaiskirkkoihanne”. Hänen mukaansa kansankirkko sen sijaan hoi-
taa koko kastettua kansaa sanalla ja sakramenteilla.

Kares myös totesi, että näissä uudenaikaisissa herätyssaarnoissa ve-
dottiin epäluterilaisesti ihmisen vapaaseen tahtoon. Pyhitysjulistusta hän 
kritisoi siitä, että siinä pannaan Jumala auttamaan ihmisen omia pyrki-
myksiä ja ponnistuksia. 

Junkkaalan mukaan Muroma otti Kareksen kirjoituksen leikekirjaansa 
ja kirjoitti sen viereen: ”Ankara elävän hengellisen herätyksen vastustaja 
ja kuolleen kirkollisuuden puolustaja. Suomen kirkon mustin ja pimein 
pappi tässä suhteessa.”97

2.13. SUOMEN LÄHETYSSEURASSA JA POHJOISMAISISSA 
PIETISTISISSÄ YHTEYKSISSÄ

Helmikuussa 1934 Muroma irtisanoutui Suomen Kirkon Seurakuntatyön 
Keskusliiton palveluksesta ja ilmoitti siirtyvänsä toukokuun alussa 
Suomen Lähetysseuran työhön.98

Lähetysseurassa ollessaan Muroma toimi puhujana myös pohjois-
maisissa kokouksissa. Jo edellisellä vuosikymmenellä hän oli ollut pu-
hujana pohjoismaisissa ylioppilaskokouksissa, ja todennäköisesti jo 
siinä vaiheessa hän tuli kosketuksiin myös Ole Hallesbyn (1879–1961)99 

96 Junkkaala 1990, 110.

97 Junkkaala 1990, 116–117.

98 Junkkaala 1990, 113–118, 179.

99 Ole Hallesbystä ks. esim. Wislöff 1971, 169–172.
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kanssa. Hallesby toimi vuosikymmenet Oslon seurakuntatiedekunnassa 
dogmatiikan professorina. Hänen taustansa oli haugelaisessa herätys-
kristillisyydessä, matalakirkollisessa pietismissä, jossa painottui käänty-
myskokemus ja armonjärjestys.

Muroma näyttää myös lukeneen Hallesbyn kirjoja, joita Junkkaalan 
mukaan hänen kirjastossaan oli runsaasti. Hän myös julkaisi Hallesbyn 
kirjoituksia Herää Valvomaan -lehdissä.100

Pohjoismaisissa kokouksissa Muroma tapasi Hallesbyn lisäksi 
myös muita pohjoismaisia herätysliikejohtajia ja julistajia. Hän ys-
tävystyi muiden muassa Ruotsin roseniolaisen liikkeen, Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsenin johtajan, Nils Dahlbergin (1894–1973) kanssa 
ja tapasi häntä kerran tai kahdesti vuodessa useiden vuosikymmenten 
ajan.101

2.14. ”OLISI SAATAVA RAAMATTUOPISTO – HERÄTYSTYÖN 
LIETSOMISAHJO”

”Olisi saatava Raamattuopisto, josta pitäisi ennen kaikkea tulla herä-
tystyön lietsomisahjo” (kurs. U.M.). Näin Urho Muroma kirjoitti Herää 
Valvomaan -lehdessä keväällä 1939.102

Visio raamattuopistosta oli kuitenkin jo pitkään elänyt hänen mieles-
sään. Ensimmäiset vaikutteet tähän hän muisteli saaneensa jo lyhyellä 
työkaudellaan merimiespappina 1920-luvun alussa. Tuolloin hän oli kuul-
lut ja lukenut D.L. Moodyn Chicagoon perustamasta raamattuopistosta 
(Moody Bible Institute). Keväällä 1939 Muroma kirjoitti omasta visiostaan 
hieman tarkemmin.

Hänen mukaansa Suomen kirkkoon tarvittiin raamattuopisto, ”herä-
tystyön lietsomisahjo”, johon kaikki ”herätystyön ystävät” voitaisiin koota. 
Muroma vierasti ajatusta, että kysymyksessä olisi vain jonkin ”nurkka-
kunnan” hanke ja toivoi, että siihen voisi liittyä ”kirkkomme syvintä hen-
gellistä elämää kaipaava kansa”.103

Elokuussa 1939 Urho Muroma ja kolme muuta pappia kokoontuivat 
Nurmijärvelle vakaana tarkoituksenaan toteuttaa jo pitempään kypsytelty 
visio raamattuopistosta. Käydyssä keskustelussa oli todettu, että he olivat 

100 Hallesbyn kirjoituksia on julkaistu Herää Valvomaan-lehdissä runsaasti. Ks. esim. HV 3/1938, 
72–74; HV 11/1938, 257–258; HV 9–10/1940, 135; HV 5–6/1940, 68–70; HV 3/1941, 78–79.

101 Junkkaala 1990, 170–171.

102 HV 3–4/1939, 89.

103 Junkkaala 1990, 184–189.
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saaneet nähdä uuden herätysliikkeen syntymisen, ja nyt oli tullut aika 
perustaa järjestö hoitamaan tuota herätysliikehdintää.104

Anomus Evankelis-luterilainen Sisälähetys -nimisen säätiön perus-
tamiseksi jätettiin oikeusministeriölle 12.9.1939 ja kymmenen päivää 
myöhemmin sen säännöt hyväksyttiin.105

Perustetun säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena oli ”harjoittaa 
sisälähetystyötä raamatullisessa evankelisluterilaisessa hengessä”. Tätä 
tarkoitusta varten säätiön tehtäväksi tuli perustaa raamattuopisto ja muita 
sisälähetystyötä palvelevia laitoksia sekä järjestää evankelioimis- ja sy-
ventymiskokouksia. Tehtäväksi määriteltiin myös hengellisten kirjojen 
ja lehtien julkaiseminen.

Ensimmäisessä säätiön hallituksen kokouksessa Urho Muroma kut-
suttiin 1.5.1940 alkaen toiminnanjohtajaksi, johon myös Tampereen tuo-
miokapituli antoi virkamääräyksen.106

Keväällä 1940 Muroma täytti 50 vuotta. Sisälähetyssäätiön perusta-
minen merkitsi uutta vaihetta hänen elämässään ja työssään. Hänen ai-
emmin eri yhteyksissä tekemänsä työ ikään kuin koottiin yhteen.

Junkkaalan mukaan Sisälähetyssäätiön syntymistä voidaan perus-
tellusti pitää Muroman julistustyön kautta syntyneen hengellisen liik-
keen organisoitumisena. Kun Muroma tässä vaiheessa jätti Suomen 
Lähetysseuran, evankelioivan herätyskristillisyyden painopiste siirtyi 
hänen mukanaan tähän uuteen yhteisöön.107

Keväällä 1945 löytyi Kauniaisista paikka, jossa raamattuopisto kenties 
saattaisi aloittaa toimintansa. Rakennus oli ollut aikaisemmin huvilana, 
kylpylänä, lepokotina ja hotelli Kaisaniemen ´maaseutuosastona`. Sota-
aikana siinä oli ollut armeijan tiedusteluosasto. Talo tontteineen päätettiin 
välittömästi ostaa. Raamattuopiston vihkiäisjuhlaa vietettiin remontin 
jälkeen 10. päivänä marraskuuta 1945. Vihkimisen toimitti piispa Eelis 
Gulin. Ennen vihkimistä Muroma oli laatinut muistion opiston toimin-
nan suuntaviivoista. Sen mukaan Raamattuopiston tuli olla ”herätyskris-
tillinen”, ”raamatullinen” ja ”tunnustuksellinen”. ”Herätyskristillisellä” 
Muroma tässä viittasi lähinnä suomalaisiin herätysliikkeisiin, ”raamatulli-
suudella” Gustaf Johanssonin ja Antti J. Pietilän teologiaan, joiden lisäksi 
hän nyt mainitsi muistiossaan myös Yrjö J.E. Alasen ja Osmo Tiililän. 

104 Junkkaala 1990, 193.

105 Junkkaala 1990, 195.

106 Junkkaala 1990, 196–197.

107 Junkkaala 1990, 193, 199–200.
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”Tunnustuksellisuudella” hän tarkoitti, että Raamattuopiston tulee toimia 
luterilaisen kirkon yhteydessä.108

Muroman vision mukaan Raamattuopiston tuli viime kädessä olla vain 
”yhden kirjan opisto”. Muroma kirjoitti: ”Jos opisto voi herättää syvää 
rakkautta Raamattuun, on se saavuttanut tärkeimmän tarkoituksensa.” 
Hänen mielestänsä Raamattua voivat rakastaa vain uudestisyntyneet, 
joten opiston tuli olla ”herätyksen hengen läpitunkema”. Vaikka sen tuli 
antaa paljon tietoa Raamatusta, piti välttää ”kuollutta ja kylmää tietovii-
sautta”. Sen sijaan oli pyrittävä siihen, että Raamattu pääsee puhumaan 
”sydämelle ja omalletunnolle”. Siksi Muroman mukaan tarvittiin paljon 
rukousta. Hän myös painotti, ettei Raamattuopisto saa kasvattaa ”hengel-
lisiä nautiskelijoita”, vaan sen tulee ohjata kristittyjä ”viemään eteenpäin 
Jumalan valtakunnan asiaa ympäristössään”.109

2.15. ”VIIDES HERÄTYSLIIKE” JA UUDESTISYNTYMISEN 
VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

”Olen nyt ollut pappina Suomen ev.lut. kirkossa 35 vuotta, mutta tältä 
ajalta en muista vaihetta, jolloin kirkko olisi ollut sellaisessa sumussa kuin 
juuri nyt.” Näin Urho Muroma kirjoitti Herää Valvomaan -lehdessään 
vuoden 1952 lopulla.110

Taustalla oli ns. lundilaiskiista111 ja uuskansankirkollinen ohjelma, 
jossa painottui kirkon sosiaalinen vastuu. Muroman mielestä tässä luo-
vuttiin kirkon varsinaisesta, herätykseen tähtäävästä toiminnasta.

Hänen mukaansa kirkon suurin vaara oli uskonnollisuus, josta puuttuu 
julistus ”uudestisyntymisen välttämättömyydestä Jumalan valtakuntaan 
pääsemisen ehtona”. Muroma kirjoitti: ”Kasvatuskristillisyys, joka ei tah-
do tietää mitään herätyksestä, parannuksesta, kääntymisestä ja uudesti-
syntymisestä, vahvistaa ihmisissä luontojumalisuutta ja johdattaa heidät 
helvettiin.”

108 Junkkaala 1990, 202–207.

109 Junkkaala 1990, 210–211; HV 5–6/1940, 95–96; HV 9–10/1940, 148–149.

110 HV 11/1952, 231.

111 Ns. lundilaiskiistasta ks. Junkkaala 1990, 233–240. Keskustelun keskiössä oli Erkki Niinivaaran 
kirja Maallinen ja hengellinen (Porvoo 1952), jonka hän oli kirjoittanut Tampereen hiippakunnan 
synodaalikokousta varten. Muroma on tarkoin lukenut Niinivaaran kirjan ja tehnyt 
poikkeuksellisen paljon alleviivauksia ja myös reunamerkintöjä, varsinkin kysymysmerkkejä. 
Alleviivauksista ja reunamerkinnöistä voi päätellä, että Muroman mielestä Niinivaaran kirjassa 
raja Jumalan valtakunnan ja maailman välillä häviää. Sivulla 10 hän on kirjoittanut marginaaliin: 
”Huom!” ja vahvasti alleviivannut virkkeen: ”Raja Jumalan valtakunnan ja maailman väliltä 
häviää.” 
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Polttopisteeseen tuli jälleen kysymys kasteesta ja uudestisyntymisestä. 
Useissa pitkissä kirjoituksissaan Muroma edelleen torjui käsityksen, jonka 
mukaan uudestisyntyminen Jumalan lapseksi tapahtuu kasteessa. Hänen 
mielestänsä lundilaisuus oli vaikuttanut siihen, että ”tämä viheliäinen oppi 
rintalapsen uudestisyntymisestä kasteessa on nyt palautumassa takaisin 
kirkkomme kastejulistukseen.”112.

Muroma jatkoi myös kovaa liberaaliteologian arvostelua. Hänen mie-
lestänsä Euroopan kirkkojen hengellisen heikkouden syy on liberaali-
teologiassa. Muroma kirjoitti:

Missä liberaali-teologia pääsee vallalle, siellä kuolee 
kaikki hengellinen elämä, jäljelle jää vain kristillismielistä 
uskonnollisuutta, joka on laadultansa (kurs. U.M.) aivan 
samaa kuin hottentottien jumalisuus. Ihmisen jumalisuus ja 
uskonnollismielisyys ei ketään pelasta, ei sen enempää suomalaista 
kuin hottentottia. Ei Jeesus ole tullut tuomaan uutta uskontoa, 
vaan elämän ja yltäkylläisyyden. Tämä elämä saadaan vain Sanan 
ja Hengen kautta. Mutta kun molemmat kielletään tai vääristellään, 
niin onhan se selvää, ettei mitään elämää voi syntyä.113

Junkkaalan mukaan voimistunut kirkkokritiikki ja samanaikainen 
Sisälähetyssäätiön voimakkaasti kasvava toiminta vahvistivat Muroman 
ympärille syntyneen hengellisen liikehdinnän herätysliikeluonnetta. Sitä 
alettiin kutsua ”viidenneksi herätysliikkeeksi” lähinnä erotukseksi neljästä 
vanhemmasta liikkeestä. Muroma itse tosin koki nimen vastenmielisenä, 
koska hänen mielestänsä liikkeen arvostelijat käyttivät sitä negatiivisessa 
sävyssä.

Vaikka kaikki eivät 1960-luvun alussa olleet yksimielisiä siitä, millä 
nimellä tätä herätyskristillistä liikehdintää pitäisi kutsua, pääsääntöises-
ti kuitenkin tunnustettiin, että kysymys oli uudesta herätysliikkeestä.114 
Tämän herätysliikkeen sisällä vallitsi ”muromalainen” yksimielisyys siitä, 
että kirkon suurin vaara oli uskonnollisuus, josta puuttuu julistus ”uu-
destisyntymisen välttämättömyydestä Jumalan valtakuntaan pääsemisen 
ehtona”.

112 HV 11/1955, 280; Junkkaala 1990, 242–243.

113 HV 10/1954, 252; Junkkaala 1990, 244.

114 Junkkaala 1990, 247–250.
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2.16. LOPPUUN ASTI UUDESTISYNTYMISEN JA PYHITYKSEN 
SAARNAAJA

Urho Muroma oli pitkään kiistaton ja arvostettu johtaja kasvavan herä-
tysliikkeen toiminnassa. Häntä kuunneltiin, ja hänen kannanotoillaan 
oli suuntaa antavaa painoarvoa. Tämä asema ei perustunut ensi sijassa 
virka-asemaan tai ikään, vaan siihen arvovaltaan, jonka hän oli ansainnut 
julistus- ja opetustyöllään.115

Keväällä 1957 Muroma ilmoitti jättävänsä Sisälähetyssäätiön toimin-
nanjohtajan ja Suomen Raamattuopiston rehtorin tehtävät. Hän oli täyt-
tänyt tuolloin 66 vuotta. Herää Valvomaan -lehden päätoimittajana hän 
jatkoi elämänsä loppuun asti, ja juuri sen yhä kasvanut levikki takasi, 
että hänen äänensä kuului vielä vanhuudessakin.116

Muroman sanoma näyttää pysyneen loppuun asti samana. Hän puhui 
ja kirjoitti kasteesta ja uudestisyntymisestä, sen välttämättömyydestä sekä 
Pyhän Hengen työstä ja pyhityksestä. Vaikka hänen käsityksessään uudes-
tisyntymisestä ja pyhityksestä tapahtui tiettyä kehitystä ja kypsymistä,117 
merkittävää muutosta ei näytä tapahtuneen. Hän myös toivoi, että sai-
si säilyttää nuoruudessaan saamansa työnäyn elämänsä loppuun asti. 
Vuoden 1956 alussa Muroma kirjoitti:

Olen tietoinen siitä, että minun taivaalliseen näkyyni liittyi väkevä 
kutsumus evankelioimistyöhön, ja vaikka olenkin sitä pystynyt 
vain heikosti tekemään, niin olen kuitenkin aina pyrkinyt olemaan 
uskollinen tälle näylle. Jumalan kasvojen edessä sanon, että tämä 
näky hallitsee elämääni tälläkin hetkellä. Jospa olisi voimia, lähtisin 
heti paikalla uudelleen evankelioimistyöhön, voittaakseni edes 
jonkun sielun Herralle.118

Vaikka Muroman työnäyssä ja siihen sisältyvässä sanomassa uudes-
tisyntymisestä ja sen välttämättömyydestä sekä Pyhästä Hengestä ja py-
hityksestä ei tapahtunut merkittävää muutosta, jotkut asiat painottuivat 
näiden ohessa aikaisempaa enemmän. Yksi tällainen oli kiliastinen eska-
tologia. Hän kirjoitti ja puhui entistä enemmän Israelin kansan tehtävästä 

115 Junkkaala 1990, 252.

116 Junkkaala 1990, 257,270.

117 Ks. esim. HV 1/1937, 6–8.

118 HV 1/1956, 6; Junkkaala 1990, 271–272.
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pelastushistoriassa ja ns. tuhatvuotisesta valtakunnasta. Lähetystyön mo-
tiivina painottui Jeesuksen toisen tulemisen odotus.119

Tyypillinen piirre vanhan Muroman sanomassa oli Junkkaalan mu-
kaan sielunhoidollisuus. Paitsi monet Herää Valvomaan -lehden kirjoi-
tukset, aivan erityisesti tällaista julistusta sisältää Muroman vuonna 1958 
ilmestynyt kirja Lohdutuksen Jumala.120 Osmo Tiililän mukaan tämä kirja 
ansaitsi paikkansa vanhojen rukous kirjojen sarjassa, ja vaikka Muroma 
ei olisi mitään muuta kirjoittanut, Tiililän mielestä ”hänellä olisi siunattu 
muisto maassamme”.121

Kuolinvuoteen ahdistuksissa ja oman heikkouden ja huonouden tun-
noissa herätyssaarnaajan turvaksi näyttää lopulta jääneen ainoastaan 
Kristus ja hänen lupauksensa. Muroma tarttui sanaan, minkä hän tiesi 
olleen myös Wilhelmi Malmivaaran lohdutuksena: ”Eiköhän Hän, joka 
kerran kelkkaansa otti, myöskin perille vie.”

Urho Rafael Muroma kuoli juhannuksena 1966.122

119 Muroma oli omaksunut dispensationalistisen tulkinnan pelastushistoriasta. 
Dispensationalismista ks. Sawyer 2000, 83–91. Muroman käsitystä eskatologiasta ei ole 
mahdollista tämän tutkimuksen puitteissa selvittää. Kysymys on kuitenkin Muromalle 
keskeisestä teologian osa-alueesta, johon jatkotutkimuksessa kannattaisi paneutua.

120 Porvoo 1958.

121 Junkkaala 1990, 274.

122 Junkkaala 1990, 273–275.
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3.  LANGENNUT IHMINEN JA JUMALA

3.1. LANGENNUT IHMINEN – ”SAATANAN ORJA”

Muroman mukaan Jumala loi ihmisen123 itseään varten, rakkautensa koh-
teeksi.124 Ihmisen oli määrä elää ikuisesti, ei ainoastaan maanpäällisessä 
paratiisissa, vaan ennen kaikkea Jumalan näkymättömässä maailmassa, 
taivaassa. Siellä ihmistä odottaisi palvelutehtävä, johon elämä maan päällä 
kaikkinensa olisi Muroman mukaan vain valmistusta.125

Taivas ei kuitenkaan hänen mukaansa ole ihmisen elämän päämäärä. 
Muroma liittyy klassiseen käsitykseen, jonka mukaan Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvakseen (imago Dei). Tekemättä eroa kuvan ja kaltaisuuden (si-
militudo) välillä, hän painottaa, että Jumalan kuva tarkoittaa Kristuksen 
kaltaisuutta126 ja ihmisen koko elämän varsinainen päämäärä on tulla 
Kristuksen kaltaiseksi. Muroma kirjoittaa:

Ei elämämme päämäärä ole taivas. Taivas on vain tulevan elämän 
ulkonaiset puitteet. Ei elämämme päämäärä ole sielun pelastus. 
Sielun pelastus on vain edellytyksenä ijankaikkisen elämän 
osallisuuteen pääsemiseen. Ihmisen elämän päämäärä on tulla 
Kristuksen kaltaiseksi. Koko kristillisyyden tarkoituksena on 
Jumalan kuvan uudistaminen ihmisessä” (kurs. U.M.).127

Muroman mukaan ensimmäiset ihmiset olivat paratiisissa ”hyvin 
onnellisia”128, koska he elivät ”elävässä yhteydessä” Luojaansa.129 Tämä 
yhteys oli ”vuorovaikutusta”, jonka ”ytimenä oli Jumalan Hengen hallitus 

123 Muroma pitää Aadamia historiallisena henkilönä. Ks. HV 3/1960, 87–88. Toisin esim. Althaus, 
ks. Pöhlmann 1974, 135. Kirjoituksessaan Kristus ja Darwin Muroma irtisanoutuu darwinismista 
pitäen sitä ”antikristuksen hengelle maaperää valmistavana liikkeenä.” HV 3/1960, 87.

124 RSLAS 1950, 3; TT, 25–26.

125 KHT II 1969, 37–38.

126 HV 3/1960, 88; HV 6/1960, 188; HV 7–8/1947, 116. OES 1957, 45. Irenaeuksesta alkaen ja halki 
keskiajan tehtiin ero konseptioiden imago Dei ja similitudo Dei välillä. Luther oli ensimmäinen, 
joka ei hyväksynyt tätä traditiota. Hänelle Jumalan kuva ja Jumalan kaltaisuus tarkoittavat 
luomisessa saatua alkuvanhurskautta (iustitia originalis), jonka ihminen syntiinlankeemuksessa 
kadotti. Ks. Pokki 1999, 96–97, nootti 39. Lutherin käsityksestä ja erityisesti hänen kritiikistään 
skolastista imago-oppia kohtaan ks. Huovinen 1982, 30–31 ja 104–110. Jumalan kuva 
-konseption eri tulkinnoista ks. esim. Pannenberg 1994, 203–231; Hefner 1984, 330–333; af 
Hällström 2005, 202–206; Hägglund 1985, 71–73; Pöhlmann 1974, 115, 123–125.

127 HV 1/1933, 18. Ks. alaluku 5.2.

128 HSÄ 1925, 138; MKHK 1959, 38.

129 ”... Jumala luodessaan ihmisen loi hänet onneen, eli elävään yhteyteen kanssansa.” OES 1957, 6.



533.  Langennut ihminen ja jumala

ihmisen sydämessä”.130 Kysymys ei ollut ainoastaan ihmisen ulkopuolelta 
tapahtuvasta Jumalan vaikutuksesta ihmiseen, vaan Muroman mukaan 
Jumalan Henki ”asui” ihmisessä.131 Jumalan Henki oli siis olemuksellisesti 
läsnä ihmisessä. ”Elävä yhteys” Luojaan tarkoitti ihmisen osallisuutta 
Jumalan omaan elämään.132

Alkutilassa Jumalan Henki siis hallitsi ihmisen ”sydämessä”. ”Sydän” 
on uskonnollisessa mielessä Muromalle tärkeä ja keskeinen käsite. Hänen 
mukaansa kristitty on ihminen, joka on saanut ”uuden sydämen”.133 Oikea 
usko on ”sydämen uskoa”.134 Kun puhutaan ”sydämestä” hengellisessä 
merkityksessä, silloin se tarkoittaa Muroman mielestä ensisijaisesti ih-
misen tahtoa. Muroma kirjoittaa:

Sydän on ennen kaikkea tahto.135

Jumalan Hengen hallinta ihmisen sydämessä tarkoitti näin ollen sitä, 
että ihmisen tahto oli alistuneena Jumalan tahtoon. Muroma kuitenkin 
torjuu tulkinnan, jonka mukaan kysymys olisi ihmisen tahdon pakon-
omaisesta alistamisesta tai alistumisesta Jumalan tahtoon. Ihminen sai 
vapaaehtoisesti rakastaa Jumalaa ja olla kuuliainen hänen tahdolleen tai 
kieltäytyä siitä.

Jumala, joka on rakkaus, halusi luoda luodun olennon, jolle Hän 
saisi tuhlata tätä rakkauttaan. Mutta samalla pitäisi tämän luodun 
olennon osoittaa vapaaehtoisesti vastarakkautta Luojaansa kohtaan. 
Sen tähden oli ihminen luotava tahtonsa puolesta vapaaksi. Ihminen 
sai rakastaa Jumalaa ja noudattaa Hänen tahtoaan, mutta hän 
voi myös olla tottelematon ja ruveta vihaamaan Jumalaa (kurs. 
U.M.).136

Tästä lähtökohdasta käsin Muroma painottaa toistuvasti vapaan tahdon 
(liberum arbitrium) olennaista merkitystä Jumalan ja ihmisen välisessä 

130 HeVa 1926, 184.

131 ”Ihmisessä asui Jumalan Henki. Ihminen joutui synnin valtaan...” Minä uskon Pyhään Henkeen. 
Painamaton saarnadispositio.

132 Huovisen (1982, 30–32) mukaan myös Lutherin imago Dei -konseptiossa on olennaista, ettei 
ihmisen ja Jumalan välinen yhteys ole puhdas relaatio, vaan ihminen osallistuu reaalis-onttisesti 
itse Jumalan elämään.

133 HV 2/1963, 38.

134 HV 1–2/1952, 17–18.

135 Pelastuskokemus. Painamaton saarnadispositio.

136 RSLAS 1950, 3–4.
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relaatiossa.137 Vapaa tahto eli vapaa valintakyky hyvän ja pahan välillä ta-
kasi ihmiselle alkutilassa mahdollisuuden aitoon Jumalan rakastamiseen 
ja kuuliaisuuteen. Jos Jumala ei olisi antanut ihmiselle vapaata tahtoa, 
ihminen olisi Muroman mukaan ollut kuin ”kone” eikä ”vapaa olento”.138 
Nyt ihminen sai siis vapaasti alistua Jumalan Hengen hallintaan ja elää 
kuuliaisena Jumalan tahdolle tai kieltäytyä noudattamasta sitä. Näin ollen 
tähän sisältyi myös syntiinlankeemuksen mahdollisuus.139

Muroman mukaan synnin alkuperä on Saatanassa. Hän käyttää kuvaa 
Jumalan ylienkeli Lusiferista, joka alkoi jumaloida itseään eikä alistunut 
enää Jumalan valtaan. Lusifer syöstiin pois taivaasta, samoin kaikki ne 
enkelit, jotka hän oli onnistunut viettelemään puolelleen.140

Muroman mielestä ihminen lankesi syntiin, koska hän käytti väärin 
vapaata tahtoaan ja suostui kuuntelemaan Saatanaa.141 Jumala oli sano-
nut ensimmäisille ihmisille, että jos he poikkeavat kuuliaisuuden tieltä, 
he ”kuolemalla kuolevat”.142 Kysymys ei ollut vain fyysisestä kuolemasta, 
vaan ennen kaikkea hengellisestä kuolemasta. ”Elävä yhteys Jumalaan 
sammui”.143 Muroma lausuu:

137 ”... Jumala loi sellaisen olennon, jolle antoi vapaan tahdon valita hyvän ja pahan välillä.” MKHK 
1959, 38–39. Ks. myös esim. IHP 1969, 13; KHT 1965, 28; Haataja 1986,28–31. Muromalle 
vapaa tahto (liberum arbitrium) tarkoittaa vapaata valinta- eli ratkaisukykyä hyvän ja pahan 
välillä.

Mitä ”vapaalla tahdolla” tarkoitetaan? Ks. esim. Visala 2018, 23–29.

Melanchthon ja häntä seurannut myöhempi luterilaisuus edustivat – ilmeisesti Lutherista poiketen 
– käsitystä, jonka mukaan ihmisellä oli alkutilassa vapaa tahto, johon sisältyi valinnan vapaus 
suhteessa Jumalan tahtoon. Ks. lähemmin Lindström 1944, 45–63; Haikola 1958, 63–103. 
Lutherin käsityksestä ks. myös Huovinen 1982, 36–37.

138 ”Rakkauden Jumala vaatii vapaata rakkautta ja kuuliaisuutta. Ihminen ei ole kone, jonka 
pitää... vaan vapaa olento, joka saa...” Miten synti tuli maailmaan (1 Moos: 1–19). Painamaton 
saarnadispositio.

139 Haikolan Luther-tulkinnan mukaan ihmisen lankeamisen mahdollisuus perustui siihen, ettei 
ihmistä luotu täydelliseksi. Ks. Haikola 1958, 41.

140 KHTP 2 1966, 30; HV 9–10/1945, 191–192. CA XIX toteaa, ”että vaikka Jumala luo ja pitää 
yllä luonnon, niin synnin alkusyy on kuitenkin pahojen, nimittäin Perkeleen ja jumalattomien 
tahto, joka silloin, kun Jumala vetää pois apunsa, kääntyy pois Jumalasta, niin kuin Kristus 
sanoo: ´Kun Perkele puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa´(Joh.8).” ELKTK 1990, 58. Ks. 
myös Pieper 2010, 293–294.

141 SEH 1930, 60.

142 ”Jumala loi... maailman ihmisille mitä ihanimmaksi olinpaikaksi. Ihminen oli paratiisissa 
sanomattoman onnellinen Jumalan yhteydessä. Mutta hän saattoi säilyttää tämän tilansa vain 
kuuliaisuuden tiellä... jos he poikkeavat kuuliaisuuden tieltä, he kuolemalla kuolevat.” MKHK 
1959, 38–39; OES 1957, 6–8. Ks. myös KHT 1965, 49.

143 MKHK 1959, 38.
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Synti katkaisi vuorovaikutuksen Jumalan ja ihmisten välillä, sen 
vuorovaikutuksen, jonka ytimenä on Jumalan Hengen hallitus ihmisen 
sydämessä.144

 Alkutilassa ihminen eli olemuksellisessa yhteydessä Jumalaan. 
Jumalan Henki asui ja hallitsi hänen sydämessään. Ihminen oli osalli-
nen Jumalan omasta elämästä. Syntiinlankeemuksessa tämä Jumalan 
olemuksellinen vuorovaikutus lakkasi. Ihminen joutui eroon Jumalasta.

Muroma painottaa, että juuri tästä on kysymys perisynnissä (pecca-
tum originale). Perisynti tarkoittaa hänen mukaansa hengellistä kuole-
mantilaa, jossa koko ihmissuku ensimmäisten ihmisten lankeemuksen 
seurauksena elää (in statu peccati)145. Ihmiset eivät elä enää yhteydessä 
Jumalaan, joka on elämänlähde. He ovat perikatoa kohti kulkevia rikol-
lisia, sillä synti ei Muroman mukaan voi Jumalan pyhyyden tähden jäädä 
rankaisematta.146

Muroman mielestä pahinta oli, että syntiinlankeemuksen seurauksena 
Jumalan Hengen sijasta ihmisen sydäntä pääsi hallitsemaan Saatana. 
Hänen sydämestään tuli ”saatanan asuinsija”. Tämä tarkoitti, että Saatana 
orjuutti synnillä hänen tahtonsa omaan tahtoonsa (servum arbitrium), ja 
näin ihminen, joka oli luotu tahtonsa puolesta vapaaksi, menetti vapaan 
tahdon (liberum arbitrium) ja hänestä tuli Saatanana orja

Synnin takana on henkivalta, mikä johtaa ihmistä syntiin... Ihmisen 
tahto on näin ollen orjuutettu... ihminen, jonka sydän on saatanan 
asuinsija, ei ole itsensä oma... Ihmisellä ei todellakaan ole vapaata 
tahtoa.147

Muroman mielestä langennut ihminen, jonka sydän on ”saatanan asuin-
sija”, olettaa olevansa vapaa, mutta koska hänen tahtonsa on Saatanan 
sitoma, hän todellisuudessa toteuttaa Saatanan tahtoa.148

144 HeVa 1926, 184.

145 Perisynnistä ja sen vaikutuksista ks. CA II ja AC II, ELKTK 1990, 52–53,85–91. Ks. myös 
esim. McFarland 2007, 140–159 ja Valen-Sendstad 1985, 209–213. Perisyntiopin erilaisista 
tulkinnoista ks. Vainio 2020, 64–83. 

146 ”Elävä yhteys Jumalaan sammui, ja ihmiset joutuivat kuoleman valtaan...... pimeyden ruhtinaan 
orjiksi. Tässä on selitys ns. perisyntiin. Perisynti merkitsee kuolemantilaa. Ihminen ei ole 
vuorovaikutuksessa Jumalan elävän elämänlähteen kanssa, vaan suistunut kokonaan pois 
Herran yhteydestä. Kun nyt Jumala katseli ihmistä, näki Hän hänet rikollisena ja synnistä 
sairaana, joka vaelsi ikuista perikatoa kohti.” MKHK 1959, 38; HV 10/1941, 225.

147 HTO 1959, 31–32, 36. ”Pahinta oli, että hänestä tuli saatanan orja! (kurs. U.M.) RSLAS 1950, 
4. Ks. myös KHT II 1966, 66.

148 ”Jokainen yksityinen ihminen on suruttomuuden tilassa eläessään saatanan orja. Hän luulee 
olevansa vapaa, mutta todellisuudessa tekee hän sitä, mitä saatana hänellä teettää.” HV 1/1936, 
2. Samoin Yksimielisyyden ohje: ”Ihminen on päin vastoin synnin orja (Joh.8) ja Perkeleen 
vanki (Ef. 2; 2 Tim. 2), Perkeleen vaikutuksesta toimiva.” FC SD II, 7, ELKTK 1990, 475.
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Saatanan orjuuteen lankeaminen johti Muroman mukaan Jumalan 
kuvaksi (imago Dei) luodun ihmisen niin totaaliseen turmelukseen, et-
tä langennut ihminen kantaa nyt ”perkeleen leimaa” olemuksessaan. 
Hän on ylpeä, itsekäs ja jumalaton.149 Hän on osallinen ”saatanallisesta 
luonnosta”,150 ja vaikka ihminen ei sitä itse tiedostaisi, hänen mielenlaa-
tunsa on sama kuin Saatanalla, viha Jumalaa kohtaan.151 Taivasta varten 
luotu, mutta langennut ihminen on niin synnin ”läpiturmelema”, ettei 
hänestä mitenkään saada ”taivaskelpoista”. Muroma kirjoittaa:

Luonnollinen ihminen, jota Raamatussa nimitetään myöskin 
”lihaksi” ja ”minäksi”, ja jota myös nimitämme ”vanhaksi 
aatamiksi”, on niin synnin pitaalin läpiturmelema, että siitä ei 
saada taivaskelpoista enää millään...Herra on tuominnut sen 
kuolemaan.152

Näin Muroma painottaa syntiä – ei ainoastaan syyllisyytenä Jumalan 
edessä (coram Deo) – vaan Saatanan valtana ja totaalisena ihmisole-
muksen turmeltuneisuutena. Tämä tarkoittaa, että myös ihmisen järki 
on ”pimentynyt” ja tahto ja tunne-elämä ”täysin turmeltunut”153

149 ”Jumala loi alkuaan ihmisen omaksi kuvaksensa. Saatana turmeli tuon kuvan synnin kautta 
siinä määrin, että luonnollinen ihminen kantaa nykyään monessa suhteessa perkeleen leimaa. 
Hän on ylpeä, itsekäs, jumalaton.” HV 3/1936, 46; ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa... 
Syntiinlankeemuksessa tämä kuva turmeltui niin, että ihminen, jouduttuaan saatanan 
vallan alaiseksi, on monta kertaa suorastaan saatanan kuva ilkeydessään itsekkyydessään ja 
pahuudessaan.” HV 7–8/1960, 188; Ks. myös MKK 1931,42. Seppänen 1997, 95, nootissa 46 
toteaa, että myös Luther puhuu Jumalan kuvan (imago Dei) vaihtumisesta Saatanan kuvaan 
(imago Diaboli) ja viittaa kahteen tekstikohtaan: Haec et similia mala sunt imago Diaboli (WA 
42, 47, 22) sekä Imaginem dei peccans perditit et diaboli imaginem induit (WA 14, 111, 17–18). 
Ks. myös Laulaja 1981; 42. Vrt. Flaciuksen aiheuttama kiista: ”Perisynnin kautta ihminen on 
muuttunut saatanan kuvaksi”. ELKTK 1948, 47–50 ja Hendrix 2005, 185–187.

150 VV 1967, 8.

151 ”Tällä tähdellä asuu ihmissuku, joka Jumalan ilmoituksen mukaan... luotiin jopa Jumalan 
kuvaksi. Ja tästä sukukunnasta on tullut kapinoiva kansa. Se liittyi Jumalan suureen 
vihamieheen saatanaan ja päästi tämän maailman ruhtinaaksi. Nyt se elää palvellen häntä. 
Synti on se elementti, jossa ihminen viihtyy. Hänen olemuksensa on tullut synnin läpikotaisin 
saastuttamaksi. Sydän on synnin asumasija. Mielenlaatu on samanlainen kuin saatanan, s.o. viha 
Jumalaa vastaan. Ajatuksillaan, sanoillaan ja töillään tekee ihminen jatkuvasti ja lakkaamatta 
syntiä” (kurs. U.M.). KHT 1965, 27. Vrt. AC II, 8: ”…ihmisluonnon pahimmat viat: ettei tunneta 
Jumalaa, että halveksitaan Jumalaa, ei pelätä Jumalaa, ei luoteta Jumalaan, vihataan Jumalan 
tuomiota…” ELKTK 1990, 86.

152 HV 3/1932, 47.

153 HHE 1952, 26. FC Ep. II, 2: ””Me opetamme, uskomme ja tunnustamme, että ihmisen ymmärrys 
ja järki ovat hengellisissä asioissa sokeat. Hän ei voi omilla kyvyillään ymmärtää mitään…” 
ELKTK 1990, 431. Myös Keswick-liikkeen syntikäsityksessä painottuu ihmisen totaalinen 
turmeltuneisuus, ks. esim. Barabas 1952, 40–60. Vrt. Augustinuksen käsitys konkupisenssista 
Nisula 2010.
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Vaikka langenneen ihmisen mielenlaatu on viha Jumalaa kohtaan, 
hänessä on kuitenkin Muroman mielestä jäljellä jotakin siitä, että Jumala 
loi hänet alun perin yhteyteensä, omaksi kuvakseen. Kysymys on hänen 
mukaansa ”iäisyysvietistä”.154 Tämä ilmenee langenneen ihmisen sisäise-
nä rauhattomuutena ja kaipauksena päästä takaisin Jumalan yhteyteen. 
Vain äärimmäisessä paatumuksessa ihminen voi Muroman mukaan ka-
dottaa tuon kaipauksen.155

Langenneenakin ihminen on siis edelleen uskonnollinen ihminen (ho-
mo religiosus).156 Kaikki uskonnot ovat Muroman mukaan syntyneet tästä 
langenneen ihmisen jumalakaipuusta.157 Ne eivätkä voi koskaan johtaa 
ihmistä takaisin Jumalan yhteyteen. Hän painottaa, että ainoastaan kris-
tinusko on Jumalan vastaus langenneen ihmisen jumalakaipuuseen.158 
Uudessa Testamentissa ei koskaan hänen mukaansa puhuta kristinus-
kosta uskontona, vaan aina ”elämänä” tai ”iankaikkisena elämänä”159.

Yhtäältä Muroma pitää langenneen ihmisen uskonnollisuutta suoras-
taan ”elävän kristillisyyden pahimpana vihollisena”, koska uskonnollisuus 
voi pettää ihmisen pyrkimällä jäljittelemään sitä, mikä yksin ja ainoastaan 
on Jumalan vastaus langenneelle ihmiselle. Muroma kirjoittaa:

Siinä on jotain kauheata, kun elävä kristillisyys ja kristillismielinen 
uskonnollisuus sekoitetaan toisiinsa. Sekoitetaan toisiinsa 
´uuden luomuksen´ iankaikkinen elämä ja ´vanhan luomuksen´ 
ihmisuskonnollisuus (kurs. U.M.).160

154 HV 11/1957, 309; HV 3/1962, 68. Vrt. Johansson 1897, 14–15.

155 HV 11/1954,268.

156 HV 3/1962, 68; EU 1935, 50; HeVa 1926, 116; HSÄ 1925, 98. Huovisen (1962 a, 81) mukaan 
Rosenius ei näe langenneessa ihmisessä ainoastaan vihaa Jumalaa kohtaan. Ihminen etsii 
Jumalaa ja ikävöi häntä, joskaan tämä kaipaus ei vie ihmistä todellisen Jumalan yhteyteen. 
Kysymys on kuitenkin kristinuskon Jumalasta.

 Muroma ei näytä pohtivan perusteellisemmin kysymystä luonnollisesta Jumalan-tuntemuksesta 
(notitia Dei naturalis). Luonnollisesta Jumalan-tuntemuksesta ks. esim. Pannenberg 1991, 
73–82; Pöhlmann 1974, 26, 31; Pieper 1961, 137–139.

157 HV 3/1962, 69. ”Uskonnollisuus on syntynyt langenneen ihmisen Jumala-kaipuusta... On kovin 
monenlaista uskonnollisuutta... Uskonnossa on kuin langenneen ihmisen tyhjä käsi ojennettuna 
Jumalaa kohti.” HV 11/1957, 309. Ks. myös HV 5–6/1959, 165.

158 ”Kaikki uskonnot ovat yrityksiä alhaaltapäin päästä Jumalan yhteyteen. Kristinusko yksin on 
Jumalan vastaus näihin ihmisen hapuiluihin...” HV 3/1962, 69. Huovisen (1962 a,79–80) 
mukaan Rosenius painottaa, ettei syntiinlankeemus tukahduttanut ihmisen Jumalan janoa ja 
kaipuuta. Se on ”liittymäkohta” Jumalan kutsulle. Jumalakaipuun merkityksestä Lutherilla ja 
luterilaisessa.

159 HV 3/1962, 69.

160 HV 11/1957, 310–311.
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Toisaalta langenneen ihmisen uskonnollinen jumalakaipuu näyttää 
Muroman mielestä kuitenkin merkitsevän eräänlaista kosketuskohtaa 
Jumalan puhuttelulle. Tämä ilmenee erityisesti siinä, että Muroma painot-
taa kristinuskon olevan Jumalan vastaus juuri tähän langenneen, mutta 
uskonnollisen ihmisen rauhattomuuteen ja jumalaikävään.161

Primaarina kosketuskohtana Jumalan puhuttelulle Muroma kui-
tenkin näyttää pitävän omaatuntoa. Hänen mukaansa omatunto on 
”Jumalan ääni ihmisen povessa, joka varottaa pahasta ja kehottaa hy-
vään”. ”Pakanatkin tuntevat omantunnon lain, joka sanoo heille, mikä 
on hyvää ja mikä pahaa”.162

Muroma on alleviivannut Gustaf Johanssonin kirjasta Pyhä uskomme 
kohdat: ”Omatunto on ihmisolennon ydin” ja ”Ihmisen tulee noudattaa 
Jumalan ääntä omassatunnossa”. Lisäksi hän on vahvasti ympyröinyt 
sanat ”Jumalan ääntä”.163

Muroman mukaan synnin turmeleman ihmisen omantunnon ääni 
saattaa kuitenkin kuulua varsin heikosti. Se voi hänen mukaansa jopa la-
kata kuulumasta. Tällöin omatunto joko ”nukkuu” tai on peräti paatunut. 
Ratkaiseva muutos omassatunnossa tapahtuu kuitenkin Muroman mie-
lestä silloin, kun Pyhä Henki tekee ”näkymättömät todelliseksi”, ja ihmi-
nen tulee ”herätyksen tilaan”. ”Herra koskettaa” omaatuntoa ”Sanallaan ja 
Hengellään” ja ”sitoo” sen Sanaansa.164 Nyt langennut ihminen ymmärtää 
tilansa: ”synnin orja ja Saatanan vanki”.165 Muroman mukaan tämä tar-
koittaa, että ”omatunto on herännyt puhumaan niin voimakkaalla tavalla, 
ettei ihminen saa sen ääntä vaikenemaan muulla lailla kuin sammutta-
malla Hengen työn sielussaan tavalla taikka toisella.”166

Kuten tässä tutkimuksessa myöhemmin osoitetaan, ”herätyksen tila” 
on Muroman mielestä langenneelle ihmisille ainutlaatuinen ”etsikkoaika”. 
Silloin Saatanan orjuuteen langenneella ihmisellä on mahdollisuus palata 
Jumalan yhteyteen.167

161 HV 3/1962, 69.

162 HV 7–8/1933, 131; MJJ I 1953, 67. Vrt. Lutherin omatuntokäsitys, ks. esim. Pinomaa 1952, 
42–48 ja 76–87. Raunion mukaan Lutherilla on keskeistä omantunnon teologinen merkitys. 
Omatunto ei arvioi ainoastaan tekoja, vaan koko ihmistä ja hänen tekojaan coram Deo. Ks. 
Raunio 2003, 33–34.

163 Johansson 1897, 17

164 HV 7–8/1963, 194; HV 11/1953, 273.

165 SSI 1958, 20: ”Vasta kun omatunto todella herää, havaitsee ihminen, missä hänen onnettoman 
sisäisen tilansa salaisuus oikein piilee... hän huomaa olevansa synnin orja ja saatanan vanki.”

166 HeVa 1926, 62–68. Muroma kirjoittaa myös: ” Herätyksen tilaan tuleminen merkitsee sitä, että 
Pyhä Henki koskettaa omaatuntoamme ja samalla tekee meille näkymättömät niin todellisiksi, 
että ne ovat meille ainakin yhtä todellisia kuin näkyväiset.”

167 Ks. luku 4.4.1; Haataja 1986, 28–37.
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3.2. JUMALA – ”OIKEAMIELINEN RAKKAUS”

Muroma ei pohdi Jumalan olemusta ja ominaisuuksia sinänsä. Hän kes-
kittyy Jumalaan suhteessa luomaansa mutta langenneeseen ihmiseen ja 
hänen pelastamiseensa.168

Vaikka Jumala pyhyydessään vihaa syntiä, hän kuitenkin rakastaa 
jokaista syntistä ihmistä. Muroma painottaa, että hän on rakkauden 
Jumala, joka tahtoo kaikkien ihmisten pelastusta. Jumalan armo on 
universaali (gratia universalis).169 Tosin hän osoittautuu myös sala-
tuksi Jumalaksi (Deus absconditus) salliessaan ihmisille kärsimyksiä ja 
ahdistuksia. Siinäkin Jumala kuitenkin Muroman mielestä osoittautuu 
rakkauden Jumalaksi, koska kaiken tarkoituksena on lopulta ihmisen 
ikuinen pelastus.170

Vaikka Jumala rakkaudessaan tahtoo kaikkien ihmisten pelastusta ja 
armo on universaali, se ei Muroman mukaan tarkoita, että kaikki ihmiset 
ilman muuta pelastuvat (universalismi). Rakkauden ja siihen perustuvan 
universaalin pelastustahdon ohessa Muroma painottaa Jumalan ehdo-
tonta ”oikeamielisyyttä”. Jumala on ”oikeamielinen rakkaus”. Ihmisen 
pelastumisen näkökulmasta tämä hänen mielestänsä tarkoittaa, ettei 
Jumala tuomitse ketään antamatta mahdollisuutta ottaa pelastus vas-
taan tai hylätä se.

Vastoin Augsburgin tunnustusta (CA II, 2), jonka mukaan ”perisynti 
on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen 
kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny 
uudestaan”171, Muroman mukaan on selvää, ettei Jumala pelkän perisyn-
nin (peccatum originale) perusteella tuomitse ketään kadotukseen. Aivan 
kuin vahvistaakseen vastakkaisen vakaumuksensa hän on alleviivannut 
Apologian perisyntiä käsittelevästä artiklasta kohdan (AC II, 5), jossa 
selitetään ”vastustajien” opettavan, ”ettei ketään tuomita iankaikkiseen 
kuolemaan perisynnin tähden”.172 Muroma painottaa, ettei ”Herra tule 
tuomitsemaan ketään perikatoon, jolle Hän ei ensin ole armoa tarjon-
nut. Vain armon hylkääjät kadotetaan.” Ei siis heitä, jotka ovat jääneet 

168 HV 3–4/1956, 89; SEH 1930, 20.

169 ”Jumalan pelastustahto, joka koskee eroituksetta jokaista ihmistä, jonka Hän on luonut, tulee... 
selvästi ilmi kautta koko Raamatun...” HV 1/1956, 25; HV 7–8/1954, 163. Gratia universalis – 
gratia particularis ks. esim. Pieper 1961, 239–241; Ahvio 2006, 172.

170 JOR 1965, 6–8, 31–32; LJ 1958, 69, 71; HV 9/1955, 195

171 ELKTK 1990, 52.

172 ELKTK 1948, 60. Katolisen kirkon katekismus: ”Vaikka perisynti onkin ´jokaisen oma synti`, 
se ei kuitenkaan merkitse yhdessäkään Aadamin jälkeläisessä henkilökohtaista syyllisyyttä.” 
Katolisen kirkon katekismus 2005, 119 (405). Ks. myös Augustinuksen ja Pelagiuksen debatti, 
Nisula 2008, 124–138.
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armon tarjouksesta osattomiksi. ”Ei ketään tuomita helvettiin pelkästään 
perisynnin tähden.”173 Muroma lausuu:

Minä uskon, että Jumala on sellainen oikeamielinen rakkaus, 
ettei Hän heitä ketään helvettiin ennen kuin on antanut ihmiselle 
tilaisuuden ratkaista taivaan ja helvetin välillä.174

Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan Muroman mielestä saa tällaista ratkaise-
misen mahdollisuutta tämän elämän aikana. Hän ajattelee heitä olevan 
sekä ”pakanoiden” että ”nimikristittyjen” keskuudessa. Koska Jumala 
on ”oikeamielinen rakkaus”, Muroma otaksuu sen tarkoittavan, että hän 
antaa näille ihmisille tuonpuoleisessa elämässä tilaisuuden omakohtai-
seen ratkaisuun. ”Haudan tuolla puolen on paljon ihmisiä, jotka eivät 
koskaan ole saaneet kuulla sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Siellä on 
suunnaton pakanoitten joukko, mutta myöskin paljon ihmisiä tämän 
nimikristillisen maailman piiristä. Ainoa pelastuksen tie on kuitenkin 
Jeesus Kristus. ”Ne, jotka eivät tässä elämässä ole tulleet asetetuiksi rat-
kaisun paikalle Hänen edessään, tulevat sitä tuonpuoleisessa elämässä, 
sillä Jeesus Kristus on ainoa pelastuksen tie.”175 Tuomiopäivänä ihmiset 
tulevat Muroman mielestä tekemään tiliä nimenomaan tästä tietoisesta 
tahdonratkaisusta, johon heille annettiin mahdollisuus.176

Muroman tulkinta Jumalasta ”oikeamielisenä rakkautena” johtaa hä-
net torjumaan opin kaksinkertaisesta predestinaatiosta (praedestinatio 

173 KHT V, 40. CA II, 1: ”Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen 
jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman 
jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä 
alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen 
kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan.” ELKTK 1990, 
52–53.

174 HV 5/1953, 119–120.

175 LJ 1976, 95. ”Emme… suinkaan voi uskoa, että kaikki ne miljoonat, jotka ovat eläneet ja 
kuolleet ennen Kristuksen ilmestymistä tänne maan päälle, ja joilla ei siis ole voinut olla 
mahdollisuuksiakaan uskoa häneen, olisi luotu vain helvettiä varten, siellä iankaikkisesti 
piinattavaksi. Perkele olisi voinut suunnitella sellaista luomistyötä, mutta ei koskaan Jumala, 
joka on itse Rakkaus... On toki kaiken maailman tuomari niin oikeamielinen, ettei Hän rankaise 
luomaansa ihmistä sellaisesta, jota hän ei ole voinut tehdä, koskapa hänellä ei siihen ole ollut 
edes mahdollisuuksiakaan… Voimme siis Jumalan suureen rakkauteen turvaten katsella 
toivorikkaudella niidenkin miljoonien tulevaisuutta, joilla ei tässä elämässä ole ollut sellaista 
tilaisuutta täällä ajassa lopullisesti ratkaista suhdettansa Kristukseen. He saavat varmasti 
sellaisen tilaisuuden kerran. Ja vasta sitten, kun he ovat lopullisesti hyljänneet Kristuksen, 
eikä Jumalalla ole enää minkäänlaista toivoa heitä pelastaa, on hänen pakko tuhota heidät 
tulijärvessä, polttaa kuin ruumenet Gehennan tulessa.” KHT 5, 1969, 22–23. Ks. myös KI 
1966,76–77; HV 5/1942, 98 ja HV 11/1932, 204.

176 ”Tästä tahdon ratkaisusta etsikon päivänä on kerran tili tehtävä.” SEH 1930, 21.
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gemina).177 Hän samaistaa Augustinuksen, Calvinin ja Lutherin pre-
destinaatiokäsitykset178 ja painottaa, että kysymys on Roomalaiskirjeen 
lukujen 9–11 virheellisestä tulkinnasta.179 Muroman mielestä tässä ei ole 
lainkaan kysymys ihmisen pelastuksesta, vaan Jumalan suvereniteetista  
valita pelastussuunnitelmansa toteuttajat. Jumala on hänen mukaansa 
hylännyt välineekseen valitsemansa Israelin ja valinnut pakanoista seura-
kunnan pelastussuunnitelmansa toteuttajaksi. Aikanaan Israel asetetaan 
jälleen entiseen asemaansa, ja silloin se tulee Muroman mielestä olemaan 
siunauksena kaikille maailman kansoille.180

Kun Lutherin teos De servo arbitrio (1525) ilmestyi suomeksi vuonna 
1952,181 Muroma kritisoi sitä poikkeuksellisen voimakkaasti ja sanoutui 
siitä ehdottomasti irti.182 Hänen mukaansa Luther opettaa tässä kirjassaan 
vastoin Raamattua ja luterilaista tunnustusta kaksinkertaista predesti-
naatiota.183 Kirjan suomentaja A.E. Koskenniemi torjui tämän ja painotti 
Lutherin intention olevan osoittaa, ettei ihmisen pelastuksessa mikään 
riipu hänestä itsestään, vaan kaikki riippuu yksin Jumalasta ja hänen 

177 AK 1970, 13; HV1/1956, 24.

178 Hägglund (1985, 91–93) vertaa Augustinuksen, Calvinin ja Lutherin predestinaatiokäsityksiä. 
Augustinuksen mukaan 1 Tim. 2:4:n ajatus, että Jumala tahtoo ”kaikkien” pelastusta olisi 
tulkittava tarkoittavan ”kaikenlaisia” tai ”kaikkiin ryhmiin kuuluvia”. Calvinin mukaan Jumala 
ei ole luonut kaikkia ihmisiä yhtäläisin ehdoin, vaan on säätänyt toiset ikuiseen kadotukseen, 
toiset ikuiseen autuuteen. Luther tekee eron sen välillä, mikä koskee salattua Jumalaa ja sen, 
mikä koskee Jumalan ilmoitettua tahtoa. Jumalan vihan tuomio kuuluu salatun Jumalan 
majesteettiin, mutta evankeliumin ilmoituksen mukaan Jumala tahtoo kaikkien ihmisten 
pelastusta. Ks. Augustinuksen käsityksestä Hägglund 1968, 139–140; Nisula 2009, Lutherin 
käsityksestä Hägglund 1968, 231–234; Brosché 1978, 142; Pinomaa 1959, 44–52 ja Calvinin 
käsityksestä Hägglund 1968, 260–262. Ks. myös Pelikan 1985, 217–244.

179 Muroma on kommentoinut Lutherin selitystä Roomalaiskirjeen 9. luvun jakeisiin 18 ja 22 
kirjoittamalla kirjan Sidottu ratkaisuvalta marginaaliin: ”jonka Luther ymmärtää tässä väärin!” 
Luther 1952, 46.

180 HV1/1956, 25–26. Room. 9–11:n tulkinnassaan Muroma vetoaa myös Hugo Odebergiin (26), 
mutta ennen muuta hän tukeutuu Yrjö. J.E. Alasen (1932, 114–115) tulkintaan. Muroman tulkinta 
Room. 9–11 liittyy hänen dispensationalistiseen käsitykseensä Jumalan pelastussuunnitelmasta 
ja Israelin kansasta sen toteuttajana. Ks. HV 9/1936, 184–188 ja HV 3/1955, 82–84. 
Dispensationalismista ks. Sawyer 2000, 83–91.

181 Sidottu ratkaisuvalta. Suom. A.E. Koskenniemi. Turku 1952.

182 Muroma vetosi erityisesti Yrjö J.E. Alaseen, joka kirjoitti myös aihetta käsittelevän kirjan Valinta 
ja vastuu. Keskustelua predestinaatio-opista kristillisen aatehistorian valossa. Helsinki 1955.

183 Ruokasen (2018, 102) mukaan Lutherilla ei Sidotussa ratkaisuvallassa ole kaksinkertaisen 
predestinaation oppia: “In Luther’s magnum opus there is no trace of a doctrine of predestination 
applied to individual human beings; his sayings using this kind of vocabulary are all related to 
God’s universal saving grace and to his universal plan of salvation.” Ks. myös Ruokanen 2018, 
20–21, 101–103, 138–140; Knuutila 1977, 147–149.



62

armostaan.184 Muroman mielestä kirjassa esitetty predestinaatio-oppi 
antoi suorastaan ”perkeleellisen” kuvan Jumalasta. Muroma lausuu:

Sellainen ”predestinaatio-oppi” kuin esim. Lutherin kirjassa ”De 
servo arbitrio”, suomeksi: ”Sidottu ratkaisuvalta”, jonka mukaan 
Jumala kylmästi luo miljoonia ihmisiä vain piinatakseen heitä 
helvetissä, perustuu väärään Jumala-kuvaan, ja siksi on suorastaan 
– perkeleellinen! Vain perkele voi suunnitella sellaista miljoonien 
ihmisten luomista, joita kidutetaan ikuisesti helvetissä.185

Erityisesti Muroma korosti tällaisen käsityksen irrationaalisuutta. 
Kristinuskossa tosin on hänen mielestänsä ”paljon järjetöntä”. Mutta 
tällainen jumalakuva ja siihen perustuva predestinaatio-oppi ovat hänen 
mukaansa kuitenkin jo niin irrationaalista, ettei hän itse voisi mitenkään 
sellaista opettaa. Jos sitä edellytettäisiin, hän mieluummin eroaisi lute-
rilaisen papin virasta.186

Tunnustuskirjoihin vedoten Muroma väitti, ettei tällainen käsitys ole 
sopusoinnussa luterilaisen kirkon opetuksen kanssa. Oman käsityksensä 
hän sitä vastoin tulkitsi luterilaisen tunnutuksen mukaiseksi sillä perus-
teella, että Yksimielisyyden ohjeessa (FC Ep. XI, 17, 18, 19 ja 21) hylätään 
opetus, jonka mukaan Jumala ei tahdo kaikkien ihmisten pelastusta, ja 
että hän on määrännyt jotkut kadotukseen, jonka vuoksi he eivät voi 

184 Ks. käyty keskustelu: Koskenniemi 1953 a, 254–256; Muroma, HV 9/1953, 209–211; Koskenniemi 
1953 b, 442–444; Alanen 1955 a, 125–130, 1958, 164–168 ja 1963, 224–228 (Alasen kuoleman 
jälkeen julkaistu kirjoitus, joka liittyy aikaisemmin käytyyn ko. keskusteluun). Ruokasen mukaan 
Sidotun ratkaisuvallan pääteema on Jumala-keskeisessä pelastusvarmuudessa; siinä, että kaikki 
on suvereenia, monergistista Jumalan armoa. Ks. Ruokanen 2018, 57–58, 172–173,185–186 ja 
214–215.

185 HV 5/1953, 120. Muroma tukeutuu (HV 9/1953, 210–211) Torsten Bohliniin, Arvid Runestamiin 
sekä Alaseen, joiden mukaan Lutherin Jumala-kuva särkyy hänen De servo arbtrio-teoksessaan. 
Ks. lähemmin Bohlin 1927, 271–311; Runestam 1925; XLIV – LVIII; Ks. myös Sormunen 1934, 
222. Alaseen Muroma vetoaa referoiden hänen ”pienessä pappisryhmässä rovasti Rapelin luona” 
esittämiään ajatuksia, jotka Alanen sittemmin pääosin esittää kirjassaan Valinta ja vastuu 
(1955). Ks. Jumala-kuvaan liittyen Alanen 1955 b, 97–101. Toisin esim. Bring 1929, 336–361 
ja Sormunen 1934, 224–225. Grane (1978, 256–257) toteaa Lutherin olleen hyvin selvillä siitä, 
mitkä johtopäätökset seuraavat Jumalan kaikkivallasta ja ennaltatietämisestä, jos ne erotetaan 
Jumalan ilmoituksesta Kristuksessa.

186 ”Minusta tämä on ahdistavin oppi, mitä ajatella saattaa... Vaikka kristillisyydessä onkin paljon 
järjetöntä, niin ei se nyt sittenkään ole näin järjetöntä. Jos luterilaisen papin täytyisi opettaa 
jotain näin järjetöntä... eroaisin papin virasta tänä päivänä” Luther ja ennaltamääräämis- eli 
predestinaatio-oppi. Painamaton kirjoitus. Ks. myös LH 1968, 6. Pinomaan (1959, 70) mukaan 
Lutherille järki ja usko ovat uskonnollisessa mielessä toistensa vastakohtia. Ks. myös Bring 
1933, 101,102 alaviite 2 ja Raunio 2003, 28–31.
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pelastua.187 Muroma on myös alleviivannut Yksimielisyyden ohjeesta 
kohdan (FC SD II, 49): ”Jumalan tahto ei ole, että yksikään joutuu ka-
dotetuksi, vaan että kaikki ihmiset kääntyvät hänen tykönsä ja tulevat 
iankaikkisesti autuaiksi.” Marginaaliin hän on kirjoittanut: ”Näin ei De 
servo arbitrio”.188

Jumalan rakkauden ja oikeamielisyyden täytyy siis Muroman mukaan 
tarkoittaa, ettei Jumala tuomitse ketään kadotukseen, ennen kuin on an-
tanut mahdollisuuden valita ”taivaan ja helvetin välillä”. Muroma lausuu:

Totuus on, että jos Jumala on oikeamielinen pyhä rakkaus, Hän 
ei ketään heitä summakaupalla helvettiin, vaan vasta sitten, kun 
ihminen on todella hyljännyt Hänet ja valinnut pimeyden... Kyllä 
Jumalan Sana vaatii jokaiselta meistä ratkaisua... Valitse tänään 
taivaan ja helvetin välillä (kurs. U.M.)!189

Muroma painottaa, että ne, jotka tuomitaan kadotukseen, ”ovat itse va-
linneet helvetin tulijärven”, ja juuri tästä valinnasta myös tuomiopäivänä 
on kysymys.190

Hänen mukaansa ei ole mitään predestinaatiota muussa mielessä 
kuin siinä, että Jumala on ”ennen maailman perustamista” valinnut 
”Kristuksessa olevat” pelastukseen määräämällä Kristuksen ainoaksi 
”oveksi” taivaaseen. Tämän käsityksensä tueksi Muroma vetoaa mm. 
Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeisiin 3–5 ja Roomalaiskirjeen 
8. luvun alkuun (jae 1):

Me olemme siis valitut Kristuksessa. Mitä tämä merkitsee? 
Yksinkertaisesti: Jumala on määrännyt, että Kristus Jeesus on 
ainoa ´ovi` taivaaseen. Pelastus kulkee vain hänen kauttaan... 
´Niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, ei ole enää mitään 
kadotustuomiota. ` He ovat pelastetut, koska Jumala on valinnut 

187 HV 9/1953, 209–211; ELKTK 1948, 446–447.Luterilainen kirkko ei Muroman mukaan ole 
milloinkaan omaksunut De servo arbitrio -teoksen predestinaatio-oppia. Toisaalla (HV 9/1956, 
231) Muroma kirjoittaa: ”...ellei Melanchthon olisi palauttanut predestinaatio-oppia hieman 
raamatullisemmille linjoille, olisi voinut tapahtua, että koko uskonpuhdistus olisi valunut 
hukkaan.” Melanchthonin predestinaatiokäsityksestä ks. esim. Hägglund 1968, 250–251. 
De servo arbitrio ei ole ainoassakaan luterilaisessa kirkossa normatiivisen tunnustuskirjan 
asemassa.

188 ELKTK 1948, 477.

189 HV 5/1953, 120.

190 HV 5/1953, 121.
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juuri ne pelastukseen, jotka uskovat Hänen ainokaiseen Poikaansa 
(kurs. U.M.).191

Tämän Jumalan edeltä määräämän, Kristuksessa olevan pelastuksen 
osallisuuteen pääsemisen eli ”valituksi” tulemisen ratkaisee Muroman 
mukaan lopulta ihminen itse. Hän joko ottaa vastaan tai hylkää hänelle 
Kristuksessa tarjotun pelastuksen mahdollisuuden. Muroma kirjoittaa:

Edellisessä perustui Jumalan valinta Jumalan omaan päätökseen 
siitä, missä on ”ovi” tai ”tie” taivaaseen. Tässä se perustuu siihen, 
miten ihminen suhtautuu hänelle tarjottuun pelastustilaisuuteen 
(kurs. U.M.).192

Yksimielisyyden ohjeen (FC Ep. 4 ja 20) mukaan predestinaatio eli 
Jumalan iankaikkinen valinta koskee ainoastaan ”Jumalan hurskaita, 
hänelle otollisia lapsia” ja on heidän pelastuksensa ”vaikuttava syy”. 
Kohdassa 20 torjutaan vääränä opetus, jossa Jumalan valinta ei perustu 
yksin hänen laupeuteensa ja Kristuksen ansioon, ”vaan myös johonkin 
sellaiseen, mikä on meissä”.193

Kun Muroma vetosi Yksimielisyyden ohjeen kohtiin FC Ep. XI 17, 
18, 19 ja 21, hän näyttää jättäneen kokonaan huomiotta kohdan 20. 
Tämä ilmenee myös siten, että hän on vahvasti alleviivannut kohtia 17, 
18, 19 ja 21, mutta jättänyt vaille mitään merkintöjä kohdan 20. Tästä 
A.E. Koskenniemi kirjoitti: ”Muroma... jättää pois tämän 4. harhan ja 
siis vaikenee siitä, sillä se tarttuu pahasti häneen itseensä. Se harhahan 
sisältää sen opetuksen, että armovalitsemuksen lisäksi tarvitaan jotakin, 
mikä ihmisessä, hänen tahdossaan, suhtautumisessaan jne. tapahtuu.”194

Muroman mukaan Jumalan valinnan (electio) perusteena ja pelas-
tuksen vaikuttavana syynä on ihmisen suhtautuminen hänelle tarjottuun 
pelastukseen. Näin hän tulee torjuneeksi myös luterilaisen opin yksin-
kertaisesta predestinaatiosta (praedestinatio ad salutem).195

191 HV 4/1938, 107–108. Ks. myös AVH 1965, 14 ja HV 1/1956, 24–27. Samoin Alanen 1955 b, 
141–142. Muroma on alleviivannut ja varustanut ”Huom!” reunamerkinnällä Yksimielisyyden 
ohjeen kohdan (EP XI, 12): ”...onhan hän iankaikkisessa, jumalallisessa neuvossaan päättänyt, 
ettei hän tahdo tehdä autuaaksi keitään muita kuin ne, jotka tuntevat hänen Poikansa Kristuksen 
ja todella uskovat häneen.” Samasta kohdasta hän on alleviivannut myös kohdan: ”olemme 
Kristuksessa valitut” – ”Kristuksessa” on lisäksi ympyröity. ELKTK 1948, 446.

192 HV 4/1938, 109. Ks. myös HSÄ 1925; 118; LH 1968, 6–7; Predestinaatio-oppi Raamatussa. 
Kotimaa 69/1952, 3.

193 ELKTK 1948, 445 ja 447.

194 Koskenniemi 1953 b, 442.

195 Jumalan valinnasta ja predestinaatiosta ks. Jenson 1984, 134–139.
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Muroma näyttää samalla pyrkivän antamaan rationaalisen vastauksen 
kysymyksiin ”Cur non omnes?” ja ”Cur alii, alii non?”.196 Jo luterilaisessa 
ortodoksiassa esiintyi pyrkimyksiä selittää valinnan mysteeriä rationaa-
lisesti. Ajateltiin esimerkiksi Jumalan valinneen tietyt yksilöt, koska hän 
on nähnyt edeltä heidän uskonsa, ja että he tulevat säilymään uskossa 
loppuun asti (ex praevisa fidei, intuitu fidei finalis).197

Koska Muroman mielestä valinta pelastukseen on viime kädessä ih-
misen omasta ratkaisusta riippuvainen, hän painottaa soteriologiassaan 
voimakkaasti ihmisen vastuullisuutta. Predestinaatio-oppi on hänen mu-
kaansa tuhoisa, ei ainoastaan siihen liittyvän väärän jumalakuvan johdos-
ta, vaan myös siksi, että se johtaa ihmisen vastuullisuuden mitätöimiseen. 
Hän painottaa, ettei ihmistä voida panna vastuuseen, ellei hänelle anneta 
ratkaisuvaltaa. Oikeamielinen Jumala rankaisee vain sitä, joka on tahtonut 
pahaa. 198 Muroma kirjoittaa:

Tosin meidän päivinämme saarnataan sellaista perkeleellistä 
evankeliumin väärennystä, kuin ei ihmisellä olisi minkäänlaista 
mahdollisuutta tehdä mitään ratkaisua, vaan Jumala on jo ennakolta 
määrännyt toiset taivaaseen... ja toiset tulihelvettiin...Tämä se 
vasta on saatanalle mieluinen oppi, kun kaikki vastuu otetaan pois 
ja selitetään, että synti onkin oikeastaan kohtalosynti ja jonkun 
helvettiin joutuminen on itse Jumalan syy (kurs. U.M.)!199

196 ”Miksi kaikki eivät [pelastu]?” ”Miksi toiset [pelastuvat), toiset eivät?”

197 Ks. Söderlund 1983, 65–72, 90–122; Pieper 2010, 837–852.

198 Muroma kirjoittaa: ”Ei kukaan voi panna veturia vastuuseen siitä, että se törmää toiseen 
veturiin, kun vaihde on kytketty väärin. Ihmistä ei voida panna vastuuseen, ellei hänelle anneta 
ratkaisuvaltaa. Oikeamielinen Jumala voi rangaista vain sitä, joka on tahtonut pahaa.” Sidottu 
ratkaisuvalta, 8. Painamaton kirjoitus. Ns. semipelagiolaiset ajattelivat, että ellei ihmisellä 
olisi selvää oman tahdon osuutta pelastuksessa, häntä ei voitaisi pitää vastuullisena synnistään. 
Tällöin Jumala olisi epäoikeudenmukainen tuomitessaan ihmisen. Näin ollen vapaan tahdon 
ja Jumalan armon on toimittava yhdessä (cooperaatio, synergismi). Jumalan armon vaikutus 
on viime kädessä riippuvainen ihmisen omasta tahdonaktista. Semipelagiolaisuudesta, joka 
tuomittiin harhaoppina Orangen konsiilissa (529), mutta jonka päätökset jostakin syystä 
unohtuivat 700 -luvulta lähtien, ks. Mannermaa 1983, 170 – 172; Hägglund 1968, 143–146; 
Pelikan 1971, 318–326; Kelly 1978, 370–372.

199 HV 5–6/1955, 167. Samoin Alanen 1955 b, 107. Granen mukaan Luther torjuu yritykset 
rationalistisesti silotella jännitettä ennaltamäärämisen ja ihmisen persoonallisen vastuun 
väliltä. Ks. Grane 1978, 96–97. Haikolan (1958, 70–73) Luther-tulkinnan mukaan ihminen 
on vastuullinen juuri siksi, ettei hänellä ole vapaata tahtoa suhteessa Jumalaan, vaan hänet on 
luotu elämään kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan. Lutherin jälkeisessä luterilaisessa traditiossa 
johdettiin ihmisen vastuullisuus Melanchthonia seuraten vapaasta tahdosta. Ks. esim. Bring 
1933, 86–92. Arminiolaisuuteen pohjautuvalle anglosaksiselle revivalismille on keskeistä 
kalvinistisen predestinaatio-opin vastustaminen ja ihmisen vastuullisuuden korostaminen. Ks. 
Ahonen 1983, 63, nootti 1. Arminiuksen soteriologiassa Jumalan armovalinta perustuu ihmisen 
tahdon suostumukseen, jonka Jumala on edeltä nähnyt. Pokki 2005, 120. Arminiolaisesta 
soteriologiasta ks. esim. Olson 2006, 30–43. Vapaasta tahdosta ja ihmisen vastuullisuudesta 
ks. Visala 2018, 31–43 ja 49–71.
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Tunnetusti ajatellaan, että luterilaista oppia pelastuksesta strukturoi 
lain ja evankeliumin erottaminen ja yhdessä pitäminen.200 Tätä vastoin 
Muroman tulkinta Jumalasta ”oikeamielisenä rakkautena” osoittautuu 
hänen soteriologiaansa ratkaisevalla tavalla strukturoivaksi prinsiipiksi. 
Rakkaudessaan Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset ja oikeamielisyy-
dessään hän ei tuomitse ketään kadotukseen pelkästään perisynnin pe-
rusteella, vaan antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden ottaa pelastus 
vastaan tai hylätä se. Valinta pelastukseen on viime kädessä riippuvainen 
ihmisen omasta eikä Jumalan tahdonratkaisusta tai valinnasta.

Samalla kysymys ihmisen tahdon vapaudesta nousee Muroman sote-
riologiassa keskeiseksi. Kuten tässä tutkimuksessa jo osoitettiin, Muroma 
ei ajattele, että langenneen ihmisen tahto olisi luonnostaan vapaa. 
Päinvastoin; hänen tahtonsa on Saatanan sitoma. 201 Kristuksessa ole-
van pelastuksen osallisuuteen pääseminen edellyttää kuitenkin Muroman 
mielestä vapaan tahdonratkaisun mahdollisuutta, jonka Jumala rakkau-
dessaan ja oikeamielisyydessään jokaiselle ihmiselle antaa. Jotakin täytyy 
näin ollen tapahtua ihmisen sidotulle tahdolle, jotta vapaa valinta olisi 
mahdollista. Tähän tarvitaan Muroman mukaan Jumalan jokaiselle ih-
miselle antama erityinen ”etsikkoaika”.202

200 Ks. esim. Melanchthon 1986, 94–118; Gassmann 2005, 75–84; Hägglund 1968, 223–225; 
Walter 1952, 8–12; Forde 1984, 412–424; Juntunen 2003, 125–129; Pieper 2010, 661–681.

201 Ks. luku 3.1.

202 Ks. luku 4.4.1. ja Haataja 1986, 20–27.
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4.  UUDESTISYNTYMINEN

4.1. ”RAAMATULLISEN KRISTILLISYYDEN PERUSVAATIMUS”

Muroman käsitystä kristillisestä uskosta voidaan luonnehtia herätyskris-
tillisyydeksi, jonka ydin on langenneen ihmisen uudestisyntymisen (rege-
neratio) välttämättömyydessä.203 Herätysjulistajana hänelle oli tärkein-
tä, että kuulijat johdetaan ”uudestisyntymisen kokemukseen”. Muroma 
kirjoittaa:

Juuri tämän uudestisyntymisen välttämättömyyden on Herra 
erittäin vakavasti laskenut minun sydämelleni... Kun tulee kysymys 
tästä kristinuskon tärkeimmästä totuudesta, käytännöllisen 
kristillisyyden kannalta katsottuna, silloin minä en kuuntele ketään 
paitsi Herraa Jeesusta Kristusta ja mitä Hän Pyhän Hengen kautta 
on tästä asiasta Sanassa ilmoittanut (kurs. U.M.).

Muroman mielestä on varmaa, ettei kukaan pääse sisälle Jumalan valta-
kuntaan ilman uudestisyntymistä. Hänen mukaansa ”velvollisuutemme 
on pitää kiinni siitä raamatullisesta totuudesta, että vain uudestisyntynyt 
uusi luomus pääsee kerran taivasten valtakuntaan.” Kaikki opit, jotka 
vievät ihmisen ohi ”ahtaan portin eli uudestisyntymisen portin”, on tor-
juttava. Muroma vetoaa erityisesti Jeesuksen ja Nikodeemuksen väli-
seen keskusteluun (Joh. 3: 1–15) ja painottaa, ettei langennut ihminen 
voi kehittyä ”Jumalan ihmiseksi”. Sellaiseksi täytyy syntyä. Sen tähden 
uudestisyntyminen on ”raamatullisen kristillisyyden perusvaatimus” ja 
”tärkein raamatullinen totuus”.204 Jos ihminen ei synny uudesti, ylhääl-
tä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä on Muroman mukaan 
totuus, joka määrää ”elävän kristillisyyden luonteen.”205

Muroma julkaisi Herää Valvomaan -lehdessään aiemmin 
Teologisessa Aikakauskirjassa olleen Lauri Huovisen lectio precurso-
rian Uudestisyntyminen uskonpuhdistuksen aikaisena kysymyksenä 
ja pietistisessä traditiossa.206 Huovisen mukaan ensimmäinen, jonka 
teologiassa uudestisyntyminen on keskeisessä asemassa, oli Caspar 

203 ”Uuden Testamentin kristillisyys on herätyskristillisyyttä.” HV 7–8/1962, 192.

204 HV 3/1961, 80; HV 1/1937, 17; HV 3–4/1956, 69; HV 3–4/1942, 75; KOK 1964, 34–35; UI 
1964, 19. Ks. myös HV 3/1962, 69.  ”Pietismin avainsanaksi tulee uudestisyntyminen, minkä 
välttämättömyyttä ennen muuta teroitetaan.” Takala 1962, 72.

205 OES 1957, 36.

206 Huovinen 1962 b.
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Schwenkfeld (1490 – 1561). Häntä on pidetty ”elävää uskonkokemusta 
ja uudestisyntymistä teroittavana teologina” ja myös saksalaisen pietis-
min edelläkävijänä. Huovinen toi esille Schwenckfeldin keskeisimmät 
uudestisyntymiseen liittyvät painotukset.207

Huomionarvoista on, että Muroma osoitti erityisin tekstiharvennuk-
sin arvostavansa ja ilmeisesti myös yhtyvänsä seuraaviin Schwenckfeldin 
painotuksiin: Vastoin kuollutta uskoa on opetettava uudestisyntymisen 
persoonallista, sisäistä kokemusta, vesikaste viittaa varsinaiseen kastee-
seen eli ”henkikasteeseen” ja pahin herätyksen este on opetus kasteessa 
tapahtuvasta uudestisyntymisestä.208

Muromalle uudestisyntyminen on välttämätön edellytys myös oikean 
teologian harjoittamiselle. Vain uudestisyntyneiden teologia (theologia 
regenitorum) on todellista ja totuudellista teologiaa. Hänen mukaansa 
ainoastaan uudestisyntynyt ja Pyhästä Hengestä osalliseksi tullut kykenee 
käsittämään oikealla tavalla kristinuskoa.209 Liberaaliteologiassa on hänen 
mielestänsä kysymys ”uudestisyntymättömien ihmisten jumaluusopista”.

Tässä Muroma liittyi saksalaiseen pietismiin, jolle theologia regenito-
rum oli se, jonka mukana teologia seisoo tai kaatuu. Vain uudestisyntymi-
sen kokenutta pidettiin kristittynä in re et nomine, ja ainoastaan sellainen 
saattoi harjoittaa oikeaa teologiaa ja hoitaa kelvollisesti armonvälineitä.210

Muroma painottaa, ettei langennut ihminen voi sellaisenaan kelva-
ta Jumalan valtakuntaan. Myös kaikki ihmisen omat yritykset tehdä 
itse itsensä ”taivaskelpoiseksi” ovat hänen mukaansa toivottomia.211 
Uudestisyntyminen, jossa on kysymys ”perinpohjaista sisäisestä muu-
toksesta”, on Jumalan valtakuntaan pääsemisen ehdoton ehto.

Jeesus osoittaa… että tarvitaan perinpohjainen sisäinen muutos, 
jos mieli joskus päästä kirkkauteen. ´Teidän täytyy syntyä uudesti, 
ylhäältä`.212

207 Ks. Pokki 2005, 98–99.

208 HV 9/1962, 228–230; TA 3/1962, 154–159.

209 HV 10/1954, 250 -252; HV 10/1941, 229–230. Ns. lundilaista teologiaa Muroma piti 
uudestisyntyneiden teologian vastakohtana. HV 10/1951, 164–1969. Lundin teologiasta Tiililä 
1951, 39–48; Junkkaala 2004, 318–324; Teinonen 1971, 397–409. Ks. myös Heikkinen 1990, 
53–68: Lundin teologia ja teosentrinen ajattelu.

210 Kansanaho 1950, 169. Theologia regenitorum- konseptiosta ks. myös Hägglund 1968, 327; 
Pieper 2010, 28–29 ja Kansanaho 1947, 21–31.

211 HV 3/1932, 47; HV 3/1953, 59.

212 HV 3/1962, 69. Vrt. Spener: ”Major emphasis was placed on regeneration, which Spener 
thought of as the granting of a new life…`regeneration`(or new birth`)… no longer – as in the 
older tradition – coincides with the concept of the forgiveness of sins but designates an inner 
transformation…” Hägglund 1968, 328.
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Uudestisyntymisen välttämättömyyttä Muroma perustelee sekä perisyn-
nin aiheuttamalla totaalisella turmeltuneisuudella213 että Jumalan kuvan 
uudistamisella, johon hänen mukaansa lopulta koko kristillisyys tähtää.214 
Hän on vahvasti alleviivannut Gustaf Johanssonin kirjasta Pyhä uskomme 
kohdan: ”Jumala sääti hänet Poikansa kuvan kaltaiseksi. Ihmisen tulee 
ylhäältä syntyä ja siten tulla Jumalan lapseksi, joka on Jumalan luonnosta 
osallinen. Hänen tulee muodostua Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja aina 
olla tekemässä taivaallisen Isän tahtoa.”215

Alkutilassa Jumalan kuvaksi luotu ihminen eli Muroman mu-
kaan ”elävässä” yhteydessä Luojaansa. Jumalan Henki asui hänessä. 
Syntiinlankeemuksessa tämä yhteys Luojan ja luodun välillä katkesi. 
Jumalan Hengen sijasta ihmisen sydäntä pääsi hallitsemaan Saatana. 
Ihmisestä tuli hänen orjansa.216 Jumalan kuvan uudistus alkaa Muroman 
mukaan uudestisyntymisessä. Silloin Jumalan Henki ottaa jälleen asun-
tonsa ihmisessä. Itse Kolmiyhteinen Jumala tulee asumaan ihmisen sy-
dämeen. Muroma lausuu:

Huomaamme siis, että Jumalan kuvan uudistus tapahtuu siten, että  
itse kolmiyhteinen Jumala ottaa asumuksensa ihmiseen.217 

Näin langenneesta ihmisestä tulee ”uusi luomus”. Muroma kirjoittaa:

Uudestisyntyminen on siis todellista uudestisyntymistä uudeksi 
luomukseksi… Näin Herra aloittaa Jumalan kuvan uudistamisen 
syntisessä ihmisessä...”218

213 ”´Oma minä´ on meidän ́ vanha luomuksemme´ eli ́ vanha aatamimme´. Raamattu käyttää siitä 
myöskin nimitystä ́ liha´. Tämä on meidän perisyntimme turmelema inhimillinen luontomme, 
jossa ei asu mitään hyvää... Siksi julistaakin Jeesus, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä 
uusiksi luomuksiksi.” HV 11/1955, 263.

214 ”Koko kristillisyyden tarkoituksena on Jumalan kuvan uudistaminen ihmisessä.” HV 1–2/1933, 
18.

215 Johansson 1897, 1. Muroma on painottanut kyseistä tekstikohtaa – paitsi alleviivauksella -myös 
kirjoittamalla tekstin kohdalle marginaaliin huutomerkin.

216 Ks. luku 3.1.

217 ”Huomaamme siis, että Jumalan kuvan uudistus tapahtuu siten, että itse kolmiyhteinen Jumala 
ottaa asumuksensa ihmiseen. Milloin tämä tapahtui ensimmäisten opetuslasten elämässä? Ilman 
epäilystä helluntaina. Silloin Pyhä Henki tuli heihin... Vaan kun Pyhä Henki otti asumuksen 
opetuslapsissa, silloin myös tuli Kristus Pyhässä Hengessä heihin. Eikä ainoastaan Kristus ja 
Henki, vaan itse kolmiyhteinen Jumala.” HV 7–8/1932, 144.

218 HV 12/1952, 262. Pieperin (2010, 285) mukaan luterilaiset teologit ovat yksimielisiä siitä, että 
Jumalan kuvan palauttaminen alkaa uudestisyntymisessä.
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Toistuvasti Muroma painottaa, että kristinuskon ”ijäisyyspäämäärä” lan-
genneelle ihmiselle on tulla Kristuksen kaltaiseksi (similitudo). Juuri sitä 
Jumalan kuvan uudistaminen tarkoittaa. Tähän sisältyvät hänen mukaan-
sa sielunpelastus, pyhitys ja ruumiin ylösnousemus. Muroman mukaan 
Kristuksen kaltaiseksi tuleminen toteutuu täydellisesti vasta taivaassa, 
mutta se alkaa uudestisyntymisessä.219

4.2. UUDESTISYNTYMISEN PELASTUSHISTORIALLINEN 
PERUSTA

Vaikka uudestisyntyminen tapahtuu ihmisessä, se kuitenkin Muroman 
mielestä perustuu Jumalan tekoihin ihmisen ulkopuolella, pelastushisto-
riassa.220 Hänen mukaansa Jumala maailmaa luodessaan tiesi, että ihmi-
nen tulisi käyttämään väärin vapaata tahtoaan (liberum arbitrium). Sen 
tähden hän teki lunastussuunnitelman ja loi maailman ”ristin varjoon”.221 
Lunastussuunnitelman tarkoituksena Muroman mukaan oli ja on vapaut-
taa ihminen ja koko luomakunta synnin ja Saatanan vallasta. Tätä Jumalan 
suunnitelmaa ja sen lopullista toteutumista Muroma kuvaa seuraavasti:

Sillä kirkkauteen oli Jumala hänet määrännyt ja kirkkaus piti hänen 
saavuttaa, vaikka nyt toista tietä kuin paratiisissa ollessaan puhtaana 

219 HV 3/1932, 46–51; Haataja 1986, 38–40. Jumalan kuvan uudistamisesta ks. esim. Pannenberg 
1994, 218–231; Pöhlmann 1974, 123–125; Pieper 2010, 283–289.

220 Pelastushistorian tulkinnassaan Muroma näyttää omaksuneen ns. dispensationalismin, 
jonka mukaan Vanha ja Uusi Testamentti liittyvät eskatologisesti toisiinsa kirjaimellisen 
raamatuntulkinnan mukaisesti. Dispensaatioilla, jotka seuraavat historiassa toisiaan, 
tarkoitetaan Jumalan hallintaa maailmassa eri vaiheissa. Kussakin dispensaatiossa Jumala 
hallitsee erityisellä tavalla. Israelilla dispensationalismissa ymmärretään aina kansallista Israelia 
ja etnisiä juutalaisia, ei koskaan kristillistä kirkkoa tai pakanoita. Messias, Jeesus Kristus tulee 
kerran hallitsemaan maanpäällistä tuhatvuotista valtakuntaa, joka Vanhassa Testamentissa 
on luvattu Israelin kansalle. Sawyer 2000, 83–91. ”Tuhatvuotinen valtakunta on vain uusi, 
entistä ihanampi pelastuskausi! Siksi sen olemuksena on valtava Hengen vuodatus. Se eroaa 
juuri siinä tästä ajasta, että aivan toiset henkivallat hallitsevat silloin tätä maailmaa. Nyt on 
pimeyden ruhtinas tämän maailman jumala. Silloin on Kristus oleva kaiken Herra (kurs. U.M.).” 
HV 12/1937, 301 – 302 Ks. myös HV 9/1936, 184 – 188; RS 1959, 3–7; HV 10/1954, 246–249; 
HV 1–2/1940, 21–25; HV 7–8/1935, 151–156; HV 9/1935, 180–183; IHP 1969, 5–41 ja 49–63. 
Evankelisluterilainen Sisälähetyssäätiö kustansi ja julkaisi dispensationalisitista kirjallisuutta. 
1960 -luvun alkupuolella ilmestyivät C.I. Scofieldin kirjan Rightly Dividing the Word of Truth 
suomennos Totuuden sana oikea jakaminen ( Lappeenranta 1961) ja Erich Sauerin kirjasta Das 
Morgenrot der Welterlösung suomennos Maailman lunastuksen aamurusko (Lappeenranta 
1961).

221 ”Hän tiesi edeltäpäin, että näin tulisi tapahtumaan, ja sen tähden Hän loi tämän maailman 
´ristin varjoon´. Samalla kun hän loi maailman, Hän loi myöskin lunastussuunnitelman. Näitten 
täytyi kulkea rinnan, kun Jumala loi sellaisen olennon, jolle Hän antoi vapaan tahdon valita 
hyvän ja pahan välillä…” MKHK 1959, 38–39.



714.  Uudestisyntyminen

ja viattomana. Sitä vartenhan Isä oli luonut lunastussuunnitelman, 
jonka sitten Poika toteuttaisi ja Pyhä Henki veisi päätökseen. Siksi 
lunastusajatus on yhtä vanha kuin luomisajatus. Karitsa ´tapettiin` 
jo ennen maailman perustamista… Siksi kaikuu jo paratiisissa…
´Minä panen vainon sinun, käärmeen ja vaimon välille, sinun 
siemenesi ja hänen siemenensä välille. Sinä, käärme, saatana, olet 
pistävä häntä kantapäähän, mutta hän, vaimon siemen, Messias, 
Kristus, on rikkipolkeva sinun pääsi´… Syntyy uudet taivaat ja uusi 
maa. Ja sinne käy nyt asumaan se olento, jonka Jumala kerran 
loi rakkautensa kohteeksi, mutta joka sortui syntiin. Nyt hän on 
vapautettu. Nyt hän on täysin uusi luomus. Nyt hän rakastaa 
Jumalaa koko sydämestä, sielusta, mielestä ja voimasta. Jumalan 
suuri pelastussuunnitelma on nyt viety loppuun. Iankaikkinen 
autuus on edessä.”222

Langenneen ihmisen uudestisyntyminen edellytti siis Muroman mukaan 
lunastussuunnitelmaa, ”jonka Poika toteuttaisi ja Pyhä Henki veisi päätök-
seen”. Tarvittiin Kristuksen sovitustyö ja Pyhän Hengen vuodattaminen.

4.2.1. KRISTUKSEN SOVINTOTYÖ – ”KAIKEN KRISTILLISYYDEN A JA Ö”

Muroma ei erityisesti käsittele oppia Kristuksen persoonasta (de perso-
na Christi), vaan keskittyy oppiin Kristuksen työstä (de opere sive offi-
cio Christi), ennen kaikkea sovitukseen. Hänen mukaansa ”Kristuksen 
uhrikuolema Golgatan ristillä on kaiken kristillisyyden a ja ö, alku ja 
loppu…”.223

Uudestisyntyminen uudeksi luomukseksi edellytti, että synti, joka erot-
ti ihmisen Jumalasta ja johti Saatanan orjuuteen ja kuolemaan, otetaan 
pois. Edes apostolit eivät Muroman mielestä voineet uudestisyntyä ennen 
Jeesuksen sovintokuolemaa ja ylösnousemusta.

Uudestisyntymisen ihme ei voinut tapahtua kenessäkään ennen 
pitkäperjantaita ja pääsiäistä. Vasta kun maailman synti oli otettu 
pois ja kuoleman valta murrettu, saattoi syntyä uusi ihmissuku. 

222 RSLAS 1950, 4–7. Vrt. Irenaeuksen rekapitulaatio, ks. esim. Pelikan 1971, 144–146 ja Hägglund 
1968, 48–51.

223 HV 5–6/1961, 141.
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Ja tämän uuden ihmissuvun muodostavat uudet luomukset 
Kristuksessa.224

Muroma painottaa, että synti on rikos Jumalaa vastaan. Se ei voi jäädä 
rankaisematta. Jumala on pyhä ja vihaa syntiä. Hän kuitenkin rakastaa 
yhteyteensä luotua mutta langennutta ihmistä. Sen tähden Kristus otti 
syykseen ihmisten synnit. Ne luettiin hänelle ”aivan kuin Hän olisi ne 
itse tehnyt”. Hänet tehtiin ”maailman synniksi”, ja Jumalan vanhurs-
kas viha ”murskasi” hänet ristillä. Jumala, joka on Muroman mukaan 
myös sovituksen objekti, sovitti maailman itsensä kanssa. Kristuksessa 
– Jumalan Karitsassa – hän uhrasi itsensä (satisfactio vicaria) ja kärsi 
rangaistuksen ihmisten synneistä poistaen näin kadotustuomion koko 
ihmissuvun päältä.225

Erityisesti Muroma korostaa sovituksen universaaliutta. Kaikki ihmiset 
– koko maailma on sovitettu. Jumala antoi ”sydämessään” Kristuksen 
sovintotyön perusteella kaikkien ihmisten kaikki synnit anteeksi. Muroma 
lausuu:

Evankeliumin sanoman ydin keskittyy Kristuksen ristinkuolemaan… 
´Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu 
meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, 
että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme 
parannetut. ´ Näin on koko maailman syntivelka ollut Kristuksen 
päällä. Hän yksin kärsi kaikkien ihmisten puolesta. Hän lunasti 
kaikki ihmiset verellään. Hän hankki kaikille ihmisille täydellisen 
anteeksiantamuksen. Kaikille ihmisille on nyt valmiina täydellinen 
anteeksiantamus… Ei ole ainoatakaan ihmistä, jonka synnit eivät jo 
olisi anteeksi annetut…kaikilla ihmisillä on nyt valmiina täydellinen 
anteeksiantamus… Veriruskeatkin synnit ovat jo anteeksiannetut, 
Jumalan puolelta, Kristuksen uhrikuoleman tähden…Ei ole 
ainoatakaan ihmistä, jonka synnit eivät jo olisi anteeksi annetut 
Jumalan sydämessä (kurs. U.M.).226

224 OJOP 1957, 61.

225 ”Raamatun mukaan ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja syntiinlankeemus on historiallinen 
tosiasia ja Jumalaa vastaan tehty rikos, joka vaati, että Jumalan Poika tuli sovittamaan maailman 
synnin. ” HV 3/1960, 88; OES 1957, 13–17. Ks. myös HV 3/1962, 80; HV 10/1941, 225; HV 
2/1964, 53.

226 HV 10/1948, 147–148. Ks. myös AVH 1964, 49; OES 1957, 13–17; HV 10/1934,181. Reformoidun 
käsityksen mukaan sovitus on partikulaarinen, mutta vain vaikutukseltaan – ei riittävyydeltään. 
Sovitus riittää sinänsä kaikkien ihmisten syntivelan maksuksi, mutta efektiivinen se on ainoastaan 
valittujen kohdalla. Eli Kristus on kuollut riittävästi kaikkien puolesta, mutta vaikuttavasti vain 
valittujen puolesta. Ks. Ahvio 2006, 172.
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Kristuksen sovituskuolema hankki siis syntien anteeksiantamuksen kai-
kille ihmisille – koko maailmalle. Tämä tarkoittaa Muroman mukaan, että 
”Golgatan ristillä… koko maailma asetettiin vanhurskasten asemaan” 
(kurs. U.M.).227 Hän selittää, että kun Kristuksen kuolemassa pyyhittiin 
koko maailman synti pois Jumalan kirjoista, ”kaikki syntiset asetettiin 
vanhurskasten asemaan, siis sellaisten ihmisten asemaan, joilta Jumala 
ei enää vaadi mitään”.228

Muroman mukaan Kristus ei kuitenkaan ainoastaan maksanut langen-
neen ihmisen syntivelkaa, ”vaan vei koko vanhan luomuksen mukanaan 
ristille, ja siellä se kokonaan tuomittiin kuolemaan”. Hänen mukaansa 
uusi luomus saattoi syntyä ainoastaan sillä edellytyksellä, että vanha ih-
minen eli ”koko syntisyys”, ”vanha minä” eli synnin turmelema olemus 
ensin tuomittiin Kristuksessa kuolemaan ja naulittiin ristiin. Muroma 
tähdentää, että samalla tavalla kuin uskomme, että synnit on Kristuksen 
ristinkuolemassa sovitettu ja annettu anteeksi, tulee uskoa, että vanha 
luomus, ”vanha minä” on Kristuksessa ristiinnaulittu.229.

 Kristuksen kuolema ja ylösnousemus tarkoittivat Muroman mukaan 
myös täydellistä voittoa ”turmiovalloista” eli Saatanasta ja ”pimeyden 
valloista”. ”Kristus polki rikki `käärmeen pään` ja sai pimeyden valloista 
täyden riemuvoiton, jota Hänen ylösnousemuksensa kuolleista todisti…
Turmiovallat lyötiin ja uusi elämä puhkesi.”230

227 HV 3/19930, 38.

228 MKK 1931, 89: ”Ristillä on tapahtunut maailman sovitus. Kristuksen kuolemassa pyyhittiin koko 
maailman synti pois Jumalan kirjoista. Kaikki syntiset asetettiin vanhurskasten asemaan, siis 
sellaisten ihmisten asemaan, joilta Jumala ei mitään vaadi. Kristus on ottanut koko maailman 
asian omaksensa ja sovittanut kaikki Jumalan kanssa. Nyt kysyy Jumala vain Kristusta.” Ks. 
myös HV 3/1930, 38. Samoin Pieper 2010, 448–453.

229 ”Kristus... vei koko vanhan luomuksen mukanaan ristille ja siellä se kokonaan tuomittiin 
kuolemaan.” MKK 1931, 45–46. ” ̀ Vanhan minän` ristiinnaulitseminen on siis tosiasia Jumalan 
silmissä. Uskovaisen kohdalla se on uskon asenne” (kurs. U.M.). HV 4/1948, 63. Ks. myös HV 
9/1931, 161–164.

230 HV 4/1948, 62. Muroma ei omaksunut teologian historiassa käytettyä ns. latinalaisen ja klassisen 
sovitusopin erottelua, vaan perustelee omaa sovituskäsitystään Raamatulla. Kahtiajako ns. 
latinalaisen (satisfactio vicaria) ja klassisen (Christus Victor) sovitusopin väillä on osoitettu 
ongelmalliseksi, jopa täysin virheelliseksi. Ks. Pelikan 1971, 146–147; Tiililä 1954, 296–309 ja 
Eskola 2019, 63–100. Sovitusopin tulkinnoista ks. myös Hägglund 1968, 171–173; Pieper 2010, 
449–460; Pöhlmann 1974, 149–150; Alanen 1932, 125–127; Juntunen 2003, 54–55; Kiviranta 
1991, 21–26 ja Vainio 2004,40–41. Vainio torjuu nootissa 26 Aulénin käsityksen, jonka mukaan 
Luther käsitti sovituksen pääasiallisesti Christus Victor -sovitusteorian mukaisesti. Vainion 
mukaan ns. latinalaisella sovitusopilla on olennainen sija Lutherin sovitusopillisessa ajattelussa. 
Latinalaisesta sovitusopista ks. myös Anselm Canterburylainen 1991, 81–155.

 Muroma ei pidä Jumalan lakia ”turmiovaltana”, mutta hänen mukaansa siitä tulee ”turmiovalta”, 
jos sitä pidetään ”pelastustienä”. Ks. HV 3/1952, 45 – 47. Vrt. Lutherin käsitys laista 
turmiovaltana esim. Pinomaa 1959, 107–109.
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Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että Muroman mukaan syntiin-
lankeemuksen seurauksena Jumalan Hengen sijasta ihmisten sydämiä 
pääsi hallitsemaan Saatana. Ihmisistä tuli hänen orjiansa. He olivat 
”kuin sielunviholliselle myydyt”. Golgatan ristillä Jeesus lunasti heidät. 
Lunastus tarkoittaa Muroman mukaan ”jonkin palauttamista hänen en-
tiselle omistajalleen”.231 Kun Kristus maksoi ihmisten syntivelan, hän 
julisti kaikki Saatanan orjat vapaiksi. Muroman mielestä monet jäävät 
kuitenkin mieluummin Saatanan orjuuteen kuin astuvat Kristuksen heille 
hankkimaan vapauteen.232

Vaikka Muroma keskittyy vahvasti Kristuksen sovintokuolemaan ja 
sen merkitykseen, hän kuitenkin painottaa, että Kristuksen kuolleista 
nouseminen on kristinuskon ”kulmakivi”. Ilman sitä ei hänen mielestän-
sä kristinuskossa olisi lainkaan kysymys Jumalan ilmoituksesta. Hänen 
mukaansa ylösnousemus todistaa, että ”ristillä voitettiin saatana”. Siitä 
myös kaikki voivat päätellä Kristuksen ainutlaatuisen aseman. ”Golgatan 
risti ja avoin hauta todistavat, että Jumala vaikutti Hänessä ja että Jumala 
hyväksyi Hänet.”233

Kuten edellä on osoitettu, Muroma painottaa merkittävästi sovituk-
sen universaaliutta. Kristus on kuollut kaikkien puolesta. Jumala on an-
tanut ”sydämessään” kaikkien ihmisten synnit anteeksi. Kaikki syntiset 
”asetettiin vanhurskasten asemaan”. Kaikkien vanha ihminen – ”koko 
syntisyys” tuomittiin Kristuksessa kuolemaan. Kaikki Saatanan orjat ju-
listettiin vapaiksi.

Muroma pyrkii kuitenkin samalla tekemään selväksi, ettei tämä tarkoi-
ta kaikkien ihmisen pelastumista. Kaikkien pelastuminen (universalismi) 
olisi kyllä hänen mielestänsä sopusoinnussa Jumala rakkauden kanssa – 
kuten myös sen kanssa, että Jeesus on sanonut: ”Kun minut korotetaan 
maasta, minä vedän kaikki (kurs. U.M.) tyköni”. Mutta Muroma painottaa, 
että Jeesus puhui myös ”tulipätsistä, joka on valmistettu perkeleelle ja 
hänen enkeleilleen… johon tullaan heittämään myöskin ihmisiä, jotka 
ovat pelastuksen hyljänneet”. Hänen mielestänsä myös Ilmestyskirjasta 
selviää, että tulijärveen ei heitetä ainoastaan Saatana, vaan myös ne, ”joi-
den nimet eivät olleet kirjoitetut elämän kirjaan”.234

Muroman mukaan on tehtävä ero sovituksen eli ”objektiivisen 
Kristuksessa olevan anteeksiantamuksen ja omakohtaisen pelastuksen 

231 HV 10/1963, 254–255.

232 OES 1957, 18–19.

233 ”Golgatan ristillä voitettiin saatana, josta Kristuksen ylösnousemus kuolleista on todistuksena.” 
HV 9/1936, 184; AVH 1965, 30; HV 1–2/1951, 37; KHT 1965, 13–14.

234 AVH 1965, 176.
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eli subjektiivisen ihmisen omistaman anteeksisaamisen välillä”. Sovitus 
ei hänen mukaansa tarkoita, että ihmisten synnit ovat heille ”omakoh-
taisesti” anteeksiannetut. Siis vaikka synnit ovat ”Jumalan sydämessä” 
anteeksiannetut, ne eivät ole ihmisille ”omakohtaisesti” anteeksisaadut. 
Vastaavasti Muroma selittää, että vaikka ihmiset – koko maailma – on 
Kristuksen uhrin kautta asetettu ”vanhurskasten asemaan”, se ei tarkoita, 
että ihmiset olisivat myös ”omakohtaisesti” vanhurskaita.

Jos sovitus ja ”yleinen armahdus” Kristuksessa samaistetaan van-
hurskauttamisen kanssa, silloin Muroman mielestä tehdään ”kohtalokas 
erehdys”.235 Kristuksen sovintotyö takaa kyllä kaikille ihmisille yhtäläisen 
pelastuksen mahdollisuuden, mutta se ei vielä hänen mukaansa tehnyt 
”uusia luomuksia” edes apostoleista.236 Muroma painottaa, että vain ne 
pelastuvat, jotka kääntyvät ja uskovat Kristukseen.

Kirjoituksessaan Luterilaista harhaopetusta vastaan237 Muroma osal-
listui 1930-luvulla käytyyn keskusteluun ns. ”koko maailman autuuden 
opista”. Hän nimittää sitä ”surkeaksi luterilaiseksi harhaopiksi” ja jatkaa:

 Sillä ellemme tee eroa sovituksen eli n.s. objektiivisen Kristuksessa 
olevan anteeksiantamuksen ja omakohtaisen pelastuksen 
eli n.s. subjektiivisen ihmisen omistaman anteeksisaamisen 
välillä, joudumme ehdottomasti julistamaan oppia koko 
maailman autuudesta. Ellemme tee mitään eroa sen välillä, että 
anteeksiantamus on olemassa valmiina Kristuksessa, – joku 
sanoisi `Jumalan sydämessä`, – ja sen välillä, että tämä on 
tullut omakohtaiseksi elämäksi uskon kautta… niin seuraa tästä 
käsitteiden sekoitusta…Tiedän kyllä, että muutamat opettavat 
olevan kaksi eri asiaa: `olla` autuas ja ´nauttia` autuutta. 
Opetetaan, että kaikki ihmiset ovat todella saaneet syntinsä anteeksi 
ja siis ovat autuaita – paatuneimmatkin – mutta kaikki eivät nauti 
autuuttansa… Mutta silti hän on autuas – helvetissäkin. Oppi 
on viheliäistä käsitteiden sekoitusta… sovitus ei sisällä sitä, että 
kaikkien ihmisten synnit ovat Kristuksen kuoleman perusteella 
heille omakohtaisesti anteeksiannetut ja että heillä näin on elämä 
ja autuus jatkaessaan synnin tekemistä… ennen kuin tämä lahja voi 

235 ”Kun syntien sovitus ja yleinen armahdus samastetaan vanhurskauttamisen kanssa, silloin 
tehdään kohtalokas erehdys ja joudutaan väärentämään Jumalan sanaa… Siksi meidän 
on puhtaan luterilaisen opin vaalijoina jyrkästi tuomittava kaikkinainen puhe yleisestä 
vanhurskauttamisesta…” HV 5–6/1936, 135.

236 KK 1971, 84- 85.

237 HV 1934, 80–88.
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tulla heille elämäksi ja autuudeksi on heidän muutettava mielensä ja 
uskottava Kristukseen.238

Toisaalla Muroma kirjoittaa myös seuraavasti: ”Onko sinulle sanottu 
esim. näin: ´Kristus on tehnyt koko maailman autuaaksi kuollessaan 
Golgatalla… Hän on kyllä sovittanut koko maailman synnin, ja näin val-
mistanut autuuden mahdollisuuden suurimmallekin syntiselle. Muuta 
Hän ei pyydä kuin että syntisen mieli muuttuu ja hän tekee parannuksen, 
silloin hän saa sulasta armosta lahjaksi vanhurskauden ja omakohtaisen 
pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa...” (kurs. U.M.).239

Vastapuolta Muromalle edusti mm. evankeliseen liikkeeseen lukeutu-
neet Eeli J. Hakala ja K.E. Salonen. Hakala vastasi Sanansaattaja-lehdessä 
Muroman lehden toimitukselle esittämiin kysymyksiin, jotka koskivat 
sovituksen, kasteen ja uskon merkitystä pelastuksessa. Hakala huomautti, 
ettei evankelisessa liikkeessä ole koskaan opetettu, että ihminen pääsee 
taivaaseen ilman uskoa Kristukseen. Hän lainasi Muroman omaa tekstiä, 
jossa tämä vakuuttaa sovituksen tarkoittavan, että koko maailman synnit 
on pyyhitty pois Jumalan tilikirjoista, niin ettei ”Jumalan kirjoissa ole 
enää ainoatakaan mustaa merkintää sinunkaan nimesi kohdalla”. Hakalan 
mukaan Muroma ”näyttää olevan Kristuksen lunastustyön seurauksiin 
nähden kanssamme samaa mieltä.”240

Myös 1950-luvulla Muroma arvosteli voimakkaasti Evankeliumi-
yhdistystä siitä, että se julistaa ”oppia koko maailman vanhurskautta-
misesta”. Hänen mukaansa ”Hedberg ei koskaan hyväksynyt jumalatto-
man maailman vanhurskauttamista ilman parannusta”, mikä Muroman 
mielestä kuitenkin oli ”yksi evankeliumiyhdistyksen pää oppeja… Kun pa-
rannuksen tekemätön syntinen julistetaan vanhurskaaksi ja autuaaksi, 
silloin ei enää olla tunnustuskirjojen eikä Martti Lutherin julistuksen 
pohjalla, apostolisesta julistuksesta puhumattakaan. En voi muuta sanoa 
kuin, että evankeliumiyhdistyksen piirissä – ei tietenkään kaikkialla – on 
valtaosa julistajia, jotka eivät osaa eivätkä uskalla julistaa evankeliumia 
todelliseksi herätykseksi, vaan nukuttavat ihmiset uskonnollisuuden 

238 HV4/1934, 83.

239 HV 1/1937, 19.

240 Hakala 1937, 168–172. Muroma on alleviivannut Apologian Vanhurskautus- artiklan (IV) 
kohdasta 103 sovitukseen liittyvät Ambrosiuksen sanat: ”… antoi kaikille anteeksi synnin…” ja 
”Kun siis koko maailma oli joutunut niskoittelevaksi, hän kantoi pois koko maailman synnin…” 
Lisäksi hän on kirjoittanut reunamarginaaliin kookkaan huutomerkin ja ”Ev.lut. yhd.” ELKTK 
1948, 80.
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suruttomaan rauhaan ja taluttavat heitä armolupauksin helvettiin” (kurs. 
U.M.).241

Näyttää ilmeiseltä, että erimielisyys johtui ”autuus”- ja 
”vanhurskauttaminen”-termien erilaisesta käytöstä. Muroma tulkitsi 
puheen ”koko maailman autuudesta” ja ”yleisestä vanhurskauttamises-
ta” tarkoittavan universalismia – tai vähintäänkin pelkäsi, että kuulijat 
ymmärtävät sen niin, että Kristuksen sovintotyö pelastaa kaikki ihmiset 
uskosta riippumatta. ”Autuaita” ja ”vanhurskautettuja” ihmisiä Muroman 
mielestä olivat siis ainoastaan uskon kautta vanhurskautetut ja omakoh-
taisesti syntinsä anteeksisaaneet. Sovitus ei tehnyt kenestäkään ”autuas-
ta” eikä ”vanhurskautettua”, vaikka synnit ovatkin ”Jumalan sydämes-
sä” anteeksiannetut ja koko maailma on siinä asetettu ”vanhurskasten 
asemaan”.

1940-luvun puolivälissä Muroma kritisoi myös omaa kirjaansa Armon 
ihme242 todeten sen sisältävän opillisia erehdyksiä, mm. julistusta ”ko-
ko maailman autuudesta”. Kirjassa onkin kohta, jossa termiä ”autuus” 
käytetään korostamaan uskosta riippumatonta, Kristuksen hankkimaa 
pelastusta: ”Olemme kaikki Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä nyt 
juuri autuaita ihmisiä, uskommepa tai emme, sillä se on kerta kaikkiaan 
täytetty työ”243. Muroman mukaan tällainen ”opillinen erehdys” oli jäänyt 
kirjaan, koska tekstiä oli kustantajan toimesta korjailtu, eikä hän itse 
tarkistanut käsikirjoitusta ennen sen painoon menoa.244

Kyseisen kirjan, joka oli koottu Muroman pitämistä puheista, ko-
konaisopetus sovituksesta näyttäisi kuitenkin vastaavan hänen sovi-
tuskäsitystään. Sen mukaanhan koko maailmalle on Kristuksen uhrin 
kautta, ”Kristuksessa”, kaikkien syntien anteeksiantamus ja valmis pe-
lastus. ”Kristuksessa” koko maailma on asetettu ”vanhurskasten ase-
maan”, joskaan tämä ei hänen mukaansa tarkoita, että ihmiset olisivat 

241 HV 11/1956, 293–294. Ote Hedbergin kirjoituksesta (v. 1884), joka tunnetaan nimellä 
Hedbergin protesti: ”Mutta keskustelunaihe, jonka täten haluaisin esittää Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen kokoukselle, on tämä: Onko oikein ja sopusoinnussa Kristuksen 
ja Hänen apostoliensa opin kanssa esittää evankeliumi niin, että jokaisen kastetun ihmisen 
vakuutetaan olevan autuas Kristuksen kautta, uskoopa hän Häneen tai on uskomatta? Eikö 
tällainen opetus päinvastoin merkitse Kristuksen evankeliumin perinpohjaista vääristämistä… 
Ei, Herran apostolit ja Hänen oikeamieliset palvelijansa eivät ole koskaan saarnanneet näin!” 
Hedberg 1993, 107–108. On huomionarvoista, että tekstissä olevat ”alleviivaukset” (tässä 
lihavoinnit) ovat itsensä Hedbergin tekemät. Ks. Koskenniemi 1967, 103–108, 112.  Ne löytyvät 
myös Joh. Granön julkaisusta Huru och för hvem skall evangelium predikas? (Borgå 1896). 
Hedbergin protestista ks. myös Suokunnas 2011, 142–145 ja 148–150; Junkkaala 2011, 175–176 
ja Koskenniemi 1999, 20–22.

242 AI 1945.

243 AI 1945, 42.

244 HV 3/1945, 48.
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”omakohtaisesti” saaneet syntinsä anteeksi ja olisivat ”omakohtaisesti” 
vanhurskautettuja ja autuaita.

Toistuvasti Muroma painottaa, että ”kukaan ei tule autuaaksi pelkän 
objektiivisen sovituksen perusteella, vaikka se onkin pelastuksen perus-
tus, sillä ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta Kristukseen, ja van-
hurskaaksi tulemiseen kuuluu juuri syntiensä anteeksisaaminen (kurs. 
U.M.)”245

4.2.2. PYHÄN HENGEN VUODATTAMINEN – ”ELÄVÄN KRISTILLISYYDEN 
SYNTYMÄPÄIVÄ”

Langenneen ihmisen pelastaminen edellytti siis Muroman mukaan 
Jumalan jo ennen maailman luomista tekemää lunastussuunnitelmaa, 
”jonka Poika toteuttaisi ja Pyhä Henki veisi päätökseen”. Tarvittiin 
Kristuksen sovintotyö ja Pyhän Hengen vuodattaminen.

Vaikka Kristuksen sovintotyö takasi kaikille ihmisille pelastuksen 
mahdollisuuden, ilman Pyhää Henkeä ei Muroman mielestä olisi mitään 
kristillisyyttä. Kristus olisi turhaan syntynyt Neitsyt Mariasta ja turhaan 
kuollut ristillä. Ilman ensimmäisenä helluntaina tapahtunutta Pyhän 
Hengen vuodattamista kaikki olisi jäänyt vain historialliseksi tiedoksi. 
Kristuksen ylösnousemuskin olisi ollut vain eräs merkillinen tapahtuma, 
jolla ei olisi ollut mitään vaikutusta ihmiskunnan elämään.246

Historiallinen tieto Kristuksen sovintotyöstä ei siis vielä Muroman 
mukaan uudestisynnytä ketään. Hän painottaa, että uudestisyntyminen 
edellyttää ”Golgatan suuren uhrin ja ylösnousemuksen voiton käsittä-
mistä vanhurskaudeksi ja autuudeksi”. Niiden on tultava ”Pyhän Hengen 
saamisen avulla” ”omakohtaiseksi elämykseksi”.247 Tarvitaan henkilökoh-
tainen ”elämys” eli kokemus, jonka kautta ja jonka seurauksena ihminen 

245 HV 4/1934, 83–84; HV 3/1930, 38; HV 1/1937,19; HV 4/1937, 125–126; HV 3/1945, 48. Ks. 
myös Salonen 1934 ja Arkkila 1975, 257–260. Ns. ”koko maailman autuus” – opin taustana on 
käsitys, että Kristuksen universaali sovitustyö tarkoittaa koko syntisen maailman objektiivista 
vanhurskautusta. Pieper 2010, 451: ” ́ Jumala sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille 
heidän rikkomuksiaan. ́  Jo silloin hän antoi koko maailmalle anteeksi sen synnin sydämessään 
(in foro divino) ja julisti maailman vanhurskaaksi; se näet, ´ettei syntiä lueta´ on Raamatun 
kielenkäytön mukaan (Room. 4: 6–8) aivan samaa kuin synnin anteeksi antaminen tai syntisten 
vanhurskaiksi julistaminen. Edelleen on Kristuksen kuolleistaherättämyksen tosiasia Raamatun 
mukaan todellinen synneistäpäästö, toisin sanoen koko syntisen maailman objektiivinen 
vanhurskautus (Room. 4:25).” Toisin esim. Söderlund 1979, 114–129 ja Valen-Sendstad 1985, 
268–272. Ks. myös Mäkelä 2011, nootti 88, 76–77.

246 HV 11/1940, 169.

247 SEH 1929, 245–246.
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”käsittää” Kristuksen uhrin ja ylösnousemuksen pelastavan merkityksen 
omalle kohdalleen.

Muroman mukaan tästä syystä tarvittiin helluntai, Pyhän Hengen vuo-
dattaminen. Pyhän Hengen tehtävä oli ja on ”kirkastaa ensin Kristus 
meille ja sitten Kristus meissä, ja näin kokonansa uudistaa Jumalan kuva 
ihmisessä”.248

Juuri tämä tapahtui Muroman mielestä apostoleille ensimmäisenä 
helluntaina, kun he saivat Pyhän Hengen. Silloin – ja vasta silloin – he 
uudestisyntyivät uusiksi luomuksiksi, ja Pyhä Henki aloitti heissä Jumalan 
kuvan (imago Dei) uudistamisen.

Näin Muroma tekee varsin radikaalin eron apostolien hengellisessä 
tilassa ennen ja jälkeen helluntain. Aivan samoin kuin Gustaf Johansson, 
jonka Kristillisestä Siveysopista Muroma on alleviivannut kohdan: 
”Opetuslapset olivat kääntyneitä, mutta he syntyivät uudesti vasta 
Helluntaipäivänä.”249 Muroma kirjoittaa:

Olivathan he toki ennen helluntaita olleet uskovaisia samassa 
merkityksessä kuin muutkin Vanhan Testamentin tosi hurskaat… 
Kyllä he olivat olleet Pyhän Hengen vaikutuksen alaisia, niin 
kuin muutkin Vanhan Testamentin uskovaiset. Mutta he eivät 
olleet uudestisyntyneet uusiksi luomuksiksi Kristuksessa ennen 
helluntaita … (kurs. U.M.)”250

Pyhä Henki siis vaikutti Muroman mukaan apostoleissa jo ennen hellun-
taita, aivan kuten muissakin ”Vanhan Testamentin uskovaisissa”. Mutta 
hän vaikutti heihin ikään kuin ulkopuolelta. Vanhassa liitossa Pyhä Henki 
oli apostolien ”päällä”, mutta helluntaina – uuden liiton alkaessa – hän 
tuli, kuten alkutilassa, olemuksellisesti ”asumaan heidän sydämiinsä”.251 

248 HV 4/1930, 63.

249 Johansson 1925, 129. Marginaaliin Muroma on kirjoittanut ”Huom!”

 SEH 1929, 246 – 247: ”Helluntaista alkaa uusi armotalous… Jeesuksen maallisen vaelluksen aika 
oli aikaa uuden ja vanhan rajalla… Ja tästä johtuu, etteivät hänen opetuslapsensakaan voineet 
kuulua muuta kuin vanhaan liittoon ennen helluntaita. He olivat kyllä jo ennen helluntaita 
puhtaat, sen sanan tähden, minkä Jeesus oli puhunut (Joh. 15:3) … Mutta tämä ei suinkaan ole 
samaa kuin olla uusi luomus, jota jokainen uustestamentillisesti uudestisyntynyt uskovainen 
on (2Kor. 5:17).”

250 OJOP 1957, 61. Luterilainen uskonpuhdistus ja ortodoksia opettivat, että Vanhan Testamentin 
uskovat olivat uudestisyntyneitä, koska he uskoivat Kristukseen lupauksen sanassa. Tätä 
vastoin esim. Zinzendorf näyttää ajatelleen, etteivät Vanhan Testamentin hurskaat olleet 
uudestisyntyneitä, koska sovitus ei silloin vielä ollut toteutunut. Hänen mukaansa he kohtasivat 
vasta tuonelassa evankeliumin Kristuksesta. Takala 1962, 76. Ks. myös Pieper 2010, 704–705.

251 HV 2/1962, 36.
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Näin apostoleista tuli ”uusia luomuksia” Kristuksessa, johon Muroman 
mukaan koko Kristuksen lunastustyö tähtäsi. Muroma lausuu:

”Kun sitten helluntaipäivä koitti, ja Pyhä Henki otti asuntonsa näihin 
miehiin ja naisiin, tuli heistä todella uusia luomuksia Kristuksessa… Se, 
mihin koko Kristuksen lunastustyö tähtäsi, toteutui nyt heissä. He olivat 
nyt uuden luomakunnan esikoisia.” Vanha luomus oli Kristuksessa ris-
tiinnaulittu, ja nyt heistä tuli uusia luomuksia Hänessä.252

Muroman mukaan apostolit ”elivät helluntaina sen kokemuksen”, jon-
ka heidän jälkeensä kokevat kaikki, jotka saavat Pyhän Hengen. Pyhän 
Hengen saamisen kokemusta voidaan hänen mielestänsä nimittää myös 
”henkikasteeksi”, vaikka Raamattu ei juuri tätä ilmaisua hänen mukaansa 
käytä. Hän vetoaa kuitenkin Paavalin sanoihin”… me olemme kaikki yh-
dessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi…” (1Kor. 12:13).253 Muroma 
kirjoittaa:

Paavali laskee siis, että hänkin on tullut osalliseksi 
´Henkikasteesta`, vaikkei hän ollutkaan mukana helluntain suurissa 
tapahtumissa. Milloin hänet siis kastettiin Pyhällä Hengellä? Itse 
hän sanoo… sen tapahtuneen silloin, kun hänet liitettiin Hengen 
kautta Kristuksen ruumiiseen, s.o. seurakuntaan… jos käytämme 
nimitystä ´Henkikaste`, on sitä käytettävä Raamatun mukaisesti 
siitä tapauksesta, kokemuksesta, elämyksestä, jolloin Jeesus sinetöi 
opetuslapsen omaksensa, antaen hänelle Pyhän Hengen.254

Kun siis apostolit helluntaina saivat Pyhän Hengen, silloin heidät 
Muroman mukaan kastettiin Pyhällä Hengellä. Se oli ”elävän kristilli-
syyden syntymäpäivä”. Silloin syntyi seurakunta, ”elävä elimistö, pyhien 
yhteys, Kristuksen ruumis”. Sen jäsenyyteen on sittemmin hänen mu-
kaansa päästy vain ja ainoastaan tulemalla osalliseksi Pyhästä Hengestä, 
koska vain Pyhän Hengen saaneet ovat ”uusia luomuksia” eli kristittyjä 
in re et nomine.255

252 HV 7–8/1932, 140.

253 SEH 1929, 250–251. ”Henkikasteesta” ks. luvut 4.3.1. ja 4.4.5.

254 HV 1/1954, 18–19.

255 KK 1971, 37–38; HV 4/1930, 59; Haataja 1986, 46–48. Muroman kirkko/seurakuntakäsityksestä 
ks. esim. HV 9/1955, 211–215; HV 6/1954, 156–157; HV 9/1952, 176–180. Ks. myös Reijomaa 
1975, 21–22 ja Lassus 1972, 37–40.
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4.3. UUDESTISYNTYMISEN VÄLINEET

Uudestisyntyminen on siis Muroman mukaan syntymistä ”uudeksi luo-
mukseksi”. Hän painottaa, että ihminen ei voi itse itseään uudestisyn-
nyttää. Se on Pyhän Hengen työtä.256 Uudestisynnyttävää työtään Pyhä 
Henki ei kuitenkaan Muroman mielestä tee välineittä, vaan käyttää siinä 
vesikastetta ja Jumalan sanaa.257 Varsinainen uudestisyntymisen väline 
Muroman mielestä on kuitenkin Jumalan sana. Tämä hänen painotuksen-
sa tulee ymmärrettäväksi, kun selvitetään hänen käsityksensä vesikastees-
ta: Miten ja missä merkityksessä Pyhä Henki käyttää myös vesikastetta 
uudestisyntymisen välineenä?

4.3.1. VESIKASTE – KRISTUS KASTETTAVAN ”ULOTTUVILLE”

Muroma puhui ja kirjoitti kasteesta vuosikymmenten ajan poikkeukselli-
sen paljon, ehkä jopa enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä kris-
tillisen opin kohdasta. Hänen kastekäsityksensä ymmärtämisen perus-
edellytys on huomioida hänen tekemänsä ero vesikasteen ja henkikasteen 
välillä. Muroma kirjoittaa:

Käytän Pyhän Hengen saamisesta nimitystä Henkikaste, koska se 
on selvästi raamatullinen nimitys tälle tapahtumalle… Nyt minä 
väitän, että vesikaste ja Henkikaste ovat kaksi toisistaan erillistä 
tapahtumaa Uuden Testamentin mukaan (kurs. U.M.).

Hän toteaa, että myös Gustaf Johansson ja Antti. J. Pietilä ovat käyttä-
neet termiä ”henkikaste” ja jatkaa: ”Se on tosin luterilaisessa teologiassa 
melko outo nimitys ja suorastaan ´pahamaineinen´. Sen huono maine 
johtuu siitä, että helluntailaiset käyttävät sitä aivan epäraamatullisesti 
eräistä hurmosilmiöistä.”258

256 HV 2/1955, 36.

257 KK 1984, 55; HV 2/1954, 46–47.

258 HV 1/1954, 24. Helluntailaisuudelle ominaisesta vesi- ja henkikasteen erottamisesta ks. esim. 
Bloch-Hoell 1964, 139. Helluntailaisuuden henkikastekäsityksestä ks. esim. Teinonen 1965, 
61–69; Tiililä 1963, 348; Haapala 1988,95 ja Nilsson 1971, 19–25. Lindrothin (1948, 117 – 
128) mukaan sekä vanhan kirkon että luterilaisen kirkon opin mukaan vesi- ja henkikaste 
ovat erottamattomat. Ks. myös Nikolainen 1967, 105–126; Bruner 1993, 30–34; Pfitzer 
1980, 41–76 ja Jungkuntz 1976, 72–73, 76–80. Muroma piti omaa kastekäsitystään ”täysin 
luterilaisena” (KK 1971, 19). Johanssonin vesi- ja henkikastekäsitykseen Muroma näyttää 
perehtyneen perusteellisesti. Väisäsen (2013, 164–166 ja 2001, 336–340) mukaan uuspietistisen 
kasteteologian juuret johtavat Muroman ja Gustaf Johanssonin kautta Johann Tobias Beckiin.
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Kuten edellisessä luvussa jo kävi ilmi, ”henkikaste” tarkoittaa Muroman 
mukaan sitä elämystä, kokemusta, kun ihminen saa Pyhän Hengen. Hänen 
mielestänsä tätä kokemusta ei saa koskaan samaistaa vesikasteen kanssa.

Selittäessään vesi- ja henkikasteen erillisyyttä Muroma käyttää myös 
käsitettä ”Kristus-kaste”. Hänen mukaansa ”Kristus-kasteessa” on kak-
si puolta: ulkonainen, näkyvä eli vesikaste ja sisäinen, näkymätön eli 
henkikaste. Vesikaste ja henkikaste yhdessä ovat Muroman mukaan 
”Kristus-kaste”, mutta vesi- ja henkikaste ovat tällöinkin kaksi erillistä 
tapahtumaa.259

Vesi- ja henkikasteen erillisyyden tueksi Muroma vetoaa useisiin 
Uuden testamentin kohtiin, mutta erityisesti Apostolien tekojen 8. lu-
kuun. Siinä kerrotaan, että Samariassa oli joukko ihmisiä, jotka olivat 
”ainoastaan kastettuja”, mutta kun apostolit rukoilivat ja panivat kätensä 
heidän päälleen, he saivat Pyhän Hengen. Muroma kirjoittaa:

Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat 
Pyhän Hengen, sillä Hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, 
vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin 
he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen... 
Sanotaan selvästi: ainoastaan! … Sille, joka lukee Sanaa sellaisena 
kuin se on kirjoitettu – ilman isien perinnäissääntöjen kahlitsemaa 
dogmatiikkaa – on päivän selvää, että tässäkin kohdassa Pyhä 
Henki sanoo, että vesikaste ja Henkikaste ovat kaksi aivan erillistä 
tapahtumaa (kurs. U.M.).260

Muroma on alleviivannut Kristillisestä siveysopista seuraavat kohdat, 
joissa Johansson käsittelee vesi- ja henkikastetta sekä myös kyseistä 
Samarian tapahtumaa:

”Pyhän Hengen saivat he vasta myöhemmin, kun Pietari ja Johannes 
panivat kätensä heidän päälleen (v. 17). Täälläkin on henkikaste eroitettu 
vesikasteesta…Mutta henkikaste ei ole aikaan nähden sidottu vesikas-
teeseen. Missä ei vielä ole edellytyksiä olemassa henkikasteelle, siinä on 
vesikaste valmistus tulevalle henkikasteelle.”261

259 KK 1971, 20 ja 38.

260 HV 1/1954, 25–26. Ks. myös HV 1/1954, 27. Toisin Väisänen 2000, 194–200: ”Apostolien 
tekojen 8. luku ei ole olemassa opettaakseen kasteen ja Hengen lahjan erillisyyttä vaan niiden 
yhteyttä. Erilaiset tulkinnat, joiden avulla tälle luvulle yritetään perustaa oppia toisesta tai 
erillisestä, täydellisestä Pyhän Hengen saamisesta, eivät saa perusteita tästä tekstistä eivätkä 
laajemmastakaan raamatullisesta yhteydestä” (s.200). Ks. myös Väisänen 2017, 79–80; Bruner 
1993, 41–53; Pfitzner 1980, 64–68.

261 Johansson 1925, 148–149. Alleviivausten lisäksi Muroma on kirjoittanut ko. kohtien kohdalle 
marginaaliin: ”Huom!”.
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Muroma vetoaa myös Apostolien teoissa kerrottuihin Korneliuksen 
kodissa (Apt. 10) ja Efesossa (Apt. 19) sattuneisiin tapahtumiin ja päättelee 
henkikasteen voivan ajallisesti tapahtua joko ennen tai jälkeen vesikas-
teen. Paavalin hän arvelee saaneen henkikasteen samanaikaisesti vesi-
kasteen kanssa, mutta silloinkin ne ovat hänen mukaansa kaksi erillistä 
tapahtumaa. Tärkeintä on, ettei vesi- ja henkikastetta identifioida eikä 
päätellä, että kaikki vedellä kastetut ovat myös Hengellä kastettuja ja 
siten uusia luomuksia.

Muroman mielestä Paavalin kasteopetuksesta ei myöskään pidä suo-
raan päätellä, mitä vesikasteessa tapahtuu kaikkien aikuisten tai lasten 
kohdalla. Se, että Paavali koki henkikasteen vesikasteen yhteydessä, ei 
hänen mielestänsä tarkoita, että näin tapahtuu aina ja kaikkien kohdalla. 
Hänen mukaansa ”Paavalin kasteoppi perustuu… hänen omaan elämyk-
seensä Damaskossa”.

Professori Pietilään vedoten Muroma selittää, että Paavalin kasteopis-
ta on ”ex analogia” pääteltävä, mitä siinä kunkin kohdalla tapahtuu. 
Muroma kirjoittaa:

”Professori Pietilä on tässä, mielestämme, viitoittanut ainoan oikean 
tien kastekysymyksen saattamiseksi raamatulliseen ratkaisuun. 
Ensin on tutkittava Paavalin oppia pelkästään aikuiskasteen 
kannalta. Kun tämä on selvinnyt, on katsottava, onko lasten 
kastaminen ristiriidassa hänen esittämänsä opin kanssa. Sen jälkeen 
seuraa Paavalin opin sovittaminen lasten kohdalle ´ex analogia` 
(kurs. U.M.)”262

Vaikka Muroma erottaa toisistaan vesi- ja henkikasteen, hän samalla 
painottaa vesikasteen suurta arvoa ja merkitystä. Hänen mukaansa ve-
sikaste ei ole jokin ”vertauskuvallinen toimitus”, vaan armonväline: ”Se 

262 HV 1/1954, 26–27; HV 3/1937. Göranssoniin (1922, 191–203) viitaten Sjöblom (1995, 46) 
selittää, että analogiaperiaate oli tyypillinen kyseisen aikakauden systemaatiselle teologialle. Sen 
avulla poistettiin lapsikasteen sisällöstä kaikki lapseen soveltumaton ”subjektiivisuus”, ennen 
kaikkea puhe lapsen uskosta ja siveellisen elämän uudistumisesta. Lapsikasteen sisällöksi jäi 
uskosta riippumaton kasteen ”objektiivinen puoli”. Kaste on Jumalan ”armoakti” ja lupaus siitä, 
että Jumala ottaa kastetun omaksi lapsekseen, jos tai kun usko tulevaisuudessa syntyy. Pietilän 
kastekäsityksestä ks. Pietilä 1932, 312–343 ja Sjöblom 1995, 24–97. Muroma vetoaa kastetta ja 
uudestisyntymistä käsittelevissä kirjoituksissaan toistuvasti Pietilään ja antaa ymmärtää, ettei 
hän ”tunne toista teologia, jonka kastejulistukseen voisin yhtyä samassa määrin kuin Antti. J. 
Pietilän. Kirjani ´Kristus-kaste, joka syntyi samana vuonna (1932) kuin Pietilän Dogmatiikan 
kolmas osa, kulkee aivan samoilla linjoilla, vaikka en ollutkaan opettajani kirjaa vielä silloin 
nähnyt. Tämä esitys vaikutti minuun sittemmin hyvin vapauttavasti.” HV 3/1954, 89. Ks. myös 
HV 5–6/1961, 148–150; HV 6/1952, 124–127; HV 7–8 /1936, 158–164.
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siis välittää armon (kurs. U.M.).”263 Se on langenneeseen ihmiseen koh-
distuva Jumalan pelastusteko. Erityisesti Muroma vetoaa kolmeen Uuden 
testamentin kasteteologiseen kohtaan (1. Piet. 3:18–21; Tiit. 3: 4–6 ja 
Gal.3:27) ja pyrkii tekemään mahdollisimman selväksi, että vesikaste ei 
ole ”vertauskuvallinen toimitus”. Hän kirjoittaa:

Vesi pelastaa kasteena. Ei: vesi kuvaa pelastusta. Jumala 
pelastaa uudestisyntymisen peson kautta. Ei: Jumala kuvaa 
uudestisyntymistä kasteen kautta. Kasteessa te olette pukeutuneet 
Kristukseen. Ei: kaste kuvaa pukeutumista Kristukseen (lihav. 
U.M.).264

Vesikaste on Muroman mukaan ”evankeliumi pyhän toimituksen muo-
dossa”. Se sisältää itsensä Kristuksen ja hänessä ”koko pelastuslahjan”.265 
Vesikaste kuuluu kristillisen elämän ”perustaviin kokemuksiin”. Koska 
siinä lahjoitetaan ”itse Kristus”, niin se Muroman mukaan tuo Hänessä 
myötänsä syntien anteeksisaamisen ja puhdistuksen synneistä, uuden 
elämän ja vanhan kuoleman, vapauden Saatanan vallasta sekä Pyhän 
Hengen.266

Kysymys on Jumalan ”objektiivisesta pelastusteosta”, johon ei 
Muroman mielestä vaikuta se, onko kastettava kääntynyt vai käänty-
mätön, uskova vai epäuskoinen.267 Kokonaan riippumatta kastettavan 
sydämen tilasta jokaiselle lahjoitetaan vesikasteessa ”koko pelastus”.268 
Näin tapahtuu Muroman mukaan myös pienille lapsille, joiden kastami-
nen on hänen mielestänsä ”eniten sopusoinnussa evankeliumin hengen 
kanssa”.269 Muroma painottaa, ettei ainoakaan kristitty voi koskaan saada 
mitään enempää, kuin hän on jo vesikasteessaan saanut.270

263 HV 3/1954, 89.

264 KK 1971, 109. Muroman kastekirjoitukset sisältävät huomattavan paljon helluntailiikkeen 
kastekäsityksen kritiikkiä. Muroman mielestä siinä tehdään Jumalan pelastusteosta ainoastaan 
vertauskuvallinen toimitus. Ks. esim. KK 1971, 107–109. Kaste helluntaiherätyksen käsityksen 
mukaan, ks. esim. Haapala 1988, 62–105 ja Lattu 1933.

265 KK 1971, 44.

266 KK 1971, 31–34, 41, 107–108, 170; HV 7–8/1933.

267 ”… usko ei lisää mitään kasteeseen, eikä uskon puute vähennä mitään kasteesta. Kaste edustaa 
kristillisyydessä Jumalan objektiivisia tekoja, samoin kuin Kristuksen ristinkuolema, Jumalan 
Sana ja Pyhä Ehtoollinen” (lihav. U.M.) KK 1971, 43. Myös Luther painotti, ettei kaste perustu 
kastettavan uskoon, vaan siihen, että Jumala on käskenyt kastaa. Ks. esim. Grönvik 1968, 155, 
163.

268 KK 1971, 42.

269 KK 1971, 85–86, 92.

270 ”Koko pelastuksen lahja aivan kuin huipistui juuri kasteessa. Kaikki se, minkä Sana sisältää 
meidän täydelliseksi pelastukseksemme oli kuin koottu yhteen pyhässä kasteessa. Ja juuri 
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Muroman kastekäsitys näyttää sisältävän tietyn jännitteen ja ambi-
valenssin. Yhtäältä hän painottaa vahvasti vesikastetta armonvälineenä 
ja Jumalan objektiivisena pelastustekona, jonka kautta Jumala lahjoit-
taa ihmiselle pelastuksen eli ”itse Kristuksen”. Hän on vakuuttunut, että 
kaikki kastetta käsittelevät raamatunkohdat esittävät kasteen realistise-
na Jumalan pelastustekona eikä vertauskuvallisena toimituksena: ”Vesi 
pelastaa kasteena”, ”Jumala pelastaa uudestisyntymisen peson kautta”, 
”kasteessa te olette pukeutuneet Kristukseen”.

Toisaalta Muroma kuitenkin tekee toistuvasti ja painokkaasti selväksi, 
ettei vesikaste ilman erillistä henkikastetta vaikuta kastettavassa sitä, mitä 
siihen ”objektiivisena Jumalan tekona” sisältyy. Muroman mukaan vesi-
kaste tosin tuo ja lahjoittaa Kristuksen kastettavan ”ulottuville”271, mutta 
ei kastettavan sydämeen.272 Tämä tapahtuu vasta sitten, kun kastettu us-
kossa ”omistaa” hänen ”kohdalleen” vesikasteessa tuodun Kristuksen.273 
Silloin hän saa Pyhän Hengen eli henkikasteen.

Vaikka siis Muroman mukaan myös Pyhä Henki on ”objektiivisessa 
mielessä” lahjoitettu vesikasteessa, niin ”persoonallinen Hengen saami-
nen omakohtaisena kokemuksena” tapahtuu silloin, kun kastettu ottaa 
uskossa vastaan hänen ”ulottuvilleen” vesikasteessa tuodun pelastuksen 
Kristuksessa. Vasta silloin hän on syntynyt vedestä ja Hengestä eli saanut 
sekä vesi- että henkikasteen (”Kristus-kasteen”) ja on näin ollen uudes-
tisyntynyt ”uudeksi luomukseksi”.274

kasteen hetkellä tuli ihminen osalliseksi tästä Jumalan ylenpalttisen suuresta armosta ja 
siunauksesta… Kristitty ihminen ei voi koskaan elämässään saada enempää, kuin minkä hän sai 
kasteessaan… kasteen lahjahan on… elävä Kristus.” KK 1971, 60 – 61. ” Muroma kirjoittaa kasteen 
merkityksestä hänelle itselleen seuraavasti: ”Olen monesti ajatellut, että kuolinvuoteellani on 
minulla suurimpana ilonaiheena juuri lapsena saamani kaste. Pelkään, että silloin näyttävät sekä 
jumalisuuteni että työni niin saastaisilta, että mihinkään omaan en silloin uskalla edes katsoa. 
Jää vain jäljelle ryövärin osaksi tullut armo. Ja milloin tämä armo tuli juuri minun osakseni? 
Ristillä se ansaittiin, Sanassa se todistetaan ja tarjotaan, mutta kasteessa se lahjoitettiin 
juuri minulle! Tämän rintalapsena toimitetun pyhän toimituksen varaan heittäydyn, pitämällä 
heikolla ja viheliäisellä uskolla kiinni siinä minulle lahjoitetusta Kristuksesta. Ylistetty olkoon 
Herra kasteen armosta!” (Lihav. U.M.). KK 1971, 170–171.

271 ”Sanassa kohtaat Kristuksen, etkä missään muualla. Tosin sakramentitkin tuovat Kristuksen 
sinun ulottuvillesi…” SSI 1958, 38.

272 Vainio (2003, 69) toteaa: ”Jos kasteen sisältö ei säily Kristus-yhteytenä eli uuden elämän ja 
uskon lahjoittamisena, on tästä väistämättä seurauksena ´ymmärtävässä iässä` tapahtuvan 
uskonratkaisun korostuminen uskonelämää jäsentävänä tekijänä.”

273 ”Yksin Kristuksessa on pelastus. Hän on ´pelastusarkki`. Kaste tuo tämän arkin kastettavan 
kohdalle. Omistamalla kasteessa tarjotun Kristuksen, kastettava pääsee `pelastusarkkiin`… 
Ihmiseltä ei pyydetä muuta kuin uskoa.” KK 1971, 31.

274 ”Lupaus Hengestä liittyy jokaiseen kristilliseen vesikasteeseen… Henki jo lahjoitetaan siinä, 
objektiivisessa mielessä ymmärrettynä. Mutta persoonallinen Hengen saaminen omakohtaisena 
kokemuksena riippuu siitä, olemmeko ottaneet uskossa vastaan vesikasteessa tarjotun 
pelastuksen… kääntymätönkin voi saada vesikasteen, mutta se ei hyödytä. Hän on ainoastaan 
kastettu Jeesuksen nimeen. Hänen on myös otettava lahja vastaan, ja silloin hän saa Pyhän 
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Muroman mukaan Kristus ja Henki siis annetaan ”objektiivisessa mie-
lessä” vesikasteessa, mutta ”omakohtaisena kokemuksena” vasta henki-
kasteessa. Muroma ei ylipäätään näytä ajattelevan, että Kristus ja Henki 
annetaan kasteen materiassa, vedessä, vaan pikemminkin veden ohessa. 
Vaikka hän yhtäältä käyttää ilmaisua ”vesi pelastaa”, niin toisaalta hän 
Pietilään liittyen kritisoi Lutheria, että tämä opettaa kasteveden tulevan 
”pelastavaksi vedeksi”. Muroma kirjoittaa:

Nyt Luther sanoo, että kun sana (asetussana) luetaan kasteveden 
ylle, se yhdistyy veteen ja siitä tulee PELASTAVAA VETTÄ, PYHÄÄ, 
AUTUUTTAVAA VETTÄ (isot kirjaimet U.M.). Uskokin merkitsisi 
tämän yhteyden uskomista, sen olemassaoloon luottamista… 
Kuinka mahdoton tämänlainen oppi on, käy ilmi, jos sovitamme 
sitä apostoliseen aikaan, jolloin useimmat kasteet tapahtuivat 
ulkoilmassa, virtaavien vesien ääressä… Ajatelkaa Pietaria 
lukemassa kasteen asetussanoja Kidron puron ylle ensimmäisenä 
helluntaina… ja muuttamassa sen pelastavaksi vedeksi. Emmekö 
sanoisi, että tässä on jo noituutta nykyaikaisen ihmisen mielestä. 
Mutta eivät nämä miehet näin tehneetkään, kun he eivät 
opettaneetkaan niin kuin Luther. He eivät olleet katolisen kirkon 
kasvatteja, jota Luther kaikesta huolimatta oli.275

Näyttää ilmeiseltä, ettei Muroma voinut hyväksyä Lutherin ja luterilaisen 
tradition käsitystä, että Kristus ja Henki lahjoitetaan vedessä ja veden 
kanssa, Sanan liittyessä veteen.

Hengen, jota paitsi ei kukaan voi kuulua Kristukselle ja siis tulla pelastetuksi.” KK 1971, 39. 
”Vedestä ja Hengestä syntyminen tapahtuu siis niin, että vedessä lahjoitetaan kastettavalle 
Kristus, ja kun Hänet vastaanottaa, sinetöidään hänet Jeesuksen omaksi Pyhän Hengen saamisen 
kautta. Silloin Herra, joka on Henki, astuu ihmisen sydämeen ja hänestä tulee uusi luomus…” 
KK 1971, 38.

275 HV 6/1952, 126. Samoin Pietilä 1932, 324: ”Kasteessa oli – näin pitkälle hän (Luther) palaa 
vanhaa suuntaa kohti – Jumalan sana yhdistettynä veteen tehden siitä pyhää, autuuttavaa 
vettä, eikä suinkaan ihmissieluun, joka sen uskossa omisti. Uskon omistaminen koski tämän 
yhteyden omistamista, sen olemassaoloon luottamista. Tämä vesi vaikutti käytettynä syntien 
anteeksiantamuksen, vapahti kuolemasta ja perkeleestä ja antoi ikuisen autuuden niille, jotka 
uskoivat Jumalan sanat ja lupaukset. Luther on häntä oikein ymmärtääksemme käsitettävä niin, 
että yhdistyminen tapahtuu sanan (asetussanan) ja veden välillä ja että uskon on tartuttava 
tähän yhdistyneeseen realiteettiin. Näin meidän täytyy sanoa, ettei Lutherinkaan kasteoppi 
voi sellaisenaan käydä meidän aikanamme.” Ks. Sjöblom 1995, 33–37. Fagerbergin (1965, 
170–172) mukaan Augustinukselta peräisin oleva käsitys ”Accedat verbum ad elementum 
et fit sacramentum” muodostui Lutherin sakramenttiopin perustaksi jo uskonpuhdistuksen 
alkuaikoina. Grönvikin (1968, 34 – 37) mukaan Lutherin kasteteologiaa eksplikoi Kristuksen 
inkarnaation ja kasteen analogia. Kuten Kristuksen elämä ihmisenä oli ”ulkonaista”, niin myös 
kastevesi on ”ulkonaista”. Juuri tässä ”ulkonaisessa” Jumala on ja vaikuttaa. Ks. myös Metzke 
1968, 35–46.
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Pihkalan mukaan Lutherin kastekäsitystä hallitsee trinitaaris-kristo-
loginen rakenne. Lunastus tapahtuu luodun keskellä ja luodun lävitse. 
Koska äärellinen voi käsittää äärettömän (finitum capax infiniti), Jumala 
on läsnä materiassa (ubikviteetti). Jumalallisen ja inhimillisen luonnon 
suhde Kristuksessa on tämän läsnäolon ”malli”. Kasteen aineellinen puoli, 
vesi, signum, ei ole jotakin ”epävarsinaista”, joka viittaisi itsensä ulko-
puolella olevaan ”varsinaiseen”, vaan Jumala on ja toimii ”itse merkissä”. 
Luther sanoo eksplisiittisesti: ”Jumala sitoo itsensä veteen.”276

Muroman mukaan Kristus ja Henki ovat kyllä läsnä ja annetaan kaste-
toimituksessa, mutta ei kasteen materiassa, vedessä. Res ja signum ovat 
erillään, joten Muroma näyttäisi tässä lähentyvän perinteistä reformoitua 
sakramenttiteologiaa, jonka mukaan ääretön ei voi sisältyä äärelliseen 
(finitum non est capax infiniti).277

Myös Muroman käsitys ehtoollisesta näyttäisi olevan lähempänä refor-
moitua kuin luterilaista ehtoollisoppia. Kasteesta Muroma kirjoitti – kuten 
aiemmin todettiin – varsin paljon. Sitä vastoin ehtoollisesta hän kirjoitti 
poikkeuksellisen vähän, ehkä vain muutamia kertoja vuosikymmenten 
aikana.

Näissä harvoissa ehtoollista käsittelevissä kirjoituksissaan Muroma 
yhtäältä opettaa, että Kristus ”salatulla tavalla” antaa itsensä ehtoollisessa 
”leivän ja viinin muodossa”, ja että se on ”osallisuus” Kristuksen ruumii-
seen ja vereen.278. Hän myös lausuu, ettei ”ole mitään paikkaa maailmassa, 
jossa Herran omat pääsevät niin elävään Kristuksen osallisuuteen kuin 
ehtoollispöytä”.279

Toisaalta hän kuitenkin näyttää vierastavan oppia reaalipreesensistä, 
jonka mukaan Kristus on ruumiillisesti läsnä konsekroidussa leivässä 
ja viinissä (finitum capax infiniti) Tähän viittaa se, että samalla, kun 
hän arvioi Lutherin käsitystä ”liian realistiseksi”, hän painottaa, ”että 
itse Herra Jeesus Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa ja antaa it-
sensä todellisesti ehtoollisvieraalle, joka uskossa (lihav. H.H.) nauttii 
tätä pyhää ateriaa.”280

276 Pihkala 1986, 15.

277 Reformoidusta sakramenttiteologiasta ks. esim. Heick 1965, 430–436; Pelikan 1985, 187–203; 
Ahvio 2009, 69–75.

278 HV 6/1956, 170; HV 1–2/1950, 21.

279 OJOP 1957, 55.

280 HV 4–5/1958, 135–136. Lutherin käsitys Kristuksen reaalisesta läsnäolosta leivässä ja viinissä, 
ehtoollisen oikeasta nauttimisesta sekä ruumiillisesta syömisestä (manducatio corporalis) ja 
arvottomasta nauttimisesta (manducatio indignorum) ks. Jolkkonen 2004, 274–310 ja Peura 
2003, 179–184. Muroma näyttäisi saanee Pietilältä vaikutteita myös ehtoolliskäsitykseensä. 
Ks. Pietilä (1932, 360–368): ”… uskonnon salaperäinen liike Jumalasta ihmisiin tapahtuu 
ehtoollisessa konkreettisemmin kuin missään muussa kristillisessä toimituksessa. Kristus 
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Muroma näyttäisi myös ajattelevan, ettei ehtoollinen ole ensisijaises-
ti syntienanteeksiantamuksen ateria. Hänen mukaansa kristitty ei tule 
ehtoolliselle saadakseen syntien anteeksiantamuksen, vaan ”Sinä tulet 
Ehtoolliselle, koska sinulla jo on syntien anteeksiantamus. Sinä tulet saa-
maan vain vahvistusta, mitä sinulla jo on”.281

Käsityksen vesikasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä Muroma 
torjuu suorastaan ”kauheana harhaoppina”. Hän lausuu: ”Meidän lu-
terilaisissa kirkoissamme julistetaan mitä puhtaimpana Jumalan sana-
na sellaista kauheata harhaoppia kuin, että kaikki kastetut ihmiset ovat 
kasteessa tulleet uudestisyntyneiksi, uusiksi luomuksiksi Kristuksessa…”

Samassa yhteydessä Muroma luonnehtii oppia kasteessa tapahtuvasta 
uudestisyntymisestä ”oikeaoppisen luterilaisen jumaluusopin kaikkein 
heikoimmaksi kohdaksi”.282 Uudestisyntyminen hänen mukaansa tapah-
tuu vasta sitten, kun ihminen saa vesikasteesta erillisessä henkikasteessa 
Pyhän Hengen. Tällöin Kristus ottaa asumuksensa hänen sydämessään. 
Vasta silloin hän on ”uusi luomus”, Hengellä kastettu Kristuksen ruumiin 
jäseneksi, kristitty in re et in nomine.283

Uudestisyntyminen ei siis Muroman mielestä kerta kaikkiaan voi ta-
pahtua ex opere operato vesikasteessa.284 Toistuvasti hän painottaa, ettei 
kasteessa itsessään ole mitään ”maagillista” voimaa, joka pelkän toimit-
tamisen perusteella uudestisynnyttäisi kastettavan. Kaste on kyllä hänen 
mielestänsä armonväline, ”joka tuo Kristuksen syntisen ulottuville”, mutta 
Pyhän Hengen saaminen eli henkikaste ja uudestisyntyminen tapahtuvat 
vasta sitten, kun kastettu ”ottaa uskossa vastaan” vesikasteessa hänen 
”ulottuville” tuodun Kristuksen.

on luvannut olla läsnä… kun seurakunta seurakuntana, hänen oman sanansa mukaisesti 
on viettämässä hänen muistoaan päästäkseen häntä niin lähelle, että hänen elämänsä olisi 
seurakunnan elämä… Ehtoollinen on ihme, vaikkei mitenkään siinä merkityksessä, jossa 
erityisesti katolinen kirkko sitä ihmeenä julistaa. Leipä ei ole millään tavoin Kristuksen ruumis, 
eikä viini liioin millään tavoin Kristuksen veri. Mutta Jumalan läsnäolo, seurakunnan Herran 
läsnäolo kohottaa tämän armonkeinon kristikunnan suurimman siunauksen välineeksi” (365–
366).

281 OJOP 1957, 56.

282 HV 5–6/1940, 78–79. Käsityksensä tueksi Muroma vetoaa eri yhteyksissä erityisesti Antti J. 
Pietilään, Aleksi Lehtoseen ja Gustaf Johanssoniin. Ks. esim. HV 7–8/1936, 158–164; HV 2/1937, 
56–63; HV 4/1937, 112–114. Ks. myös Pietilä 1932, 337–339; Lehtonen 1931, 21, 34, 55, 104–
105 ja Johansson 1925, 149.

283 KHT V 1969, 32.

284 Vrt. Tiililä (1954,154): ”Vaikka siis en omalta osaltani pidäkään puhetta lapsen uskosta asiallisena, 
olen vakuuttunut siitä, että lapsi todella uudestisyntyy kasteessa Pyhän Hengen vaikutuksesta 
ja että lapsikastekin johtaa aikuiskasteen tavoin kaiken sen armon omistamiseen, minkä 
välittäminen on kasteen tehtävä UT:n mukaisesti.” Ks. myös Junkkaala 2004, 367. Katolisesta 
ja Lutherin opus operatum -opista ks. Huovinen 2001, 256–258.
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Usko on Muroman mukaan uudestisyntymisen edellytys. Pietistiseen 
tapaan hän painottaa, että kysymys on ”tietoisesta uskosta” (fides di-
recta), joka kohdistuu ”lupauksiin ja Sanaan, ennen kaikkea syntien 
anteeksisaamiseen.”285 Tällaista uskoa ei ”rintalapsella” Muroman mie-
lestä yksinkertaisesti voi olla eikä sitä voida edellyttää, ja näin ollen uu-
destisyntyminen pienen lapsen kasteen yhteydessä on hänen mukaansa 
mahdotonta.286

Torjuessaan sylilasten uskon mahdollisuuden Muroma arvostelee 
Lutherin käsitystä kastettavan lapsen uskosta. Omaa käsitystään hän 
perustelee Raamatun sijasta psykologialla, mikä hänen kohdallaan on 
varsin poikkeuksellista. Muroma kirjoittaa:

Kaste vaikuttaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja 
perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat 
Jumalan sanat ja lupaukset`…Vaikeus on nyt vain siinä, että Luther 
opettaa rintalapsenkin voivan uskoa Jumalan sanat ja lupaukset. 
Ehkä näin kävi päinsä opettaa 400 vuotta sitten, mutta ei yksikään 
rehellinen pappi voi opettaa tällä tavalla meidän päivinämme. 
Olemmehan sen verran lukeneet psykologiaa, että tiedämme 
tämän käsityksen mahdottomaksi. Kyllähän me tunnustamme, että 
pienokaisessa uinuu muiden kykyjen ohessa myös uskonkyky, mutta 

285 Pieper (2010, 499) painottaa, että fides directa on Jumalan armon omistamisen väline ja hänen 
mukaansa on väärin kuvata uskoa Jumalan armon ”tietoiseksi” vastaanottamiseksi. Usko on 
silloinkin, kun katuva ”sydämensä ahdistuksessa” luulee, ettei hänellä ole uskoa.

286 ”Kaste on vain armonvälikappale, joka tuo Kristuksen syntisen ulottuville, johon tämä 
sitten uskolla tarttuu… Tiedän kyllä, että on luterilaisia, jotka opettavat kasteesta toisin. He 
opettavat, että kasteessa itsessään on sellainen maagillinen voima, mikä pelkän toimittamisen 
perusteella (ex opere operato) vanhurskauttaa ja uudestisynnyttää sen, joka vain joutuu 
kosketetuksi sen kanssa. Mutta tämähän on pakanallis-katolinen harhakäsitys, joka hyljätään 
kirkkomme tunnustuskirjoissa. Siellä luemme: ´Jonka tähden hylkäävät ne, jotka opettavat 
sakramenttien ex opere operato (tehdystä toimituksesta) vanhurskauttavan, eivätkä opeta 
sakramenttien nautitsemisessa vaadittavan uskoa, joka uskoo synnit anteeksi`… Tässä on 
turha ruveta puhumaan rintalapsen uskosta, kun tunnustuskirjat puhuvat uskosta lupauksiin 
ja Sanaan, ennen kaikkea syntien anteeksisaamiseen. Sellaista uskoa ei nyt rintalapsella voi 
olla, ja siis puhe rintalapsen uskosta on vain itsepetosta ja muiden pettämistä” (kurs. U.M.). 
HV 4/1934, 86. ”Missä ei uskoa ole, siellä lahjat tosin ovat odottamassa, mutta kastetulle ei 
niistä ole varsinaista omakohtaista hyötyä. Tämä usko on tietoista uskoa ristiinnaulittuun 
ja ylösnousseeseen Kristukseen, se on uskoa evankeliumiin, ja tämä usko on edellytyksenä 
uudestisyntymiselle, niin kuin Raamattu selvästi opettaa” (kurs. U.M.). SEH 1926, 261. Samoin 
Pietilä 1932, 338: ”Voiko lapsessa olla uskoa kasteen lahjan vastaan ottamiseksi?... Lapsessa 
ei voi olla uskoa, jos uskolla tarkoitetaan samaa tietoista, luottavaista turvautumista Jumalan 
lupaukseen… Väärin on myöskin väittää, että juuri kaste synnyttää lapsessa uskon, sillä sekin 
tapahtuisi tajullisen elämän ulkopuolella ja olisi luonnotonta ja maagillista. Mutta jos kaste ei 
synnytä uskoa, niin se ei synnytä myöskään uudestaan, sillä uusisyntyminen on hengellisesti 
puhuen juuri uskon syntyminen.” Myös arkkipiispa Aleksi Lehtonen torjui Lutherin käsityksen 
pienen lapsen omakohtaisesta uskosta. Ks. Lehtonen 1931, 105–111.
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se vain uinuu. Ei hän voi vielä uskoa Jumalan sanoja ja lupauksia 
(kurs. U.M.).287

Muroman mielestä kastettavalla sylilapsella on siis ”uinuva uskonkyky”, 
mutta hänen henkinen kehitysasteensa ei vielä mahdollista tuon ”uskon-
kyvyn” käyttämistä. ”Se vain uinuu.”288 Näin ollen ”Jumalan sanojen ja 
lupausten uskomiseen” (fides quae creditur) ei ole ”vielä” edellytyksiä, 
joten uudestisyntyminen ei myöskään ole mahdollista.289

Saman kirjoituksensa alussa, ennen edellä olevaa sitaattia, Muroma 
oikaisee aikaisempaa kirjoitustansa, jossa hän oli antanut lukijan ym-
märtää, että Lutherin mukaan pelkkä kaste ilman henkilökohtaista uskoa 
uudestisynnyttää rintalapsen. Muroma kertoo ”erään ystävämielisen pa-
pin” huomauttaneen hänelle, ettei Luther ole koskaan sellaista opetta-
nut. Sitten hän jatkaa: ”Ja aivan oikein. Minä sekoitin huomaamattani 
Lutherin ja eräät luterilaiset jumaluusoppineet, jotka väittävät olevansa 
niitä ´oikeita luterilaisia`. Se on totta, että Luther aina vaatii uskoa kas-
teen yhteydessä, jos mieli tulla sen siunauksista osalliseksi.”

Eero Huovisen mukaan Luther ajatteli, että vaikka seurakunnan usko 
(fides aliena) ja esirukous tuovat lapsen kasteelle, ei tämä ”vieras usko” 
voi korvata lapsen omaa uskoa. Jumala vaikuttaa kasteessa veteen yhdis-
tetyllä sanalla lapsessa oman uskon (fides propria), joka tuo Kristuksen 
lapsen sydämeen. Böömin veljien lapsikastekäytäntöä Luther piti hyvänä, 
mutta ei hyväksynyt sitä, että he kastavat lapset ”heidän tulevaan uskoon-
sa”, jonka nämä saavat sitten, kun tulevat ymmärtävään ikään. Lutherin 
mielestä Böömin veljet käyttivät ”Jumalan nimeä ja sanaa turhaan”, koska 
he eivät luottaneet sakramentin efektiivisyyteen.290

287 HV 10/1954, 252–253. Muroma kirjoittaa myös: ”Joka nyt väittää, että kahdeksan vuorokauden 
vanha rintalapsi uskoo Jumalan sanat ja lupaukset, hän on joko kerrassaan tietämätön 
psykologiasta (sielutieteestä) tai sitten hän tekeytyy tietämättömäksi. Tämän kirjoittaja ei voi 
millään uskoa mitään sellaista.” HV 5–6/1940, 78.

288 ”Tietysti lapsella on syntymästään saakka USKONKYKY, niin kuin muutkin inhimilliset kyvyt, 
mutta tämä kyky UINUU niin kuin muutkin kyvyt. Eikä uskonkyky ketään pelasta, vaan se, 
että käyttää tätä kykyänsä USKOMALLA JUMALAN SANAT JA LUPAUKSET, kuten Luther 
Vähässä Katekismuksessa sanoo” (isot kirjaimet U.M.). HV 6/1952, 127.

289 Vainion mukaan (2003, 72) luterilaisessa teologiassa on aina ymmärretty kasteen synnyttävän 
uskon pienissä lapsissa. Tosin tämän uskon luonnetta on hänen mukaansa vaikeaa tai 
jopa mahdotonta kuvailla. Uskossa ei ole kysymys ihmisen psykologisista kyvyistä, vaan 
yhdistymisestä Kristuksen kanssa. Missä tätä ei huomioida, siellä opetetaan usein, että lapset 
ovat pelastuneita, mutta eivät uudestisyntyneitä.

290 Huovinen 1991, 119–130. Kasteesta ja lapsen uskosta ks. myös Luther 1991, 69–82; Brinkel 
1958, 24–29, 34–37 ja Grönvik 1968, 158, 160–161, 163, 167. Hägglund (1985, 148) kirjoittaa: 
”Usko, jota myös lapsikasteen yhteydessä voidaan edellyttää, sisältyy toisaalta siihen, että läsnä 
oleva seurakunta edustaa lasta ja tunnustaa kristillisen uskon lapsen puolesta… Toisaalta usko 
sisältyy siihen, että lapsi ottaa kasteen vastaan ja että hänelle siinä annetaan tiedostamaton tai 
esitiedostettu usko.”
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Torjuessaan sylilapsen uskon ja uudestisyntymisen mahdollisuuden 
vesikasteessa Muroma pohtii, voisiko lapsesta kuitenkin ”pelkän kasteen” 
kautta tulla ”Kristuksen ruumiin” jäsen. Hänen mielestänsä on selvää, 
että ”laitoskirkon ja sen paikallisseurakunnan” jäsen lapsesta tulee, mut-
ta voisiko hänestä tulla myös ”Kristuksen ruumiin” jäsen? ”Kristuksen 
ruumiin” jäseneksihän hänen mukaansa tullaan vain ”uskomalla Jumalan 
sanat ja lupaukset”. Se tarkoittaa uskomista Kristukseen ”omana henki-
lökohtaisena Vapahtajana”. Tällaista ”tietoista uskoa” ei voida sylilapsilta 
vaatia – eikä sitä hänen mielestänsä Jumalakaan heiltä vaadi.

Tästä huolimatta Muroma kiinnittää huomiota Jeesuksen sanoihin 
lasten uskosta (Mark. 10 ja Matt. 18). Hän kirjoittaa: ”Jeesus sanoo… 
aivan selvästi, että lapset uskovat Häneen ja että heidän on taivasten 
valtakunta. Ja että he voivat ottaa sen vastaan” (kurs. U.M.). Muroma 
pohtii, että koska pienet lapset otetaan taivasten valtakuntaan kasteen 
kautta, ja he myös Jeesuksen sanojen mukaan voivat ottaa sen vastaan, 
niin heistä täytynee tulla silloin myös ”Kristuksen ruumiin” jäseniä. 
Paradoksaalisesti hän kuitenkin jättää huomiotta Jeesuksen sanat lasten 
uskosta.291 Hän jatkaa:

Mutta silloinhan heistä tulee kasteen kautta myös `ekkleesian` 
jäseniä eli ´Kristuksen ruumiin` jäseniä. Ekkleesiassa olisi siis 
kahdenlaisia jäseniä. Pienet lapset pelkän kasteen ja aikuiset, 
otettuaan uskossa vastaan heille kasteessa lahjoitetun armon (kurs. 
U.M.).292

Pienet lapset siis tulisivat ”pelkän kasteen” kautta myös ”Kristuksen ruu-
miin” jäseniksi ja pääsisivät taivasten valtakuntaan ilman uskoa ja uu-
destisyntymistä eli pelastuisivat kasteen kautta ex opere operato. Tällöin 
Muroma olisi merkittävässä jännitteessä tai suorastaan ristiriidassa sen 
keskeisen painotuksensa kanssa, että uudestisyntyminen on välttämä-
tön taivasten valtakuntaan pääsemisen ehto ja edellyttää tietoista uskoa. 
Lopulta Muroma päättelee, ettei hänen mielestänsä tähän – kuten ei 
myöskään kastamattomina kuolleiden lasten kohtaloon – voida löytää 
”selvää”, Raamattuun perustuvaa, vastausta.293

291 Puolustaessaan lasten kastamista Muroma jännitteisesti vetoaa Jeesuksen sanaan lasten uskosta. 
Ks. HV 6/1956, 172–173.

292 HV 12/1954, 312–316. ”Mitä lapsikasteessa tapahtuu?” Sitaatti s. 316.

293 ”Jos pyrimme etsimään Sanasta selvää ilmoitukseen perustuvaa vastausta näihin kysymyksiin, 
niin sitä emme saa. Minä en ainakaan ole löytänyt. Enkä ole yhdelläkään tuntemallani teologilla 
löytänyt näihin kysymyksiin sellaista ratkaisua, mikä olisi minua täysin tyydyttänyt” (kurs. U.M.). 
Vaikka Muroma torjuu sylilapsen uskon, hän näyttää kuitenkin pitävän mahdollisena, että jo 
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Vesikaste on siis joka tapauksessa Muroman mukaan armonväline, 
”joka tuo Kristuksen syntisen ulottuville”. Pyhän Hengen saaminen ja 
uudestisyntyminen tapahtuvat kuitenkin vasta sitten, kun kastettu ”ottaa 
uskossa vastaan” vesikasteessa hänen ”ulottuvilleen” tuodun Kristuksen. 
Usko on uudestisyntymisen ehdoton edellytys.294

Pietistiseen tapaan Muroma painottaa ”tietoista uskoa”. Sylilapsena 
kastetulle tällainen uskominen on mahdollista vasta ymmärtävässä iässä. 
Jotta usko syntyisi ja vesikasteeseen sisältyvä armo ”pääsisi synnyttämään 
ihmisen uudestaan”, tarvitaan hänen mukaansa toisen armonvälineen – 
Jumalan sanan – erillistä käyttöä. Muroma kirjoittaa:

Raamattu esittää kasteen nimenomaan uudestisyntymisen 
välikappaleena. Mutta jotta kasteeseen sisältyvä armo pääsisi 
luomaan uutta elämää, pääsisi synnyttämään ihmisen uudestaan, 
täytyy siihen liittyä toisen armon välikappaleen käyttö. Ja tämä on 
Jumalan sana (lihav. U.R.).295

4.3.2. JUMALAN SANA – ”HERRA SEN TEKEE SANANSA JA HENKENSÄ KAUTTA”

Toistuvasti Muroma painottaa Jumalan sanan ensisijaisuutta armon- ja 
uudestisyntymisen välineenä. Jumala luo sanallansa uusia luomuksia. 
Tätä tapahtumaa Raamattu nimittää Muroman mukaan uudestisyntymi-
seksi: ”Uudestisyntyminen on se tapahtuma, jossa luodaan uusi luomus” 
(kurs. U.M.). Hänen mukaansa Kristus on ”uudestisyntymisen salaisuus”. 
Ottamalla hänet uskossa vastaan, tapahtuu tuo ”suuri ihme”. Muroma 
lausuu:

Näkymättömään Kristukseen on uskon perin vaikea tarttua, siksi sen 
täytyy tarttua siihen Jumalan antamaan armon välineeseen, jonka 
kautta ihminen joutuu kosketukseen elävän Kristuksen kanssa. Ja 

muutaman vuoden ikäinen lapsi voi olla ”elävässä uskossa”. Hän kirjoittaa: ”Pieni Jorma poikani 
kuoli kuusi vuotiaana kastettuna ja elävässä uskossa ja kyllä minun täytyy häntä ajatellessani 
pitää häntä `ekkleesian` jäsenenä.” HV 12/1954, 316.

294 Muroman uskokäsityksestä lähemmin ks. luku 4.4.3.

295 KK 1971, 58; Haataja 1986, 49–59. Muroma on alleviivannut Johanssonin Kristillisestä 
Siveysopista kohdan (Johansson 1925, 117): ”Kun opetetaan, että lapsi kasteessa syntyy uudesti 
täydellisessä mielessä, silloin ei oteta huomioon, mitä tämä uudestisyntyminen todella sisältää. 
Kaste on uudestisyntymisen peso ja perustus… ihminen syntyy uudesti totuuden sanasta.” 
Marginaaliin tekstin kohdalle Muroma on kirjoittanut ”Huom!” ja vielä erikseen ”!!!!”



934.  Uudestisyntyminen

tämä armon väline on Sana. Osaltansa myös sakramentit. Mutta 
ennen kaikkea Sana. Sanassa ihminen löytää Kristuksen.296

Jumalan sana on siis ensisijainen uudestisyntymisen väline. Muroman 
mukaan se on lakia ja evankeliumia. Uudestisynnyttääkseen ihmisen Pyhä 
Henki käyttää molempia. Muroma kuitenkin painottaa, ettei Jumala ole 
koskaan antanut lakia ”pelastustieksi”. ”Sen tehtävä on näyttää, mitä mi-
nä olen, ei koskaan sanoa, miten minä pelastun.”297 Uudestisyntymiseen 
tarvitaan Jumalan ”luova sana”, evankeliumi. Hän kirjoittaa:

Nyt tarvitaan n.s. luova sana ja tämä sana on sanoma syntien 
anteeksiantamisesta. Tämä evankeliumin ydinsanoma on… 
iankaikkista elämää luova sana…. Uudestisyntyminen tapahtuu 
siis Jumalan luovan sanan voimasta. Jumala loi kerran sanallaan 
maailman… sekä ihmisen… Samalla tavalla luo Hän nyt uuden 
luomuksen luovan sanansa Kristuksen eli syntien anteeksiantamisen 
kautta… (kurs. U.M.)298

”Jumalan luova sana” on siis Muroman mukaan evankeliumi syntien an-
teeksiantamuksesta eli Kristuksesta. ”Kun sinä köyhänä ja tuomittuna 
syntisenä vaivuit Jeesuksen jalkojen juureen ja sait kuulla nuo elämää 
luovat sanat: ´sinun syntisi ovat anteeksiannetut´ (kurs. U.M.), nousit 
sinä tuolta paikalta uutena ihmisenä, mikäli uskossa omistit nuo sanat. 
Uusi elämä nimittäin alkaa aina Jeesuksen luovan sanan voimasta.”299

Vaikka Muroma painottaa Jumalan sanaa armonvälineenä, siinä ”itses-
sänsä” ei kuitenkaan hänen mielestänsä ole uudestisynnyttävää voimaa. 
Lisäksi tarvitaan Pyhä Henki. Hänen täytyy tulla, ”täyttää” ja ”käyttää” 
Sanaa. Jos Pyhä Henki ”väistyy” pois, on Sana ”itsessänsä” voimatonta. 
Muroma kirjoittaa:

Joskus arvellaan, että Jumalan Sanassa itsessänsä olisi 
salaperäisempi voima kuin esimerkiksi jonkin kommunistin 

296 EU 1935, 78. Ks. myös HV 3/1954, 86–87; KK 1971 59–60.

297 KK 1950, 40; HV 3/1952, 45–47; HV 9/1938, 203–205. Lain hengellisestä käytöstä (usus 
theologigus) ks. Martikainen 1985, 116: ”Laki saattaa ihmisen oivaltamaan ja tunnustamaan 
syntinsä ja asemansa Jumalan ja ihmisten edessä. Laki ei siis voi antaa ihmiselle pelastusta eli 
uskoa ja rakkautta.”

298 HV 3/1959, 85–86. Myös AC (IV, 257) painottaa, ettei lain saarna yksin riitä, vaan ”on 
välttämätöntä, että lisäksi tulee evankeliumi, joka julistaa, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen 
tähden ja että me Kristukseen uskomalla saamme omaksemme syntien anteeksiantamuksen.” 
ELKTK 1990, 125.

299 ER 1957, 31–32.
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palopuheissa. Tämä on suuri erehdys. Jumalan Sanan voima 
perustuu kokonaan siihen, että Pyhä Henki täyttää sen Sanan ja 
käyttää sitä Sanaa. Jos Pyhä Henki väistyy pois, on Sana itsessänsä 
yhtä voimatonta kuin mikä muu sana tahansa (kurs. U.M.).

Vaikka kirkossa saarnattaisiin ”puhdastakin”, ”raamatullistakin” sanaa, 
ilman Pyhää Henkeä sana on voimaton.

Tämän me näemme selvästi tämän päivän kirkosta. Kyllähän tämän 
päivän kirkossa saarnataan sanaa, joskus melko puhdastakin sanaa. 
Ja kuitenkin sen vaikutus on surullisen heikko… meidän täytyy 
todeta, että monen raamatullisenkin sanoman julistajan puhe on 
vailla voimaa, vaikka oppi on kiistämättömästi sopusoinnussa 
ilmoituksen kanssa Pyhässä Raamatussa… Sana ilman Pyhän 
Hengen voimaa on voimatonta sanaa, vaikkapa se olisi suoraan 
Raamatusta otettua.300

Muroman käsitys Sanan ja Hengen suhteesta muistuttaa ns. rahtmanni-
laista kiistaa 1620-luvulla. Herman Rahtmannin mukaan Sana itsessään 
oli ainoastaan kuollut kirjain. Hän teki eron ulkonaisen ja sisäisen Sanan 
välillä, joista jälkimmäinen oli identtinen Pyhän Hengen voiman kanssa. 
Hänen mielestänsä tämä selitti sen, että saarnat vaikuttivat kääntymyksen 
vain harvoissa kuulijoissa.

Luterilaisen ortodoksian teologit – mukaan lukien Gerhard – kritisoi-
vat tätä käsitystä ja painottivat, että Jumalan sanassa itsessänsä on voima 
vaikuttaa ihmisessä kääntymys, koska Henki on aina suoraan kytköksissä 
Sanaan ja käyttää alituisesti Sanaa työvälineenään. Heidän mukaansa 
Jumalan sanalla on sen hengellinen vaikuttavuus myös ennen kuin sitä 
käytetään (extra usum). Henki ei vaikuta Sanan rinnalla tai riippumatta 
Sanasta, vaan Sanassa ja jumalallisen Sanan kanssa, kun sitä kuullaan 
tai luetaan.301

Myös Muroman mukaan Jumala vaikuttaa uudestisyntymisen nimen-
omaan Sanan kautta – ei koskaan ilman Sanaa, mutta ei myöskään Sanan 
kautta ilman Henkeä. Jumala uudestisynnyttää ”Sanansa ja Henkensä” 
kautta.302 Kaikki perustuu Muroman mielestä siihen, että – koska Sanassa 

300 ER 1957, 52.

301 Hägglund 1968, 307–308. Ks. tästä laajemmin Erikson 1986, 138–226.

302 On huomionarvoista, että Jumalan uudestisynnyttävää ja pyhittävää työtä kuvatessaan Muroma 
käyttää lähes poikkeuksetta ilmaisua: ”Sanansa ja Henkensä kautta”. Ks. esim. HV 4/1934, 76; 
HV 3/1943,43; HV 12/1944, 247; HV 5/1947, 70; HV 4/1934, 79; HV 3/1935, 59; HV 2/1955, 
37; HV 4/107–109; HV 9/1963, 211; OES 1957, 22.
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”itsessänsä” ei ole Henkeä – Pyhän Hengen täytyy ensin tulla ”läsnäole-
vaksi” ja sitten ”täyttää” ja ”käyttää” Sanaa.

Tästä on Muroman mukaan hyvänä esimerkkinä tapahtumat ensim-
mäisenä helluntaina. Hän kertoo nuorena pappina ihmetelleensä, mikä 
Pietarin helluntaisaarnassa oli niin ”erikoista ja voimakasta, että tuhan-
net saivat piston tuntoonsa”. Hänelle selvisi, ettei se ”riippunutkaan niin 
paljon Pietarin puheesta kuin elävästä Pyhän Hengen läsnäolosta”.303

Ei tätä saanut aikaan Pietarin saarna vaan läsnäoleva Pyhä Henki 
(kurs. U.M.). Ei ihmisen puhe voi koskaan saattaa ketään synnin 
tuntoon, siinä tarvitaan aina erikoinen Pyhän Hengen armotyö. Sana 
ilman Pyhän Hengen armoa – ja sellaista julistusta on paljon… on 
aivan tehotonta, turhanpäiväistä suukopua. Mutta kun Pyhä Henki 
on läsnä, silloin tapahtuu ihmeellisiä asioita.304

Vaikka Muroma siis yhtäältä tekee varsin selväksi, että Pyhä Henki toimii 
aina Sanan kautta, hän kuitenkin toistuvasti painottaa Hengen primaa-
risuutta suhteessa Sanaan. Jotta ihminen voisi uudestisyntyä, tarvitaan 
ennen muuta ”läsnäoleva” Pyhä Henki. ”Kun he julistivat Jumalan Sanaa, 
oli tässä Sanassa sellainen voima, että kuulijat saivat piston sydämiin-
sä… Tämä voima ei suinkaan ollut heidän sanassaan, vaan läsnäolevassa 
Pyhässä Hengessä, joka teki sanasta aivan kuin tulisen miekan.”305 Pyhä 
Henki ”ottaa… sanan ja sovittaa sen kuulijan sydämeen, sillä lailla, että 
hän joutuu Herran käsiin, ja johdetaan parannuksen ja uskon kautta 
armon omistamiseen”.306

Muroman mielestä myös evankelioimistyö on ”aivan toivotonta”, jos 
Pyhä Henki ei ole läsnä. Hän painottaa, että ainoastaan Pyhä Henki voi 
tehdä julistetun sanan efektiiviseksi, ”eläväksi”, niin että kuulijat uudes-
tisyntyvät.307 Muroma kirjoittaa:

Kuolleessa sanassa ei ole elämää, vaan yksin Herrassa... Oikeastaan 
on aivan väärin sanoa, että Sana sen tekee. Oikeammin sanottaisiin: 
Herra sen tekee Sanansa ja Henkensä kautta (kurs. U.M.) … 
Todellisuudessa vain Pyhän Hengen eläväksi tekemä Sana on 
Jumalan Sanaa.308

303 HV 3/1961, 84.

304 HV 2/1955, 37.

305 HV 12/1957, 337.

306 ET 1928, 23–24. 

307 HV 3/1961, 83–85.

308 HV 4/1954, 107–109.
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Tarkoittaako Muroma, että Pyhä Henki ja Jumalan Sana – res ja signum 
– ovat lähtökohtaisesti erillään? Onko hänen mukaansa myös Raamatun 
sana ”itsessänsä” vailla Henkeä, kunnes Pyhä Henki tulee ”läsnä olevaksi” 
ja ”täyttää sen Sanan ja käyttää sitä Sanaa”? Ajatteleeko Muroma, että 
raamatun sana on ”itsessänsä” ”kuollut sana”, vailla Henkeä, kunnes Pyhä 
Henki tulee Sanaan ja tekee sen ”eläväksi Sanaksi”?309

Näin näyttäisi mahdolliselta häntä ymmärtää. Muromaa ei kuitenkaan 
voida pitää spiritualistina, joka tähdentäisi Jumalan Hengen välitöntä 
vaikutusta. Hänen mukaansa Pyhä Henki käyttää poikkeuksetta Jumalan 
sanaa uudestisynnyttävän vaikuttamisensa välineenä. Tähän viittaa myös 
se, että Muroma on alleviivannut Schmalkaldenin opinkohtien rippiä kä-
sittelevästä artiklasta kohdan (3): ”…että Jumala ei kenellekään anna 
Henkeänsä ja armoansa muulla tavalla kuin edeltävän sanan välityksellä 
ja yhteydessä, että varjeltuisimme intoilijoilta…”310 Tämän ”edeltävän 
sanan” Pyhä Henki ”sovittaa” kuulijan sydämeen, niin ”että hän joutuu 
Herran käsiin, ja johdetaan parannuksen ja uskon kautta armon omis-
tamiseen” eli uudestisyntymiseen.

Muroman mukaan Pyhä Henki käyttää työvälineenään – paitsi julistet-
tua – myös luettua Sanaa. Hän toteaa, että ”monet miljoonat ovat kokeneet 
uudestisyntymisen Raamatun tai jonkun hengellisen kirjan välittäessä 
pelastavan sanoman tunnolle”.311 Pyhä Henki on tullut ”läsnäolevaksi” 
ja tehnyt luetun Sanan ”eläväksi Sanaksi”.

Ensisijaisesti Muroma kuitenkin painottaa Pyhän Hengen uudesti-
synnyttävän työn välineenä julistettua Sanaa. Tähän liittyy hänen kä-
sityksensä sananjulistajan persoonallisen spiritualiteetin vaikutuksesta 
siihen, tekeekö Pyhä Henki julistetun sanan ”eläväksi Sanaksi”, ja vai-
kuttaako hän sen kautta kuulijoissa uudestisyntymisen.312 Kun luteri-
laisissa tunnustuskirjoissa todetaan, että ”sakramenteilla ja sanalla on 
Kristuksen asetuksen ja käskyn tähden tehonsa, vaikka niitä jakaisivat 

309 Johann Arndt edusti varhaisemmassa tuotannossaan käsitystä, jonka mukaan raamatun sana 
on itsessään kuollutta ja tarvitsee Hengen elävöittäjäkseen. Myöhemmissä teoksissaan hän 
näyttää kuitenkin edustavan käsitystä, et Jumalan Henki on aina läsnä Pyhissä Kirjoituksissa. 
Repo 1997, 345.

310 Lisäksi Muroma on ympyröinyt sanat: ”edeltävän sanan” ja kirjoittanut tekstin marginaaliin 
kookkaan huutomerkin. ELKTK 1948, 264.

311 HV 2/1942, 35. Ks. myös OES 1957, 22 ja HV 5/1956, 117.

312 ”Henki toimii aina Sanan kautta. Mutta Sanaa julistamassa täytyy olla sellaiset ihmiset, jotka 
Pyhä Henki on aseikseen valinnut ja joille Hän tämän elävän Sanan antaa... hänet Hän myöskin 
Pyhän Henkensä voimalla täyttää ja hänen suuhunsa panee Hän myöskin sen sanan, jota Henki 
käyttää iskiessään ihmisten sydämiin.” HV 9/1966, 232–233.
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jumalattomatkin”,313 Muroma painottaa, että sananjulistajan spirituali-
teetti korreloi julistetun sanan vaikuttavuuteen.

Sanoman vaikuttavuus edellyttää, että sananjulistajalla itsellään on 
”selvä pelastuskokemus”. Hänen itsensä on täytynyt kokea uudestisynty-
minen ja saada Pyhä Henki. Ollakseen ”sielujenvoittaja”, hänen tulee myös 
”täyttyä Pyhällä Hengellä”. Muroman mukaan ”ainoastaan kokonaan 
Hengen valtaamat ihmiset voivat olla Hengen välikappaleina Herran 
työssä” (kurs. U.M.).314

 Olisi kuitenkin epäilemättä virheellistä päätellä, että Muroma sitoo 
julistetun sanan vaikuttavuuden kokonaan sananjulistajan spiritualiteet-
tiin. Hänhän sanoo Pyhän Hengen käyttävän uudestisyntymisen välineenä 
myös luettua Sanaa.

Muroman ilmeinen intentio on painottaa sananjulistajan ehdotonta 
riippuvuutta Pyhästä Hengestä ja Hänen läsnäolostaan. Pyhä Henki ”yksin 
voi tehdä julistetun sanan niin eläväksi, että kuulijat uudestisyntyvät.” Sen 
tähden sananjulistajan tulee Muroman mielestä olla ”rukouksen ihminen, 
joka pyrkii alituisesti täyttymään Pyhällä Hengellä”. Jos myös seurakunta 
on ”rukoileva seurakunta”, saadaan Muroman mukaan tuntea ”Pyhän 
Hengen läsnäoloa”. Muroma painottaa: ”Missä tätä saadaan kokea, siel-
lä on mahdotonta, etteivätkö sielut kääntyisi Herran puoleen, ja etteikö 
sieluja voitettaisi Herralle.”315

4.4. UUDESTISYNTYMISEN ”SISÄISET EDELLYTYKSET”

Pyhä Henki ”ottaa… sanan ja sovittaa sen kuulijan sydämeen, sillä lailla, 
että hän joutuu Herran käsiin, ja johdetaan parannuksen ja uskon kautta 
armon omistamiseen”. Muroman mielestä parannus ja usko ovat uudesti-
syntymisen välttämättömiä ”sisäisiä edellytyksiä”, joita ilman Kristuksen 
sovintotyön hankkimaa pelastusta ei ole mahdollista saavuttaa.316 Tämä 
hänen käsityksensä uudestisyntymisen ”sisäisistä edellytyksistä” sisältää 
tietyn pelastumisen järjestyksen (ordo salutis) – siitäkin huolimatta, että 

313 CA VIII, ELKTK 1990, 54.

314 MVSH 1959, 14–15. Schlink (1961, 233) painottaa, että luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan 
Sana ja sakramentit ovat vaikuttavia, vaikka kelvottomat ihmiset niitä jakavat. Seurakunnan 
kutsumina he eivät edusta omaa persoonaansa vaan Kristusta. ”Pyhällä Hengellä täyttymisestä” 
ks. erityisesti luku 5.3.5.

315 HV 3/1961, 83–85; Haataja 1986, 60–63.

316 ”Sillä vaikka ihminen ei voikaan mitään tehdä ansaitakseen pelastusta, se kun lahjoitetaan 
hänelle vapaana armolahjana, ei pelastusta kuitenkaan kukaan voi saada omakohtaiseksi 
elämäksi, ellei ole olemassa vaadittavia sisäisiä edellytyksiä.” SEH 1929, 55.
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hän yhtäältä näyttää vieroksuvan kaavamaista pelastumisen järjestystä. 
Muroma kirjoittaa:

Olin kerran seurassa, jossa vakavasti keskusteltiin siitä, onko 
ensin tehtävä parannus ja vasta sitten uskottava Jeesukseen, vai 
saako uskoa Jeesukseen ennen kuin on osannut parannustakaan 
tehdä… Jumalan Henki ei toimi meidän jumaluusoppimme 
mukaan, vaan elämän henkenä johtaa kunkin yksityisen Herran 
yhteyteen tälle kaikkein sopivimmalla tavalla. … Siksi on turhaa 
rakentaa ”taivaantikapuita”, arvellen, että ne muka joka kohdassa 
soveltuisivat jokaiselle sielulle.317

Vanhemmassa luterilaisuudessa tie pelastukseen esitettiin parannuksen 
tienä. Katumuksen ja uskon kautta ihminen johdetaan armon vastaan-
ottamiseen ja uuden elämän alkuun. Myöhemmin samoja prosesseja on 
pyritty kuvaamaan tarkasti määrättynä järjestyksenä eri osineen. Tällöin 
kutakin osaa saatetaan kuvata perusteellisesti sekä psykologisesti että 
opillisesti. Tällainen tulkinta ”armonjärjestyksestä” (ordo salutis) syntyi 
1700-luvun alussa.

Tavallisimmin armonjärjestyksessä erotetaan seuraavat osat: kutsu 
(vocatio), valaistuminen (illuminatio), kääntymys (conversio), vanhurs-
kauttaminen (iustificatio), uudestisyntyminen (regeneratio), mystinen 
yhtymys (unio mystica) ja uudistuminen (renovatio). Kuvaus armonjär-
jestyksen eri osista löytyy luterilaisen ortodoksian teologeilta jo 1600-lu-
vun jälkipuoliskolla, jolloin armon järjestys ymmärrettiin lähinnä tätä 
asiaa koskevana Raamatun avaintermien selvennyksenä.

Eriytyneemmässä ordo salutis-opissa eri osat nähtiin ajalliseksi järjes-
tykseksi ja painotettiin sitä, mikä on psykologisesti todettavissa. Kutsua 
ja valaistumista pidettiin uskon esiasteina ja saatettiin erottaa uskon eri 
asteita, alkaen uskon ensimmäisestä kipinästä uskonvarmuuteen.318

Pietistis-hernhutilaisessa ja metodistisessa traditiossa tehtiin selvä ero 
herätyksen ja kääntymisen välillä ja jaettiin vastaavasti ihmiset kahden 
ryhmän sijasta (kääntymättömät ja kääntyneet) kolmeen: kääntymättö-
mät, heränneet ja kääntyneet.319

Myös Muroma erottaa toisistaan kääntymättömät, herätyksessä olevat 
ja kääntyneet. Hänen mukaansa on myös mahdollista, että jotkut tulevat 
herätykseen, mutta eivät kuitenkaan käänny ja jotkut kääntyvät, mutta 

317 HV 5–6/1937, 140–141.

318 Hägglund 1985, 174. Ks. myös Talasniemi 1975, 25–34 ja Tiililä 1968, 198.

319 Takala 1962, 75.
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eivät koskaan uudestisynny.320 Hän tarkastelee pelastumisen järjestystä 
ennen muuta Pyhän Hengen vaikuttamina kokemuksina, samalla kui-
tenkin varoittaen pitämästä kristillisyyttä vain ”psykoloogisena ilmiönä”. 
Päähuomio on siinä, mitä Pyhän Hengen työn kohteena olevassa ihmi-
sessä tapahtuu, ja mitä hän kokee kussakin pelastumisen järjestyksen 
vaiheessa.321

Muroman soteriologiaa leimaa tietty antroposentrisyys, joka selittynee 
hänen kristillisyydenkäsitystään dominoivasta individualistisesta koke-
muksellisuuden painotuksesta. Kirkko ja sakramentaalinen elämä jäävät 
siinä väistämättä taka-alalle. Muroma kirjoittaa:

Raamatun kristillisyys on – kokemusta, ja taas kokemusta. Sen 
täytyy olla sitä, sillä Raamatun kristillisyys on – elämää... Ja 
juuri sen tähden, että kristillisyys on elämää, täytyy sen ilmetä, 
ja millä muulla lailla se voisi ilmetä kuin kokemuksena ihmisen 
elämässä. On vaarallista väittää, että tämä tekee kristillisyyden 
vain jonkinlaiseksi ´psykoloogiseksi (sielutieteelliseksi) ilmiöksi`... 
Kun ihmisen sielussa jotain tapahtuu, täytyy siitä tulla myös 
´sielutieteellinen ilmiö`. Siinä sielussa, missä ei mitään tapahdu 
eikä milloinkaan ole tapahtunutkaan, ei tietysti ole havaittavissa 
´sielutieteellisiä ilmiöitäkään` (kurs. U.M.).322

320 ”Monet ovat saaneet heräämisen armon pääsemättä koskaan irti synnistä ja maailmasta 
tosi kääntymykseen. Monet kääntyneet eivät koskaan pääse kokemaan uudestisyntymisen 
ihmettä elämässään.” HV 3–4/1939, 81. Tähän liittyy myös Muroman voimakas polemiikki 
”kasvatuskristillisyyttä” vastaan. Ks. esim. HV 2/1954, 59–61 hänen kirjoituksensa ”Se 
kirottu kasvatuskristillisyys”, jossa hän kirjoittaa mm. seuraavasti: ”Mutta me kiroamme n.s. 
kasvatuskristillisyyden, ja sen me teemme siksi, että se on petosta... se hylkää herätyksen... 
Se ei tiedä todellisesta uudestisyntymisestä mitään... Kun herätys, uudestisyntyminen ja uusi 
luomus hyljätään, on selvää, että jäljelle jää vain pelkkä luontojumalisuus uskonnollisuuksineen.” 
Pieperin (2010, 526–529) mukaan luterilaisessa tunnustuksessa käytetään ilmaisuja herääminen, 
parannus, kääntymys ja uudestisyntyminen synonyymeinä. Pietistit käyttävät herätys-sanaa 
ilmaisemaan tilaa, jossa ihminen kauhistuu lihallista suruttomuuttaan, mutta ei ole vielä tullut 
uskoon. Pieperin mielestä sellainen tila on olemassa (Apt. 24:25), joten ei ole asiallisesti väärin 
sanoa tätä herätykseksi. Raamatullista kielenkäyttöä se ei kuitenkaan hänen mukaansa ole, 
ja suorastaan vahingollisesta opista on hänen mukaansa kysymys, jos sanotaan ainoastaan 
heränneiksi ihmisiä, jotka eivät ole vielä tehneet tietoista ratkaisua. Pieper painottaa, että 
ihminen, jossa usko on alullaan (prima initia fidei, scintillula fidei), on jo kääntynyt eli uskova.

321 Pietismille on ollut ominaista ymmärtää ordo salutis empiirisesti havaittavana ja koettavana 
psykologisena prosessina. Pokki 2005, 160. ”Kaikki pietismi korostaa hengellistä kokemusta.” 
Tiililä 1964, 42.

322 HV 3–4/1939, 77–78; Haataja 1986, 64–66. Omaan kääntymyskokemukseensa Muroma palaa 
kirjoituksissaan toistuvasti ja kuvaa myös muita hengellisen elämänsä ”murroskokemuksia”. Ks. 
HV 10/1929, 2–3; HV 9–10/1945, 197–201; HV 7–8/1953, 166; SSI 1957, 60–61; MKHK 1959, 9. 
Samoin Rosenius: ”Merkittävää osaa siinä (Roseniuksen opetuksessa) näyttelee uudestisyntymisen 
kokemuksen terottaminen, kokemuksen, joka Roseniuksella itsellään oli ollut ja joka oli hänen 
elämänsä ratkaisevin tapahtuma.” Huovinen 1962 a, 263. Kokemuskristillisyydestä ks. Tiililä 
1964.
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Muroman mukaan vain herätyksen (vocatio et illuminatio), kääntymisen 
(conversio) eli parannuksen (poenitentia) ja uskosta vanhurskauttamisen 
(iustificatio per fidem) kautta päästään uudestisyntymisen (regeneratio) 
kokemukseen, mikä puolestaan mahdollistaa pyhityksen (sanctificatio).

4.4.1. HERÄTYS – ”NYT HÄN VOI RATKAISTA IÄISYYSKOHTALONSA”

Muroman käsitys herätyksestä (vocatio et illuminatio)323 pelastumisen 
järjestyksessä tulee ymmärrettäväksi, kun palautetaan ensin mieleen 
olennaisin hänen käsityksestään langenneen ihmisen tilasta coram Deo.

Alkutilassa (in statu integritatis) ihminen eli olemuksellisessa yh-
teydessä Luojansa kanssa. Jumalan Henki asui hänen sydämessään. 
Syntiinlankeemuksessa tämä yhteys katkesi ja ihminen joutui eroon 
Jumalasta. Jumalan kuvaksi luotu ihminen turmeltui siinä määrin, että 
hän kantaa olemuksessaan ”perkeleen leimaa”. Muroma painottaa, et-
tä ihmisestä tuli lankeemuksen seurauksena Saatanan orja. Paratiisissa 
hän oli ”vapaa olento”, jolla oli vapaa tahto valita hyvän ja pahan välillä. 
Jumalan Henki hallitsi ihmisen sydäntä rajoittamatta kuitenkaan hänen 
tahdon vapauttaan. Syntiinlankeemuksessa Saatana sitoi ihmisen tahdon 
omaan tahtoonsa. Ihminen ei siis lankeemuksen jälkeisessä luonnollisessa 
tilassaan (in statu peccati) kykene valitsemaan hyvän ja pahan, Jumalan 
tahdon ja Saatanan tahdon välillä, vaan toteuttaa aina lopulta Saatanan 
tahtoa. Tästä tahdon sidonnaisuudesta Saatanaan (servum arbitrium) 
ihminen ei Muroman mukaan koskaan kykene itse irtautumaan.324

Kun Jumala suuressa armossaan tahtoo pelastaa jonkun ihmisen, 
lähettää Hän Pyhän Hengen avaamaan ihmisen silmät, jotta hän 
kääntyisi pimeydestä valkeuteen. Hänen täytyy nähdä itsensä ja 
elämänsä Pyhän Hengen valossa. Silloin hän havaitsee olevansa 
saatanan orja. Herätys merkitsee nyt sitä, että Herra alkaa tehdä 
saatanan orjasta Jumalan lapsen, mutta sitä et voi sinä enkä minä 
tehdä. Saatanalla on niin luja ote meihin, että me emme pääse siitä 
otteesta vapaaksi, ennen kuin Pyhä Henki irroittaa sen otteen. 
Silloin ihminen on valmis kääntymään pimeydestä ja saatanan 
vallasta valoon ja Jumalan tykö.325

323 Muroma käyttää herätys -termiä myös laajemmassa merkityksessä Ks. esim. HV 3/1984, 58; 
HV 9/1966, 232, 233 ja 251.

324 Ks. luku 3.1.

325 HV 7–8/1963, 194.
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Herätyksen tilaan tuleminen tarkoittaa siis Muroman mukaan, että ih-
minen tajuaa olevansa Saatanan orja. Silloin tapahtuu ratkaiseva muutos 
omantunnon toiminnassa. Lankeemuksen jälkeisessä luonnollisessa ti-
lassaan ihmisen omatunnon ääni saattaa kuulua varsin heikosti, ja se voi 
jopa lakata kuulumasta, mutta herätyksen tilassa – kun ”Herra koskettaa 
sitä Sanallaan ja Hengellään – omatunto herää puhumaan niin voimak-
kaalla tavalla, ettei ihminen saa sen ääntä vaikenemaan muulla tavalla 
kuin sammuttamalla Hengen työn sielussaan tavalla taikka toisella.”326

Muroma painottaa, että herätys on ainutlaatuinen etsikkoaika. Hän 
selittää, että ihminen ”voi tulla kristityksi vain sinä hetkenä, kun Herra 
siihen... armon antaa. Ja sellaista aikaa nimittää Raamattu etsikkoajak-
si.” Vedoten Jesajan kirjan (55:6) sanoihin ”Etsikää Herraa silloin, kun 
Hänet löytää voidaan, huutakaa Häntä avuksi, kun hän läsnä on” (kurs. 
U.M.) Muroma kirjoittaa:

Sinä voit kääntyä vain sinä hetkenä, kun Herra siihen armon 
antaa ja tehdä parannuksen vain sinä hetkenä, kun Herra sen 
armon suo. Ja sen hetken oikeasta käyttämisestä olet sinä 
tuomiopäivänä vastuussa. Voi, sinua, jos et etsikkoaikaasi tunne... 
Vain etsikkohetkenä on ihminen mahdollinen tekemään suuren 
iäisyysratkaisunsa. Kun tämä armonhetki on mennyt ohi, ei hän voi 
enää iäisyyskohtaloansa ratkaista, vaan on pakoitettu menemään 
gehennaan, iäiseen pimeyteen, ellei Herra hänelle uutta etsikkoaikaa 
anna (kurs. U.M.).327

Koska langenneella ihmisellä ei Muroman mukaan ole voimaa irrottautua 
tahtonsa sidonnaisuudesta Saatanaan, on aloitteen ihmisen pelastumi-
sessa tultava aina Jumalalta.328 Muroma näyttää ajattelevan, että kun 
Jumala alkaa pelastaa ihmistä, hän valmistaa tätä herätyksen etsikkoai-
kaa varten elämänkohtaloiden, kärsimysten ja toisten esimerkin avulla 
(gratia praeveniens).329

326 Ks. luku 3.1.

327 HV 2/1955, 36; HeVa 1926, 72–73. Vrt. vuoden 1948 Kristinopin kohta 68.

328 ”... kaikki elävä kristillisyys on herätyskristillisyyttä. Ei yksikään voi pelastua, ellei Herra avaa 
hänen silmänsä ja vaikuta, että ihminen kääntyy pimeydestä valoon. Sillä langennut ihminen on 
saatanan orja...” HV 11/1952, 235. Ks. myös HTO 1959, 36. Toisin ajattelivat ns. semipelagiolaiset, 
joiden mukaan ihminen ei ole menettänyt täysin vapaata tahtoaan syntiinlankeemuksessa, joten 
Jumalan odottaa ihmiseltä aloitetta, ”ensimmäistä askelta” (initium fidei), ennen kuin hän antaa 
pelastavan armonsa. Mannermaa 1983, 170–171. Semipelagiolaisuudesta ks. myös nootti 198.

329 EU 1935, 70; Pelastuksen tie 2. osa. 22.1. 1952 pidetty painamaton katekismusopetus. Vrt. 
vuoden 1948 Kristinopin kohta 67.
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Kuitenkin vasta ihmisen omaantuntoon kohdistuva Jumalan sana 
vaikuttaa herätyksen. Siinä ei ole hänen mukaansa kysymys tunteista, 
”vaikka tunne-elämä joutuukin siinä enemmän tai vähemmän järkytetyk-
si”. Vielä vähemmän se tarkoittaa ainoastaan jonkinlaista älyllistä asioi-
den ymmärtämistä. Se ei ole edes ”pelkkä tahdon asiakaan”. Herätys on 
Muroman mukaan ensi sijassa ”omantunnon kysymys” (kurs. U.M.).330 
”Läsnäoleva” Pyhä Henki osoittaa Jumalan sanalla herätykseen tulleelle 
hänen todellisen tilansa: Saatanan orja, joka on matkalla kadotukseen.331

Vaikka Muroma ei painota katumuskamppailun välttämättömyyttä, 
hän pitää olennaisen tärkeänä, että ihmisessä herää synnintunto. Hänen 
mielestänsä juuri se osoittaa, että kysymys on todellisesta herätyksestä.332 

Mutta kun herätys tulee Pyhän Hengen voimassa, joutuu hän 
omassatunnossaan tilille, sillä nyt hänet asetetaan pyhän ja 
vanhurskaan Jumalan kasvojen eteen. Ennen herätystä hän 
saattoi hyvinkin tietää olevansa syntinen, mutta nyt, jouduttuaan 
herätykseen, hän tuntee olevansa, ei vain syntinen, vaan kadotettu 
syntinen. Todella taivaasta tulleen herätyksen ensimmäinen 
hedelmä on polttava synnintunto, mikä johtuu siitä, että ihmisen 
omatunto on nyt joutunut pyhän Jumalan valkeuteen (kurs. 
U.M.).333

Samalla Muroma kuitenkin painottaa, että ”todellinen herätys ei paljasta 
ainoastaan syntisen kadotettua tilaa, vaan myös hänen vieressään seiso-
van Auttajan ja Pelastajan.” Herätyksen ”ainutlaatuisuus” onkin hänen 
mielestänsä lopulta siinä, että ”Jeesus Kristus rakastavana Vapahtajana 
tulee syntiselle todellisuudeksi Pyhän Hengen kautta.”334

Hänelle täytyy siis kirkastua kaksi asiaa, nimittäin synti ja armo. 
Kun nämä hänelle kirkastuvat, on hänellä mahdollisuus päästä irti 
saatanan otteista, jos hän tahtoo.335

330 HV 3/1957, 68–69.

331 SSI 1958, 20; HV 3/1957, 68.

332 OP 1967, 18; HSÄ 1925, 81–88; HV 3/1952, 53; HV 3/1957, 69.

333 HV 4/1966, 111.

334 HV 3/1957, 68.

335 HV 7–8/1963, 194. Ks. myös HV 10/1959, 244 – 245. Muroman käsitykseen herätyksestä näyttää 
sisältyvän uskoa edeltävä illuminatio.
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Näin siis sekä synnin että Kristuksessa olevan pelastusmahdollisuuden 
täytyy Muroman mukaan ensin selvitä ihmiselle. Mutta kun ne ”paljas-
tuvat”, silloin ihmisellä on ainutlaatuinen etsikkoaika ja mahdollisuus 
päästä irti Saatanan otteista eli pelastua, jos hän tahtoo.336

Muroman mielestä ”herätyksen armon vakavuus on juuri siinä, että nyt 
annetaan ihmiselle tilaisuus ratkaista: joko liittyä Vapahtajan seuraan tai 
jatkaa edelleen surutonta matkaansa saatanan seurassa” (kurs. U.M.).337

Muroma ei siis ajattele, että herätys ilman muuta tarkoittaa langenneen 
ihmisen vapautumista ”saatanan otteista”. Yksiselitteisesti hän painottaa 
vapautumisen edellyttävän ihmisen vapaata tahdonratkaisua: ”jos hän 
tahtoo”.

Kuten tässä tutkimuksessa on jo osoitettu, Muroman mukaan langen-
neella ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, niin että hän voisi vapaasti ”joko liit-
tyä Vapahtajan seuraan tai jatkaa edelleen surutonta matkaansa saatanan 
seurassa.” Syntiinlankeemuksessa Saatana sitoi ihmisen tahdon omaan 
tahtoonsa. Hän ei lankeemuksen jälkeisessä luonnollisessa tilassaan (in 
statu peccati) kykene valitsemaan hyvän ja pahan, Jumalan tahdon ja 
Saatanan tahdon välillä, vaan toteuttaa aina lopulta Saatanan tahtoa. 
Tästä tahdon sidonnaisuudesta Saatanaan (servum arbitrium) ihminen 
ei Muroman mukaan koskaan kykene itse irtautumaan.338

Muroma kuitenkin painottaa, että jokaiselle ihmiselle annetaan mah-
dollisuus vapaaseen tahdonratkaisuun. Koska Jumala on oikeamielinen 
rakkaus, näin suorastaan Muroman mielestä täytyy tapahtua. Näin ol-
len jotakin täytyy tapahtua myös langenneen ihmisen sidotulle tahdolle 
(servum arbitrium).

Taustaksi on välttämätöntä pitää mielessä tässä tutkimuksessa osoi-
tettu Muroman soteriologiaa ratkaisevalla tavalla strukturoiva prinsiip-
pi – hänen tulkintansa Jumalasta rakastavana ja oikeudenmukaisena 
Jumalana. Rakkaudessaan Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastusta. 
Hän ei ole edeltä määrännyt eikä valinnut ainoatakaan ihmistä sen pa-
remmin kadotukseen kuin taivaaseenkaan. Muroman mielestä pelkästään 
perisynnin takia ei ketään tuomita kadotukseen. Jumala on päättänyt 
voittaa langenneen ihmisen takaisin yhteyteensä vetoamalla ihmisen 
vapaaseen valintaan. Vasta tietoinen tahdonratkaisu, jolla ihminen joko 
päättää ottaa vastaan tai hylätä hänelle tarjotun pelastuksen, ratkaisee 

336 ”Sinä voit tulla kristityksi vain sinä hetkenä, jona Herra siihen sinulle armon antaa. Ja sellaista 
aikaa nimittää Raamattu etsikkoajaksi.” HV 2/1955, 36.

337 HV 3/1957, 68.

338 Ks. luku 3.1.
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ihmisen iäisen kohtalon.339 Ilman tällaista tahdonratkaisua kukaan ei 
hänen mukaansa voi pelastua.340

Samalla Muroma kuitenkin johdonmukaisesti pitäytyy käsitykseensä 
langenneen ihmisen sidotusta tahdosta ja kykenemättömyydestä irrottau-
tua tahtonsa sidonnaisuudesta Saatanaan. Muroman mielestä langenneen 
ihmisen ainoa mahdollisuus on, että Jumala itse vapauttaa hänen sidotun 
tahtonsa vapaata ratkaisua varten. Silloin ihminen voi valita Jumalan ja 
Saatanan välillä. Juuri tästä Muroman mukaan herätyksen etsikkoajassa 
on kysymys. Muroma lausuu:

Pimeyden valta on sitonut ihmissielut, ja näitä sieluja ei voi 
vapauttaa kukaan muu kuin Herra itse. Herra itse toimii 
herätyksessä Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta, vapauttaen sidotut 
ihmistahdot niin, että he voivat valita Herran ja saatanan välillä, jota 
he eivät voi, ellei Herra heille anna erikoista etsikkoaikaa.341

Näin Muroma päätyy käsitykseen, että herätys merkitsee langenneelle 
ihmiselle ainutlaatuista etsikkoaikaa, jolloin hän saa jälleen vapaan tah-
don (liberatum arbitrium, vapautettu tahto). Hän lausuu:

Mutta Jumala antaa ihmiselle etsikkoajan, jolloin saatanan ote 
hänen elämästään irroitetaan ja tuona aikana, etsikkoaikana, on 
ihmisellä vapaa tahto. Silloin on Herran Henki häntä läsnä. Nyt hän 
voi valita, mille tielle hän tahtoo lähteä. Nyt hän voi lähteä Herran 
tielle. Nyt hän voi ratkaista iäisyyskohtalonsa.342

339 Ks. luku 3.2. ”Jumala on kuitenkin päättänyt voittaa ihmissuvun takaisin, mutta rakkaudella, 
vedoten ihmisen vapaaseen valintaan.” KHT II 1937, 21.

340 ”Luterilaisen kristillisyyden heikkous on siinä, että se pelkää panna syntiset ihmiset ratkaisun 
eteen… Kyllä jokaisen, joka tahtoo päästä Jumalan luo, täytyy tehdä valinta. Ilman valintaa ei 
kukaan voi päästä kirkkauteen.” HV 11/1963, 295. ” Me näemme kauttaaltaan Herran Sanasta, 
että Hän panee ihmisen ratkaisun eteen, kun on kysymyksessä ihmisen pelastus. Ketään ei viedä 
väkisin taivaaseen. Kaikkia kutsutaan, ja niille, jotka ottavat Jeesuksen Kristuksen vastaan, 
annetaan voima tulla Jumalan lapseksi.” HV 7 – 8/1963, 194.

341 HV 4/1966, 111. Vrt. Wesley ja arminiolainen traditio, joiden mukaan ennättävä armo (gratia 
praeveniens) on annettu kaikille ihmisille jo ”syntymälahjana”. Ennättävä armo mahdollistaa 
milloin tahansa, kun evankeliumia julistetaan, tehdä tahdonratkaisun puolesta tai vastaan. 
Pokki 1999, 147–148; Olson 2006, 34–37.

342 HTO 1959, 36. Ks. myös HV 3/1960, 69. Muroma on alleviivannut Lutherin teoksesta Sidottu 
ratkaisuvalta kohdan: ”…hän sanoo: ´tulla Jumalan lapseksi` sillä vallalla, jonka Jumala on 
meille lahjoittanut, ei meissä synnynnäisen vapaan ratkaisuvallan voimalla.” Marginaaliin hän 
on kirjoittanut: ”Etsikkoaika”. Luther 1952, 161.
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Muroma ei eksplikoi tarkemmin, miten ”Herra itse toimii herätyksessä 
Sanansa ja Henkensä kautta” vapauttaessaan sidotun tahdon. Onko kysy-
mys lain ja evankeliumin yhteisvaikutuksesta, vai käyttääkö Pyhä Henki 
pelkästään evankeliumia? Joka tapauksessa ihmisellä on Muroman mu-
kaan herätyksen etsikkoajassa mahdollisuus ja kyky tehdä ratkaisu, joka 
hänen mukaansa on välttämätön uudestisyntymisen edellytys.

Silloin on etsikonpäivä… Ja vain silloin voidaan tehdä se suuri 
elämän ratkaisu, mikä on ihmisen puolelta välttämätön, jotta Herra 
voisi luoda hänestä uudestisyntymisen kautta uuden luomuksen.343

Muroman mukaan sidotun tahdon vapauttamisessa ja ratkaisussa ei siis 
ole vielä kysymys uudestisyntymisestä, vaan uudestisyntymisen välttä-
mättömästä edellytyksestä, ”jotta Herra voisi luoda hänestä uudestisyn-
tymisen kautta uuden luomuksen”.

Tätä vastoin Yksimielisyyden ohjeen (FC SD, II, 67) mukaan vasta 
uudestisyntyminen tarkoittaa tahdon vapauden palauttamista:

Niin muodoin on olemassa iso ero kastetun ja kastamattoman 
välillä. Pyhän Paavalin opetuksen mukaan kaikki, jotka on kastettu, 
ovat `Kristuksen päällensä pukeneet´ (Gal.3) ja ovat siis todella 
uudestisyntyneet. Siksi heillä on nyt myös arbitrium liberatum eli, 
kuten Kristus sanoo, heidät on tehty uudestaan vapaiksi. Niinpä he 
eivät ainoastaan kykene kuulemaan sanaa vaan myös suostumaan 
siihen – heikosti tosin – ja ottamaan sen vastaan.344

Muroma painottaa etsikkoajan vakavuutta ja rajallisuutta. Jos etsikkoaika 
menee ohitse, eikä ihminen tuona aikana ole ottanut tarjottua pelastusta 
vastaan, hänellä ei ole enää ratkaisuvaltaa, vaan hän joutuu ”yhä syvem-
mälle perkeleen orjuuteen”. Muroman mukaan ihmiselle annettu vapaa 
ratkaisuvalta on aina sidottu Antajaansa ja aikaan. Se on luonteeltaan 
momentaaninen eikä koskaan jatku määrättömästi. Muroma lausuu:

Ihmisellä on ratkaisuvalta, mutta se on sidottu… Etsikon päivänä 
irroittaa Herra ihmisen tahdon saatanan vallan orjuudesta ja 
lahjoittaa ihmiselle ratkaisuvallan… Mutta kun etsikonpäivä on 

343 HV 2/1955, 37–38.

344 ELKTK 1990, 485–486. ”Luonnollinen eli lihallinen vapaa tahto” sen sijaan vastustaa Jumalaa ja 
hänen tahtoaan ennen ja jälkeen uudestisyntymän, vaikka sillä on tietty vapaus tehdä valintoja 
järjelle alistetuissa asioissa sekä pitää yllä yhteiskunnallista vanhurskautta (iustitia civilis). Ks. 
FC SD II, 18–21, ELKTK, 477–478.
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mennyt ohitse, ei ihmisellä ole enää mitään ratkaisuvaltaa. Hän 
vaipuu yhä syvemmälle perkeleen orjuuteen.345

Muroma viittaa myös mahdollisuuteen, että etsikkoaikansa väärin käyt-
tänyt vaipuu sellaiseen paatumukseen, jossa on lopulta kysymys Pyhän 
Hengen pilkasta. Tämä tarkoittaa, että ihminen on lopullisesti menettä-
nyt pelastuksen mahdollisuuden. Pelastuksesta osalliseksi tuleminen ei 
siis ole jatkuvaa, elämänmittaista kamppailua, vaan mahdollisuus, jonka 
ihminen voi lopullisesti menettää.346

Näistä lähtökohdistaan käsin Muroma pitää herätyksen etsikkoajassa 
olevaa ihmistä täysin vastuullisena, ei ainoastaan synnistään, vaan myös 
pelastuksestaan. Pyhä Henki on valaissut häntä. Hänelle on paljastunut 
hänen kadotuksenalainen tilansa, mutta myös hänen vieressään seisova 
Auttaja ja Pelastaja. Hänen tahtonsa on vapautettu vapaaseen ratkaisuun. 
Muroma painottaa, että vastuu on nyt kokonaan ihmisellä itsellään.

Et sinä ole mikään pölkky, jolla ei olisi minkäänlaista edesvastuuta 
elämästäsi Herran edessä… kun Herra suo sinulle etsikkoajan… 
silloin voit sinä ratkaista elämäsi – iäisyyskohtalon. Sillä hetkellä se 
on luovutettu kokonaan sinun heikkoihin käsiisi. Ja taivas katsoo, 
minkä ratkaisun teet, ja helvetti katsoo, minkä ratkaisun teet.347

Muroman mukaan Raamatussa olevat kehotukset kääntymiseen, valit-
semiseen, armon vastaanottamiseen, parannuksen tekemiseen jne. ovat 
näin täyttä totta, koska herätyksen etsikkoajassa ihminen voi niitä noudat-
taa. Ilman vapaata ratkaisuvaltaa kaikki tällaiset kehotukset olisivat hänen 
mukaansa vailla merkitystä. ”Jaarittelisiko Jeesus joutavia ja pitäisikö 

345 Luther ja ennaltamääräämis- eli predestinaatio-oppi. Painamaton kirjoitus.

346 HV 2/1955, 38; HeVa 1926, 64.

347 HV 2/1955, 38. Ks. myös HeVa 1926, 51 ja HV 5/1942, 98. Myös Alanen, johon Muroma 
osaltaan myös tukeutuu (ks. luku 3.2.), esittää, että ihmisen pelastumista edeltää etsikkoaika, 
jolloin ihminen vapautetaan tahdon sidonnaisuudesta ja asetetaan valinnan ja ratkaisun eteen. 
Hänen mukaansa ihmisellä on siinä tilanteessa Pyhän Hengen vaikutuksesta mahdollisuus 
kääntyä Jumalan puoleen. Ks. Alanen 1955 b, 155–161. Takalan (1962, 85) mukaan pietistis-
herrnhutilainen traditio poikkeaa Lutherista siinä, että opetetaan Jumalan antavan herätyksessä 
ihmiselle mahdollisuuden ja voiman kääntyä tai olla kääntymättä eli tehdä ratkaisunsa. Lutherilla 
ihmisen pelastus on riippuvainen ainoastaan Jumalan ratkaisusta, koska vain Jumalalla on 
vapaa ratkaisuvalta. Ks. tästä myös Hägglund 1968, 231–232 ja Haikola 1958, 70–73.

 Muroman käsitys ihmisen vapaan tahdonratkaisun välttämättömyydestä pelastuksessa liittää 
hänet myös arminiolaisuuteen perustuvaan amerikkalaiseen revivalismiin, jonka soteriologialle 
ihmisen vapaus ja vapaa ratkaisu ovat varsin olennaisia. Ks. lähemmin Ahonen 1983, 62–68; 
Pokki 1999, 43, 84–92 ja Pokki 2005, 234–244.
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hän meitä pilkkanaan samalla tavalla kuin joku… kehottaisi jalatonta 
invalidia lähtemään maratonkilpailuun…”348

Myös Erasmus vetosi Lutherin tahdonvapauskäsitystä vastustaessaan 
juuri siihen, että jos ihmisellä ei olisi lainkaan tahdon vapautta, silloin 
Raamatussa olevat käskyt ja kehotukset olisivat vailla merkitystä. Muroma 
onkin alleviivannut Erasmuksen tutkielmasta seuraavat kohdat: ”Olisipa 
omituista, jos sanottaisiin: ´Valitse!` sellaiselle, jonka vallassa ei olisi 
kallistua joko tänne tai tuonne, aivan kuin joku tiehaarassa seisoskelevalle 
sanoisi: ´Tässä näet kaksi tietä, käy kumpaa tahdot´, vaikka vain toinen 
on käytettävissä.… Muutoinhan olisi aivan samoin kuin jos sanottaisiin 
ihmiselle, joka on sidottu siten, ettei tämä voi ojentaa käsivarttaan muu-
hun suuntaan kuin vasemmalle: ́ Huomaapa, tässä oikeallasi on parhainta 
viiniä, vasemmallasi on myrkkyä, ojenna kätesi kumpaan puoleen tahdot! 
´ … Eikö tämä olisi aivan samaa kuin sanottaisiin kahlehditulle, jota ei 
tahdota kirvoittaa: ´Tulehan sieltä ja seuraa minua´?”349

Koska Pyhä Henki ei Muroman mielestä käytä koskaan pakkoa, on aina 
olemassa mahdollisuus, ettei herätykseen tullut ihminen sittenkään tule 
todelliseen kääntymykseen. Hänen mielestänsä näin on käynyt monille. 
He eivät kääntyneet silloin, kun Jumala antoi herätyksen ja tilaisuuden 
kääntyä. Etsikkoaika meni ohi, ja näin herätys, jonka piti johtaa kään-
tymykseen, johtikin syvempään paatumukseen.350 Toistuvasti Muroma 
painottaa, että ihminen voi kääntyä ainoastaan silloin, kun Pyhä Henki 
antaa siihen armon. Sen tähden hänen tulee käyttää herätyksen aika niin, 
että Jumalan tahtoma kääntymys tapahtuu.351

348 Luther ja ennaltamääräämis- eli predestinaatio-oppi. Painamaton kirjoitus.

349 Erasmus Rotterdamilainen 1952, 379–381. Ks. myös Pinomaa 1959, 47–48.

350 ”Mutta ellei heränneellä tunnolla vaeltava tottele Pyhän Hengen ääntä, vaimenee tämä ääni…
Sana vaatii aina hylkäämään synnin ja turhat maailman menot…Sana julistaa sinulle ihaninta 
evankeliumia…Sinä kuulet, että ristille on tie vapaa, vaikka syntisi olisivat veriruskeat. Sinä 
kuuntelet tätä ilomielin…Mutta sinä et lähde ristin luo, et tee mitään ratkaisua. Sinä vain 
kuuntelet. Jonkun ajan kuluttua huomaat, että Pyhä Henki vaikuttaa sinuun heikommin. 
Huomaat, että omatunto vastaa Sanaan yhä tylsemmin. Lopulta seuraa hiljainen, hidas, mutta 
varma hengellinen kuolema. Nyt on ihminen auttamattomasti hukassa, ellei tapahdu uutta 
ihmettä, uutta heräämisen ihmettä (kurs. U.M.).” HV 6–7/1958, 148.

351 HeVa 1926, 61 – 72.
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4.4.2. KÄÄNTYMYS – ”MEIDÄN TAHTORATKAISUSTAMME RIIPPUU  
LOPULTA KAIKKI”

Mitä Muroma tarkoittaa kääntymyksellä (conversio)?
Muroma puhuu paljon siitä, mitä kääntymys ei ole. Hän varoittaa sa-

maistamasta kääntymystä kristillisen vakaumuksen omaksumiseen tai 
siihen, että ihminen katuu syntejään. Ihminen voi Muroman mukaan 
etsikkoajassa ollessaan kokea ”voimakkaita tunteita” ja luvata parantaa 
elämäänsä, mutta ei kuitenkaan käänny.

Pietistiseen tapaan hän painottaa, ettei ulkonainen hartauden harjoit-
taminen kirkossa käymisineen ja ehtoolliselle osallistumisineen tarkoita, 
että ihminen olisi kääntynyt. Muroman mielestä ihminen voi ryhtyä jo-
pa Jumalan valtakunnan työhön ja pysyä kuitenkin kääntymättömänä. 
Ylipäätään mikään ”ulkonainen muutos” ihmisen elämässä ei Muroman 
mielestä vastaa sitä, mistä kääntymyksessä varsinaisesti on kysymys.352

Muromalle kääntymys, parannus ja mielenmuutos näyttävät olevan 
synonyymisiä rinnakkaiskäsitteitä. Kääntymys tarkoittaa parannusta tai 
mielenmuutosta ja parannus ja mielenmuutos tarkoittavat kääntymys-
tä.353 Siinä on hänen mukaansa kysymys tahdonratkaisusta – vapaan 
valinnan ja ”kokonaisen antautumisen” aktista – jossa herä-
tyksen etsikkoaikaan tullut syntinsä tunnustaen ja tuomiten antautuu 
Kristukselle.354

352 ”Sinulla voi olla vakaumus siitä, että raamattu on Jumalan sanaa, että Jeesus Kristus on Jumalan 
Poika, että kristinusko on totuutta… Etkä sinä kuitenkaan ole kääntynyt.” Ihminen voi kokea 
surua synnin tähden, mutta ei ole kääntynyt. Kun Pyhä Henki puhuttelee, ihminen saattaa 
luvata parantaa elämänsä, mutta tämäkään ei Muroman mielestä ole kääntymistä. Hengen 
puhuttelussa oleva saattaa kokea voimakkaita tunteita, mutta ”ei kenenkään pidä erehtyä 
luulemaan, että nämä voimalliset tunteet… merkitsisivät sitä, että ihminen on kääntynyt. 
Ei kääntyminen merkitse sitäkään, että ihminen rupeaa harjoittamaan hartautta… Sinä voit 
koko elämäsi käydä kirkossa. Sinä voit ottaa osaa Herran ehtoollisen viettoon vaikkapa joka 
sunnuntai. Sinä voit… ryhtyä Jumalan valtakunnan työhönkin ja kaiken tämän ohella pysyä 
täydellisesti kääntymättömänä ihmisenä… Meidän on tyystin varottava sitä, että emme tässä 
kohden petä itseämme luulotellessamme, että jonkinlainen ulkonainen muutos voisi vastata 
sitä, mitä raamattu tarkoittaa kääntymyksellä ja sitä seuraavalla uudestisyntymisellä” (kurs. 
U.M.) HeVa 1926, 70–72.

353 ”Kun eräältä uskoon tulleelta everstiltä kysyttiin, mitä parannus on, hän vastasi: ´Se on 
ennen kaikkea sama kuin kääntyminen. Sotilaana sanoisin, että siihen kuuluu kolme käskyä, 
joita on toteltava. Seis! Täyskäännös! Eteenpäin – mars! ` Näinhän se on. On tuhlaajapojan 
lailla hiljennyttävä tarkkaamaan tähänastisen elämän kulkua, ja kun huomaa sen olevan 
kulkua kadotusta kohti, niin on pysähdyttävä. On käytävä Jeesuksen Kristuksen silmien 
eteen täydelliselle synnintunnustukselle, jossa tuomitaan koko entinen elämä ja luovutetaan 
se sellaisenaan kaikkine synteineen Hänen käsiinsä. Silloin ollaan mielenmuutoksessa eli 
parannuksessa.” HV 4/1953, 69. Kääntymyksen synonyymeistä ks. Pieper 2010, 526–529.

354 HeVa 1926, 68–77.
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Vaikka Pyhä Henki on pitemmän aikaa valmistanut ihmistä käänty-
mykseen (gratia praeveniens), Muroman mielestä itse ratkaisu ja ”por-
tista sisälle meneminen” ovat momentaaninen, vain ”muutaman hetken 
asia”.355 Silti jokainen kääntymyksen kokenut on erittäin hyvin tietoinen 
omasta kääntymyksestään.356 Muroma vetoaa usein Jeesuksen opetukseen 
ahtaasta portista sekä laveasta ja kaidasta tiestä (Matt. 7:13–14). Hänen 
mielestänsä herätyksen etsikkoajassa ihminen joutuu tilanteeseen, jossa 
hän kuulee Jeesuksen sanat: ”Menkää ahtaasta portista sisälle!” Ahtaan 
portin edessä on kääntymyksen paikka. Siinä ihmisen on Muroman mu-
kaan ratkaistava, jatkaako hän lavealla tiellä vai meneekö ahtaasta portista 
kaidalle tielle.357

Hänen mukaansa ”ahdas portti” on Jeesus itse, ja ainoastaan hänen 
kauttaan ihminen pääsee ”elämän tielle”.358 Kääntymys ”ahtaan portin 
edessä” tarkoittaa tietoista eli ”hyvin selvää tahtoratkaisua, jota ilman ei 
kukaan voi päästä elämän tielle” (kurs. U.M.).359 Monet tosin ajattelevat, 
että he voivat kasvaa sisälle kristillisyyteen, mutta Muroman mielestä se 
on mahdotonta. Hän korostaa, että kristityksi tuleminen on mahdollista 
ainoastaan tietoisen eli ”selvän ratkaisun” kautta (kurs. U.M.).360

Meidän tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki. Jos 
tahtomme on Herraa vastaan, menee meiltä koko ansaittu suuri 
armo hukkaan… Ei tarvita muuta kuin avata sydämen ovi…(kurs. 
U.M.).”361

Kääntymyksessä ihmisen tulee siis ”avata sydämen ovi”. Muroman mu-
kaan tämä edellyttää syntien tunnustamista. ”Sydämen ovi on kiinni sii-
hen asti, kun sinä tunnustat syntisi. Mutta kun sinä ne tunnustat, silloin 
aukenee ovi, ja Herra käy sisälle sinun kurjaan sydämeesi.”362

Tietoisten syntien tunnustamisella on Muroman mielestä keskei-
nen merkitys ”pelastuskokemukseen” pääsemisen kannalta. Hän pai-
nottaa, että ”salaisimmatkin synnit salaisimmista kätköistä on tuotava 

355 HV 1/1957, 32.

356 ”Ahtaasta portista sisälle meneminen edellyttää sellaista tahtoratkaisua, että siitä täytyy jokaisen 
Jumalan lapsen olla tietoinen.” ER 1957, 29. Ks. myös KOK 1964, 14–18.

357 HV 7–8/1955, 167.

358 MJJ II 1954, 88. Ks. myös SRE 1963, 8; HV2/1954,46.

359 HV 3/1960, 69; ER 1957, 29.

360 OES 1957, 37.

361 KHT III 1966, 88.

362 KT 1950, 52.
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Hänen kasvojensa valoon. Emme saa mitään peittää, emmekä mitään 
puolustaa”.363 On ilmeistä, ettei Muroma tarkoita kaikkien mahdollisten 
syntien luettelemista, mutta hänen mukaansa jopa yksikin tietoinen syn-
ti, jota herätykseen tullut ei suostu tunnustamaan, on hänen mukaansa 
pelastumisen este.364

Tässä tilanteessa synnintunnossa oleva saattaa Muroman mielestä 
tarvita myös salarippiä. Tosin ketään ei hänen mukaansa saa pakottaa 
ripittäytymään, sillä ”ilman rippiäkin tullaan autuaaksi”.365 Huolimatta 
siitä, että Muroma on alleviivannut Schmalkaldenin opinkohtien rippiä 
käsittelevästä artiklasta kohdan, jonka mukaan on jokaisen omassa valas-
sa, haluaako ripissä luetella syntejä,366 on ilmeistä, että hänen mukaansa 
tietoiset synnit tulee salaripissä tunnustaa. Tietoisesti ei saa salata ai-
noatakaan syntiä. Jos ihminen jättää jotakin tietoisesti tunnustamatta, 
se voi Muroman mukaan koitua pelastumisen esteeksi. Jos sen sijaan 
synnintunnossa oleva tunnustaa tietoiset syntinsä ja ottaa vastaan syn-
ninpäästön ”kuin itse Jumalalta”, se on Muroman mukaan ”monesti paras 
tie pysyväisen tunnon puhdistuksen ja omantunnon rauhan saamiseksi… 
ja ”siitä voi tulla uudestisyntymisen lähtökohta ja voidaanpa siinä saada 
Pyhä Henkikin.”367

Salarippi ja siinä saatava synninpäästö saattavat olla hänen mukaansa 
ratkaiseva apu myös silloin, kun ihminen ei tiedä tai on epävarma kään-
tymyksensä ajankohdasta. Muroma painottaa, että jokaisen ”tosiusko-
vaisen” tulisi tietää kääntymyksensä hetki.

Ellet tiedä kääntymyksesi hetkeä, niin mene tänään jonkun 
luotettavan kristityn luo, pyydä saada tehdä elämäsi kenraalirippi 
ja ota vastaan syntien anteeksiantamus kätten päälle panemisen 
kautta, niin kuin ottaisit sen vastaan itse Jumalalta…. Tämä on 
sinun kääntymyksesi hetki…” (kurs. U.M.)368

363 KHT III 1966, 88; HV 3/1960, 69; KHT V 1969, 32.

364 HSÄ 1925, 285. Ks. myös HSÄ 1925, 85–86, 273–275, 282–283; HV 1–2/1951, Junkkaala 
1990, 97. ”Moni yrittää uskoa, mutta ei saa tunnollensa rauhaa. Syynä on se, että hän yrittää 
uskoa yli tunnustamattomien syntiensä… Turha on koettaa uskoa ohi tunnonpuhdistuksen.” 
HV 1/1952, 19.

365 SEH 1929, 174.

366 Muroman alleviivaama kohta: ”Mitä syntien luettelemiseen tulee, olkoon jokaisen omassa 
vallassa, haluaako luetella vai olla luettelematta.” ELKTK 1948, 264.

367 Ks. Muroman kirjoitus Pari sanaa ripistä niille, jotka eivät löydä rauhaa. SEH 1929, 170–176. 
Muroma liittyy tässä kirjoituksessaan myös Lutherin rippiopetukseen, ks. s.173.

368 HV 9/1957, 228–229, 231.



1114.  Uudestisyntyminen

Kääntymyksessä ei kuitenkaan Muroman mukaan ole kysymys vain yksit-
täisten, tietoisten syntien tunnustamisesta. Kuten Jumala kerran tuomitsi 
”vanhan ihmisen” kuolemaan, niin kääntymykseen eli parannukseen tullut 
ihminen luovuttaa katumuksessa ”vanhan ihmisensä” ristiinnaulittavaksi: 
”Parannus on juuri siinä, että minä luovutan koko `vanhan ihmiseni` hi-
moineen ja haluineen Kristukselle, hänen ristiinnaulittavakseen. Ihminen 
ei siis ainoastaan tunnusta syntiänsä, vaan myös tuomitsee syntinsä.”369

Vaikka syntien tunnustaminen ja tuomitseminen ovat kääntymisessä 
välttämätöntä, Muroma painottaa, että Jumala ei tahdo saada vain ihmi-
sen syntejä. Hän tahtoo saada ihmisen itsensä: ”Moni ihminen luulee, että 
Herra ennen kaikkea tahtoo saada hänen syntinsä, ottaakseen sen pois. 
Ja tämähän on totta. Mutta Herra tahtoo paljon enemmän. Herra tahtoo 
saada sinut. Hän tahtoo tehdä perkeleen orjasta Jumalan lapsen.”370 Siksi 
todellinen kääntymys edellyttää ”antautumista Herran omaksi”.

Elävän uskon tielle tulemiseen on ehtona ANTAUTUMINEN 
HERRAN OMAKSI. Moni ihminen luulee, että se riittää, kun 
hän tunnustaa syntinsä Herralle. Mutta ei se riitä. Ei Herra 
ensi sijassa pyydä meiltä meidän syntejämme, vaan Hän 
kysyy meitä itseämme… Herra tahtoo pelastaa IHMISEN, ja 
tämä käy mahdolliseksi vain siten, että ihminen antaa itsensä 
kokonaan Herralle, antautuu ehdoitta Hänen omakseen, hänen 
tuomittavakseen ja armahdettavakseen (isot kirjaimet U.M.).371

On tärkeää huomioida, että Muroman mukaan ”antautumisessa” on kysy-
mys nimenomaan ”uskon tielle tulemisen ehdosta”. Se on edellytys sille, 
että Jumala voi pelastaa juuri tämän ihmisen. Se on siis välttämätöntä, 
mutta siinä ei vielä sinänsä ole pelastusta. Siinä ei ole vielä ”elämää”. 
Antautuminen on hänen mukaansa vasta ”välien katkaisemista kaikkeen 
vanhaan” ja ”asettumista oikealle paikalle Herran eteen”, ”kuin tyhjän 
astian asettamista Kristuksen armosäiliön alle”.372 Muroma kirjoittaa:

Monet luulevat pelastuksen olevan siinä, että ihminen antautuu. 
Mutta ei siinä ole mitään pelastusta, se on vain pelastuksen 
edellytys. PELASTUS ON KRISTUKSESSA, KRISTUKSEN 
VASTAANOTTAMISESSA (isot kirjaimet U.M.)373

369 HV 5–6/1937, 170. Ks. myös OP 1967, 51 ja AVH 1964, 281.

370 OES 1957, 29.

371 EU 1935, 84–85.

372 EU 1935, 85–86.

373 EU 1935, 85.
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Samalla Muroma painottaa, että ihminen ei voi itse käännyttää itseän-
sä. Jumalan Henki vaikuttaa kääntymyksen. Tämän jälkeen hän jatkaa 
seuraavasti:

Ja sittenkin riippuu ihmisestä itsestään, kääntyykö hän vai eikö. 
Sillä ihminen voi joko totella Jumalaa silloin, kun Jumalan Henki 
tahtoo hänet kääntää, taikka ihminen voi asettua Jumalaa vastaan 
(kurs. U.M.).

Kirjoituksessaan ”Herätys on Pyhän Hengen työtä”374 Muroma viittaa 
Lutherin 3. uskonkappaleen selitykseen ja painottaa, että ”koko kristilli-
syys on Pyhän Hengen työtä”. Hän korostaa, että Saatanalla on ”luja ote” 
ihmisiin eikä siitä otteesta voi päästä vapaaksi, ”ennen kuin Pyhä Henki 
irrottaa sen otteen”.375 Tällöin ihminen on ratkaisun edessä. Nyt hänellä 
on mahdollisuus kääntyä. Muroma lausuu:

Me näemme kauttaaltaan Herran Sanasta, että Hän panee 
ihmisen ratkaisun eteen, kun on kysymyksessä ihmisen pelastus. 
Ketään ei viedä väkisin taivaaseen. Kaikkia kutsutaan, ja niille, 
jotka ottavat Jeesuksen Kristuksen vastaan, annetaan voima tulla 
Jumalan lapseksi. Ratkaisu ja kääntyminen on näin ollen Jumalan 
työtä ihmisessä. Ihmisen osuus on vain siinä, että hän antautuu 
pelastettavaksi ja alkaa noudattaa kuuliaisuutta.376

Vaikka siis kääntyminen on Muroman mukaan Jumalan työtä ihmisessä, 
jota hän tekee ”Sanansa ja Henkensä kautta”377, sen toteutuminen riip-
puu kuitenkin siitä, antautuuko herätyksen etsikkoajassa oleva ihminen 
Jumalan pelastavan työn kohteeksi. Hän viittaa Paavalin sanoihin (Fil. 
2:13), että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen ja jatkaa:

Annatko Jumalan vapaasti vaikuttaa sekä tahdon että tekemisen? Ja 
kun Hän vaikuttaa, tahdotko ja teetkö?378

374 HV 7–8/1963, 193–195.

375 Ks. s. 85.

376 HV 7–8/1963, 194. Tässä yhteydessä Muroma kritisoi ”joidenkin luterilaisten” sananjulistusta: 
”Joidenkin luterilaisten sananjulistajien julistuksessa on myös havaittavissa piirre, joka ei tee 
täyttä oikeutta Raamatun julistukselle. Pelätään ratkaisua, arvellen, että tässä on pelagiolaisuutta, 
synergismiä ja luontovoimaista kääntymystä. Mutta Raamattu ei koskaan esitä asiaa näin.”

377 HV 9/1963, 211.

378 HV 9/1937, 198. Ks. myös HV 3/1960, 67.
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Muroman soteriologiaan jää laukeamaton jännite Jumalan toiminnan 
ja ihmisen toiminnan välille. Ihminen voi siis Muroman mukaan joko 
antautua Jumalan pelastavan työn kohteeksi ja sallia näin Pyhän Hengen 
vaikuttaa itsessään tahtominen ja tekeminen eli kääntyminen. Tai hän 
voi jatkaa Jumalan tahdon vastustamista ja menettää koko pelastuksen. 
Muroma painottaa, että tässä mielessä pelastuminen riippuu kokonaan 
ihmisestä ja hänen tahdonratkaisustaan:

Pelastus riippuu eräässä mielessä kokonaan ihmisestä. Ei niin, 
että ihminen voisi itse itseänsä pelastaa… Eikä edes niin, että hän 
voisi auttaa Herraa sielunsa pelastustyössä. Pelastuminen ei ole 
missään mielessä Jumalan ja ihmisen yhteistyön tulos. Ja kuitenkin 
pelastuminen riippuu kokonaan ihmisestä itsestään…Meidän 
tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki (kurs. U.M.). Jos 
tahtomme on Herraa vastaan, menee meiltä koko ansaittu suuri 
armo hukkaan. Herra on turhaan kuollut meidän puolestamme… 
Vaikka Hän näin onkin avannut meille taivaan oven ihan sulasta 
armosta, hukumme me kuitenkin helvettiin.379

Muroman mukaan ihmisen tahto ei siis kääntymyksessä ole ainoastaan 
subjectum convertendum eli se, joka tulee käännytetyksi, vaan se on 

379 KHT III 1967, 87–88. ”Kääntyminen on Jumalan suuri armotyö. Mutta jotakin sinä voit tänä 
iltana ja se on: lakata lopullisesti Herraa vastustamasta ja antautua hänelle… jos sinä vain tahdot.” 
HeVa 1926, 27; ”Meidät on kutsuttu Kristus-kaltaisuuteen. ´Sillä ne, jotka Hän edeltätunsi, 
Hän myös edeltämääräsi Poikansa kuvan kaltaisiksi. ´ Room. 8:29. Ja kerran me olemme 
Hänen kaltaisiaan. ´Me tiedämme tulevamme Hänen kaltaisikseen, kun Hän ilmestyy, sillä me 
saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on. ´(1.Joh.3:2) Tosin me emme voi ollenkaan itse 
auttaa itseämme tämän suuren, ihanan ja taivaallisen päämäärän saavuttamisessa. Herra se 
on, joka tekee kaiken. Me olemme vain kuin savi valajansa kädessä. Hän vaikuttaa meissä sekä 
tahtomisen että tekemisen hyvän mielisuosionsa mukaan. Ja kuitenkin, kaikki riippuu lopulta 
meistä. Herra on antanut meille tuon vaarallisen kyvyn ja mahdollisuuden vastustaa Hänen 
tahtoansa ja tehdä tyhjäksi Hänen pelastus- ja pyhityssuunnitelmansa omalta kohdaltamme. 
Pyhä Raamattu on tästä kauttaaltaan todistuksia täynnä. Mainitsemme vain nimet sellaiset 
kuin Simson, Saul, Juudas Iskariot ja Deemas, joissa kaikissa Herra oli alkanut hyvän työnsä, 
mutta joissa kaikissa se epäonnistui heidän tottelemattomuutensa ja uppiniskaisuutensa tähden” 
(kurs. U.M.). HV 2/1942, 29–30. Muroma on alleviivannut ja varustanut reunamerkinnällä 
”Huom!” seuraavan kohdan Kristillisestä siveysopista (Johansson 1925, 107): ”Vanha uskonoppi 
esitti parannuksen sillä tapaa, että ihminen on aivan vaikuttamaton, mutta se ei ole Raamatun 
oppi. Armo antaa kyllä ihmiselle kaikki, mutta ihmisen tulee vastaanottaa ja käyttää sitä.” 
Vrt. “Graham says that the relationship between human freedom of choice and God´s aid is, 
however, a mystery, which it is impossible to define. According to Graham an individual is a 
free moral agent in the respect that he or she has a capasity before God to assent to respond 
to this call and accept Christ as his or her Savior. Though the human will was weakened in the 
Fall, the Holy Spirit affects the will, in this sense giving an opportunity to choose. Graham uses 
an Arminian definition, stating that `the choice is ours; the power is God´s´.” Pokki 1999, 139.
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Pyhän Hengen vaikutuksen ohella ihmisen kääntymyksen aiheuttajana 
sikäli, että se voi suostua Jumalan työn kohteeksi.

Tätä vastoin Yksimielisyyden ohjeessa (FC Ep. II, 18) Lutheriin viitaten 
todetaan, ”että ihmisen tahto käyttäytyy kääntymisessä, pure passive, ei 
tee yhtään mitään. Se on ymmärrettävä respectu divinae gratiae in ac-
cendendis novis motus: se koskee sitä, että Jumalan Henki kuullun sanan 
tai pyhien sakramenttien käytön avulla tarttuu ihmisen tahtoon ja saa 
siinä aikaan uudestisyntymän. Niin pian kuin Pyhä Henki on sen saanut 
aikaan eli siis yksinomaan jumalallisella voimallaan ja vaikutuksellaan 
muuttanut ja uudistanut ihmisen tahdon, silloin ihmisen uusi tahto on 
Jumalan Pyhän Hengen instrumentti ja työväline: se ei ainoastaan ota 
vastaan armoa vaan se on myös mukana osallistumassa Pyhän Hengen 
seuraaviin töihin.”380

On tunnettua, että Melanchthonilla esiintyi käsitys, jonka mukaan 
kääntymyksen vaikuttavana syynä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen ohes-
sa on ihmisen tahto.381 Kun Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta 
ihmiseen, hän voi Melanchthonin mukaan joko suostua tai torjua kutsun. 
Muroma näyttää yhtyneen Melanchthonin käsitykseen. Tämän osoittaa 
sekin, että hän on alleviivannut Tunnustuskirjojen johdannon synergis-
tistä kiistaa käsittelevästä luvusta mm. seuraavat kohdat: ”Synergismin 
alkuunpanijana luterilaisessa kirkossa on pidettävä Melanchthonia… ih-
minen Jumalan sanan häntä kohti käydessä voi ottaa joko hyväksyvän 
tai torjuvan asenteen.” Jälkimmäisen lauseen kohdalle Muroma on kir-
joittanut sanan ”Oikein”.382

Muroma arvosti Melanchthonia, koska hänen mielestänsä tämä tor-
jui Lutherin käsityksen predestinaatiosta ja esitti, että syy siihen, miksi 

380 ELKTK 1990, 433. Myös Pieper (2010, 508) Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen viitaten 
painottaa, ettei ole kolmea kääntymykseen vaikuttavaa syytä: Pyhä Henki, Jumalan sana ja 
ihmisen tahto, joka ei vastustele, vaan ainoastaan kaksi: Pyhä Henki ja Jumalan sana. Ihmisen 
tahto on ainoastaan subjectum convertendum, eli sen on tultava käännytetyksi: ”se ei puolestaan 
osallistu kääntymykseen (nihil confert), vaan tulee ainoastaan sen kohteeksi (tantum patitur, 
guod Deus in homine agit). Hägglundin (1985, 177 – 178) mukaan ihmisen tahdon myöntymys 
kääntymyksessä saattaa näyttää vapaan tahdon ratkaisulta. Hänen mielestänsä on kuitenkin 
muistettava evankeliumin julistuksen edeltäneen kääntymystä. Pöhlmann (1974, 197 – 199) 
puolestaan toteaa, että myöhemmässä evankelisessa teologiassa painotetaan voimakkaammin 
kuin reformaation aikana, ettei armon yksinvaikuttavuus sulje ihmisen vapaata ratkaisua 
ulos vaan sisäänsä. Silloin ajatellaan, että Jumala on kyllin riippumaton tehdäkseen itsensä 
riippuvaiseksi siitä, sanooko ihminen hänelle ”jaa tai ei”.

381 Hägglund 1985, 250. Ks. myös Walter 1952, 376–378.

382 ELKTK 1948, 42. Tässä kirjoituksessaan Muroma painottaa tahdonratkaisun tekemisen 
välttämättömyyttä ja sitä, että tätä ”ei aina ole kyllin selvästi ymmärretty luterilaisten 
keskuudessa, kun siellä saatetaan julistaa pelastusta niin kokonaan Jumalan työnä kuin ihmiseltä 
ei vaadittaisi yhtään mitään pelastuaksensa.”
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toinen on valittu ja toinen kirottu, täytyy olla ihmisessä eikä Jumalassa.383 
Muroma kirjoittaa:

Niin ihmeellisen valtava uskonnollinen nero ja näkijä kuin Luther 
olikin, niin kyllä hän kirjassaan `De servo arbitrio` menee niin 
harhaan, että ellei Melanchthon olisi palauttanut `predestinaatio-
oppia` hieman raamatullisemmille linjoille, olisi voinut tapahtua, 
että koko uskonpuhdistus olisi valunut hiekkaan. Ei nyt kuitenkaan 
yksin tämän opin tähden, vaan yhdessä eräiden muiden Lutherin 
epäselvien oppien tähden. Intuitiivinen näkijä tarvitsi vierelleen 
miehen, joka pystyi panemaan hänen julistamansa suuret totuudet 
järjestelmään, ja siksi Jumala asetti Melanchthonin Lutherin 
rinnalle. On sanottukin, että luterilainen kirkko on kautta aikojen 
ollut paljon enemmän melanchthonilainen kuin luterilainen.384

Samassa kirjoituksessaan Muroma painottaa tahdonratkaisun tekemisen 
välttämättömyyttä ja sitä, että tätä ”ei aina ole kyllin selvästi ymmär-
retty luterilaisten keskuudessa, kun siellä saatetaan julistaa pelastusta 
niin kokonaan Jumalan työnä kuin ihmiseltä ei vaadittaisi yhtään mitään 
pelastuaksensa.”385

On aiheellista kysyä, voidaanko Muroman käsitystä kääntymyksestä 
ja pelastuksen omistamisesta luonnehtia synergismiksi?

Kuten on käynyt ilmi, yhtäältä hän painottaa ihmisen koko pelastuk-
sen – myös kääntymyksen – olevan yksin Jumalan työtä (monergismi). 
Jumalan armo annetaan ihmiselle vapaana lahjana. Muroman mieles-
tä on tosin ihmisiä, jotka ”itse käännyttävät itsensä, tekevät ratkaisun 
ja ratkaisuja, antavat itsensä Herralle, kerta toisensa jälkeen, panevat 
pois syntejä minkä voivat, tunnustavat syntejänsä, alkavat rukoilla, lukea 
Raamattua, pitää aamuvartiota, käydä kirkossa ja kokouksissa, harrastaa 
Jumalan valtakunnan työtä, sosiaalista työtä, hyväntekeväisyyttä jne. Ja 
kun he sitten ovat näin omasta puolestaan tehneet kaikkensa, odottavat 
he, että Jumala puoleltaan tekee kaikkensa: antaa heille armon, so. lukee 
heille Kristuksen tähden hyväksi sen, mikä puuttuu” (kurs. U.M.). Tämän 
jälkeen Muroma jatkaa:

383 ”Therefore the reason why one is chosen and the other is damned must lie with man.” Ks. 
Hägglund 1968, 250–251.

384 HV 9/1956, 231.

385 HV 9/1956, 231.
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… eihän tämä ole mikään armon tie. Tämähän on ansion tie… 
Tämähän on n.s. synergismiä, Jumalan ja ihmisen yhteistyötä sielun 
pelastukseksi… Se ei ole Jumalan pelastustie (kurs. U.M.).386

Muroma näyttää siis eksplisiittisesti torjuvan synergismin sikäli, kun 
sillä tarkoitetaan ihmisen mahdollisuutta ansaita jotakin pelastuksensa 
hyväksi. Yhtäältä hän siis toistuvasti painottaa, ettei ihminen voi itse 
itseään pelastaa, vaan koko pelastus – myös kääntymys – on Jumalan 
teko. Toisaalta hän kuitenkin myös toistuvasti painottaa, että pelastuksen 
omistaminen riippuu lopulta ihmisestä itsestään.

Ihminen ei voi synnyttää itse itseään. Ei hengellisestikään. Hän ei 
voi edes myötävaikuttaa hengelliseen syntymiseensä muulla tavalla 
kuin antautumalla Herran käsiin ja ottamalla uuden elämän lahjan 
vastaan.387

Ratkaisevaa lopulta on siis ihmisen antautuminen ”Herran käsiin”. 
Jumala vaikuttaa kaiken, ”tahtomisen ja tekemisen” sillä edellytyksellä, 
että ihminen ”suostuu antautumaan Jumalan vaikutuksen alaiseksi”.

Jumala vaikuttaa tahtomisen ja sitten Hän vaikuttaa tekemisen, 
kaiken, jotta Hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Mitä osuutta on 
nyt sitten ihmisellä tässä? Sillä toki ihmiselläkin täytyy olla jotain 
osuutta, koska Paavali kehoittaa, että ystävät Filipissä pelolla 
ja vavistuksella kilvoittelisivat. Ihmisen osuus ei ole muussa 
kuin siinä, että hän suostuu antautumaan Jumalan vaikutuksen 
alaiseksi. Hän ei pysty itse tekemään mitään, mikä vaikuttaisi 
hänen pelastumiseensa. Mutta hän pystyy avautumaan Jumalan 
vaikutukselle ja olemaan kuuliainen tahi sulkemaan pois kaiken 
Jumalan vaikutuksen elämästään.388

Kuten jo kävi ilmi, Muroman mukaan ihmisen tahto kääntymyksessä ei 
ole ainoastaan subjectum convertendum eli se, joka tulee käännytetyksi, 
vaan se on Pyhän Hengen vaikutuksen ohella ihmisen kääntymyksen 
aiheuttajana sikäli, että se voi suostua Jumalan työn kohteeksi. Ihminen 
kykenee, ei ainoastaan ”sulkemaan pois kaiken Jumalan vaikutuksen 

386 OP 1971, 47.

387 KK 1971, 38.

388 AH 1965, 178.
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elämästään”, vaan myös ”avautumaan Jumalan vaikutukselle”. Juuri tä-
mä tahdonratkaisu ratkaisee lopulta ihmisen pelastumisen.

Tämä Muroman käsitys tulee ymmärrettäväksi, kun pidetään mielessä 
hänen soteriologiaansa ratkaisevasti strukturoiva prinsiippi: hänen tul-
kintansa Jumalasta ”oikeamielisenä rakkautena”. Rakkaudessaan Jumala 
tahtoo pelastaa kaikki ihmiset ja oikeamielisyydessään hän ei tuomitse 
ketään kadotukseen pelkästään perisynnin perusteella, vaan antaa jokai-
selle ihmiselle mahdollisuuden joko tässä elämässä tai sen tuolla puolella 
vapaaseen tahdonratkaisuun ottaa pelastus vastaan tai hylätä se. Valinta 
pelastukseen on viime kädessä riippuvainen ihmisen omasta eikä Jumalan 
tahdonratkaisusta tai valinnasta. Tästä lähtökohdasta käsin Muroma ei 
voi välttyä sisällyttämästä käsitykseensä kääntymyksestä ihmisen tahdon 
myötävaikuttamisen aspektia, joten hänen soteriologiaansa jää synergis-
tinen piirre.389

Muroma näyttää olleen varsin hyvin tietoinen siitä, että hänen käsi-
tystään voidaan luonnehtia synergistiseksi. Hänen mielestänsä Raamattu 
kuitenkin juuri näin pelastuksen osallisuuteen pääsemisestä opettaa. 

389 Jolkkosen mukaan Muroman ”voimakas kääntymysvaatimus johtaa siihen, että julistuksessa 
ajaudutaan käytännössä synergismiin.” Ks. Jolkkonen 2014, 7. Vrt. arminiolainen synergismi, 
jonka ydin on Jumalan armon ja ihmisen tahdon kooperaatiossa. Ihminen valitsee, mutta voiman 
valintaan uskotaan tulevan Jumalalta. Ks. Pokki 2005, 236; Olson 2006, 163–165. Raunion 
mukaan (Raunio 2003, 19) joissakin reformaation pohjalta syntyneissä kirkoissa vaikuttaa 
evankelikaalinen suuntaus, jossa hengellisen elämän lähtökohtana on ihmisen tahdonratkaisu. 
Evankeliumin ajatellaan vaativan ihmiseltä henkilökohtaista ratkaisua joko puolesta tai vastaan. 
Pyhän Hengen ajatellaan vaikuttavan ratkaisutilanteessa, mutta varsinaisesti hengellinen elämä 
alkaa ratkaisun jälkeen, uskoon tulosta ja uudestisyntymisestä. Raunion mukaan tässä päädytään 
synergismiin, ”eli käsitykseen inhimillisen tahdon ja Jumalan toiminnan yhteisvaikutuksesta 
pelastuksessa”.

 Eero Huovisen mukaan myös Lutherin teologiaan sisältyy ”synergistinen piirre”. Tosin siinä 
ei ole kysymys ihmisen myötävaikuttamisesta Jumalan vanhurskauttamispäätökseen, vaan 
päinvastoin vasta Jumalan armollinen tuomio mahdollistaa ihmisen teoissa ilmenevän Jumalan 
ja ihmisen ”synergeian” eli yhteistyön. Lutherille pelastava usko eli usko, joka tuo Kristuksen 
läsnäolevaksi, on opus Dei, non hominis. Jumala vaikuttaa sen yhtäältä sine nobis eli se 
annetaan ab extra. Toisaalta hän vaikuttaa sen in nobis eli se on meihin vuodatettu lahja. ”Tätä 
ensimmäisen vanhurskauden ́ tekoa` eli uskoa ́ seuraavat` ̀ muut teot` eli toinen vanhurskaus. 
Juuri ja vain sen vuoksi, että ensimmäinen vanhurskaus ja usko lahjana on opus Dei, voi syntyä 
myös toinen eli ihmisen oma vanhurskaus ja uskon teot eli hedelmät. Tässä ihmisen omassa 
vanhurskaudessa realisoituu Jumalan ja ihmisen yhteistyö. Toisen vanhurskauden teot ovat 
nekin Jumalan eli uskossa läsnäolevan Kristuksen vaikuttamia, mutta kooperaatiossa ´meidän 
kanssamme ja kauttamme´. Tässä ́ synergeiassa` ihminen on paitsi Jumalan instrumentti (per 
nos) myös Jumalan kooperaattori (nobiscum).” Ks. Huovinen 1987, 53–69. Pieperin mukaan on 
olemassa erityinen syy synergistiseen oppiin ihmisen myötävaikutuksesta kääntymyksessä. Se 
on pyrkimys ratkaista crux theologorum: Cur alii, alii non? (Miksi toiset pelastuvat, toiset taas 
eivät?) väittämällä Melanchthonin tapaan, että ihmisellä on facultas se applicandi ad gratiam 
(kyky soveltautua armoon), ja että on olemassa tres causae conversionis (kolme kääntymyksen 
vaikuttavaa syytä). Pieper painottaa, että kääntymyksen syy on yksin Jumalan armovaikutus 
ja kääntymättömyyden syy yksin ihmisen vastustus. Hänen mukaansa tässä elämässä jää 
salaisuudeksi, miksi toiset kääntyvät, mutta toiset eivät. Pieper 2010, 524–525.
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Tästä hän näyttää olleen varsin vakuuttunut, kuten seuraavasta sitaa-
tista voi päätellä.

Kyllä uudestisynnyttämisen täytyy olla kokonaan Jumalan työ. 
Mutta ihminen voi panna vastaan tai suostua siihen, kun Jumala 
antaa hänelle etsikkoajan… Jos tämä oppi on `synergismiä`, silloin 
oli Jeesus täydellinen ´synergisti´. Samoin profeetat, apostolit 
ja yleensä kaikki, joiden sydämille Jumala on laskenut sielujen 
pelastuksen. Jos parannuksen saarna on ´synergismiä´, silloin on 
koko Pyhä Kirja pelkkää ´synergismiä´, sillä sen yksi pääsanoma on: 
`Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.´ Ja 
tämä sanoma vaatii kuulijoita ratkaisuun (kurs. U.M.).390

Kääntymyksessä on siis Muroman mukaan kysymys tahdonratkaisus-
ta – vapaan valinnan ja ”kokonaisen antautumisen” aktista – 
jossa herätyksen etsikkoaikaan tullut syntinsä tunnustaen ja tuomiten 
antautuu Kristukselle. Tämä on hänen mielestänsä välttämätön uudes-
tisyntymisen edellytys.391 Muroma ei näin ollen samaista kääntymystä 
ja uudestisyntymistä. Hän on alleviivannut Apologian artiklasta XII, 
58 sanat ”kääntymykselle eli uudestisyntymälle” ja ympyröinyt sanan 
”eli”. Reunamarginaaliin hän on kirjoittanut kolme huutomerkkiä ja 
kysymysmerkin.392

Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa osoitettiin, Muroman mielestä 
on mahdollista, että ihminen tulee kääntymykseen, mutta ei uudestisyn-
ny.393 Uudestisyntyminen uudeksi luomukseksi vaatii hänen mukaan-
sa uskoa eli Kristuksen vastaanottamista uskossa. Jos tätä Kristuksen 
vastaanottamista ei kuitenkaan lopulta tapahdu, kääntyminen jää ikään 

390 Luther ja ennaltamääräämis- eli predestinaatio-oppi. Painamaton kirjoitus.

 Albert C. Outlerin mukaan metodismiin kuuluu ”raamatullinen synergismi”. Jumalan 
suvereenisuus ja ihmisen aktiivisuus eivät ole toisensa pois sulkevia. Jumala on kuitenkin 
määrännyt ihmisen vapauden rajat. Ks. Ahonen 1983, 65 nootti 9. Ks. myös evankelikaalisen 
teologian kuusi erilaista vastausta kysymykseen, kuka tai mikä vaikuttaa ihmisessä sen, että 
hän vastaanottaa pelastuksen. Pokki 2005, 237–244.

391 HV 2/1955, 37–38.

392 ”! ! ! ?”. ELKTK 1948, 146.

393 Ks. luku 4.4.1. ”Monet ovat saaneet heräämisen armon pääsemättä koskaan irti synnistä ja 
maailmasta tosi kääntymykseen. Monet kääntyneet eivät koskaan mene sisälle ahtaasta portista, 
eivätkä koskaan pääse kokemaan uudestisyntymisen ihmettä elämässään. Pelastus ei ole 
heräämisessä eikä edes kääntymisessä, vaan siinä, että sinä otat vastaan Jeesuksen Kristuksen 
omaksi henkilökohtaiseksi pelastajaksesi (kurs. U.M.). HV 3–4/1939, 81
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kuin kesken,394 sillä tahdonratkaisun tarkoitus on viedä ihminen ”Herran 
käsiin”, niin että pelastava usko voi syntyä.395

4.4.3. PELASTAVA USKO – ”ELÄVÄÄ USKOA”

Mitä Muroma tarkoittaa pelastavalla uskolla (fides salvifica)?
Kuten on jo osoitettu, Muroman mielestä pieni lapsi ei voi uudesti-

syntyä vesikasteessa, koska hänellä ei voi olla sellaista uskoa, jota van-
hurskauttaminen ja uudestisyntyminen edellyttävät. Muroma on vahvasti 
alleviivannut Augsburgin tunnustuksen Vanhurskaus-artiklasta uskoa 
käsittelevän kohdan (IV, 2 ja 3), ympyröinyt ”uskon” ja kirjoittanut reu-
namarginaaliin: ”Ei sovi lapsen uskoksi!”396 Alleviivatussa kohdassa sa-
notaan, että ”tulemme vanhurskaiksi… Kristuksen tähden, uskon kautta, 
uskoessamme, että Kristus on kärsinyt meidän edestämme, ja että meille 
annetaan synnit anteeksi ja vanhurskaus ja iankaikkinen elämä lahjoite-
taan hänen tähtensä”.

Muroma pyrkii tekemään selväksi, että mikä tai millainen usko ta-
hansa ei ole pelastavaa uskoa. Sellainen usko on mahdollista ainoastaan 
”kääntyneille ja parannuksen tehneille ihmisille”.397 Tästä syystä Muroma 
kiinnittää ennen muuta huomiota uskon laatuun eli siihen, millainen usko 
(fides qua creditur) on pelastavaa uskoa (fides salvifica). Sellaista uskoa 
voi siis olla hänen mukaansa vain kääntyneillä.

Samalla Muroma kuitenkin toistuvasti painottaa, ettei ihminen pelastu 
uskon tähden (propter fidem), vaan uskon kautta (per fidem). Usko on hä-
nen mukaansa ainoastaan kuin käsi, joka tarttuu (actus apprehendendi) 
pelastuksen lahjaan Kristuksessa.398 Myös Apologia (AC IV, 56) painottaa, 
ettei usko vanhurskauta sen tähden, että se olisi itsessään ansiollinen teko 
(opus per sese dignum), vaan koska se vastaanottaa (accipere) ”luvatun 

394 HeVa 1926, 75; HV 9/1957, 228. Augsburgin tunnustuksen mukaan (artikla XII, 3–5) parannus 
sisältää sekä katumuksen eli synnintunnosta johtuvan pelästymisen, että uskon, joka luottaa 
siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. ELKTK 1990, 55.

395 ”Tahtoratkaisu vie Herran käsiin ja sitä tietä elävälle uskon tielle, jolla `sydämen usko´ syntyy, 
se usko, joka yksin on pelastavaa laatua. HV 1–2/1952, 19; Haataja 1986, 76–80.

396 ELKTK 1948, 26.

397 HV 1–2/1952, 17.

398 ”Ei usko sinänsä ihmistä pelasta, vaan uskon esine, Kristus. Ei usko ole jokin sellainen teko, 
jonka sitten Jumala palkitsee armollaan. Usko on ihmisen tyhjä käsi, jonka hän ojentaa Herraa 
kohti ja johon Herra sitten laskee lahjansa… On aivan väärin painostaa sillä lailla uskoa, kuin 
uskossa itsessään olisi jokin pelastava ja autuaaksi tekevä voima… Usko on vain tyhjä käsi, johon 
Herra laskee aarteen, jolla ihminen näin tulee osalliseksi Jumalan suurista siunauksista.” EU 
1935, 76. Ks. myös KK 1971, 30 ja 42; AVH 1965, 81.
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laupeuden”.399 Muroma onkin alleviivannut kyseisestä Apologian teksti-
kohdasta virkkeen: ”Usko ei näet vanhurskauta ja pelasta sen tähden, että 
se itsessään muka on jotakin ansiollista, vaan ainoastaan sen tähden, että 
se omistaa luvatun autuuden.” Hän on myös ympyröimällä korostanut 
sanoja ”itsessään” ja ”omistaa”.

Toistuvasti Muroma painottaa, että pelastus Kristuksessa on täysin 
valmis. Ihmiselle ei ole jäänyt mitään muuta osuutta kuin ottaa valmis 
pelastus uskolla vastaa tai epäuskossa hylätä se. Pelastavan uskon (fides 
salvifica) vastakohta ei hänen mielestänsä kuitenkaan ole ainoastaan 
epäusko, vaan yhtä lailla ”aivousko” (fides historica, notitia historica). 
Muroma on alleviivannut Augsburgin tunnustuksesta kohdan (CA XX, 
25), jossa todetaan, ettei Raamattu ”sano uskoksi sellaista tietoa, joka on 
perkeleillä ja jumalattomilla ihmisillä”.400

Kaikilla ihmisillä on Muroman mukaan luonnostaan ”uskonkyky” – 
myös sylilapsilla, joskin se on heillä ”uinuvassa tilassa”. Vähitellen uskon-
kyky ”herää ja kehittyy” ja ihminen alkaa sitä käyttää. Ilman uskoa ihminen 
ei tulisi lainkaan toimeen. ”Joka päivä me uskomme uskomasta päästyäm-
me elämän eri tilanteissa, myös uskonnollisissa asioissa.” Muroma toteaa, 
että useimmat ihmiset uskovat Jumalan olemassaoloon, ja tämän lisäksi 
”yksi uskoo hänestä yhtä ja toinen toista”. Tässä on Muroman mielestä 
kysymys luonnollisen eli uudestisyntymättömän ihmisen uskosta, joka 
on ”kuollutta aivouskoa, tietoa ja totena pitämistä”. Se on ”laadultaan” 
samanlaista, kuin hänen muihinkin asioihin kohdistuva uskonsa.

Muroma painottaa, että aivan toisin on uudestisyntyneen ihmisen us-
kon laita. Hänen uskonsa on syntynyt Jumalasta. Se on Pyhän Hengen 
työtä, ja juuri siksi se on ”elävää” uskoa (fides vivens). ”Elävän uskon” 
syntyminen tarkoittaa Muroman mukaan

…jumalallisen elämänsisällyksen laskeutumista ihmisen 
uskonkykyyn, joka tästä syystä muuttaa hänen uskonsa laadultaan 
aivan uudeksi. Uskosta tulee elävää yhteyttä näkymättömiin… Usko 
on siis elävää elämänyhteyttä Herraan Pyhässä Hengessä. Usko 
on Pyhän Hengen synnyttämä. Usko on Pyhän Hengen ylläpitämä 
(kurs. U.M.).401

399 ELKTK 1948, 73.

400 ELKTK 1948, 32.

401 HV 12/1940, 11. Ks. myös HV 5–6/1934, 100; HV 5–6/1940, 78. Pietismin ”elävän uskon” 
vaatimuksesta ks. esim. Pokki 2005, 158–185.
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Yhtäältä Muroma siis näyttää ajattelevan, että ”elävä usko” ikään kuin 
pohjaa ihmisen luonnolliseen ”uskonkykyyn”, ja on sikäli ihmisen luotui-
suuteen kuuluva mielenliike. Toisaalta hän kuitenkin tekee selväksi, että 
”elävä usko” on ”laadultaan” täysin toisenlaista. Vaikka siis kaikilla on 
luonnostaan ”uskonkyky” (fidem posse habere), niin kenelläkään ei ole 
luonnostaan ”elävää uskoa” (fides vivens). Se on Pyhän Hengen synnyt-
tämää ja ylläpitämää yhteyttä ”näkymättömiin” ja itse Herraan.402

Yhtäältä kukaan ei Muroman mukaan voi tällaista uskoa itse itselleen 
ottaa. ”Kristillisen uskon olemus on se, että minä uskon, etten minä voi 
uskoa.”403 ”Elävä usko” ei ole ”joka miehen”. Se annetaan ainoastaan 
kääntyneille, jotka ovat tahdonratkaisullaan antautuneet Pyhän Hengen 
uudestisynnyttävän työn ”alaisiksi”.404 Näin ollen, jos ihminen ei ole ko-
kenut heräämiseen ja kääntymiseen liittyviä ”uudestisyntymisen kipuja”, 
hänellä ei Muroman mielestä voi olla Pyhän Hengen synnyttämää ”elä-
vää uskoa”, sitä, joka ainoastaan on pelastavaa sydämen uskoa (fiducia 
cordis). Tällöin kysymyksessä saattaa hänen mukaansa olla ”aivousko”, 
”luulousko”, ”kirkkousko” tai ”kasteusko”, jotka vievät helvettiin.405

Toisaalta – vaikka ihminen ei voi ”elävää uskoa” itse itselleen ottaa – 
hän voi kuitenkin Muroman mukaan tahdonratkaisullaan myötävaikuttaa 
uskon syntymiseen antautumalla Pyhän Hengen työn alaiseksi. Muroma 
lausuu:

Tätä uskoa ei kukaan voi ottaa, se annetaan. Ihminen ei voi ruveta 
ilman muuta vain uskomaan itsensä autuaaksi, vaan tässä hänen 
täytyy antautua Pyhän Hengen työn alaiseksi, joka hänessä elävän 
uskon vaikuttaa.406 

402 ”Elävä usko on aina elävää yhteyttä elävän Kristuksen kanssa elävässä Pyhässä Hengessä” 
(kurs. U.M.). HV 1–2/1952, 17. Augustinuksen mukaan kyky uskoa on annettu kaikille ihmisille 
luomisessa, mutta itse uskominen on täysin riippuvaista Jumalan armosta ja annetaan vain 
pelastukseen valituille. Pokki 2005, 42. Vrt. Melanchthonin käsitys uskosta uutena affektina. 
Vainio 2004, 81.

403 KT 1950, 28. Muroma liittyy tässä Lutherin III uskonkappaleen selitykseen.

404 HV 1–2/1952, 17–19; HV 1–2/1952, 17.

405 ”Aivousko, luulousko, kirkkousko, kasteusko, ne vievät helvettiin, ellei Herra pääse synnyttämään 
sinua uudesti, ylhäältä, Hengestä… Vain sydämen uskolla pelastutaan (kurs. U.M.). Ja se usko 
syntyy vain uudestisyntymisen kivuissa, parannuksessa, katumuksessa, synnin tunnustamisessa 
ja uskossa Jeesuksen veriarmoon. Ellet sinä näitä kipuja ole tuntenut, niin helvettiin menet, 
vaikka olisit pappi tai piispa!” HV 2/1954, 37. Ks. myös OP 1971, 34–35.

406 HV 1–2/1952, 18. ”… me tulemme autuaiksi sydämen uskolla, ei milloinkaan aivouskolla. Ja tämä 
sydämen usko syntyy vain ollessamme Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena.” MJJ I 1973,75. 
Ks. Pieper 2010, 489–491.
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Tässä mielessä pelastavan sydämen uskon – ”sydän on ennen kaikkea 
tahto”407 – saaminen on Muroman mielestä ”tahdon asia”. Pelkkä tieto 
on ”kevyttä ja löysää aivouskoa”. Sen sijaan tahdonratkaisu vie ihmisen 
Pyhän Hengen uskoa synnyttävän vaikutuksen alaiseksi.408 Siinä Jumala 
luo Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta ”elävän uskon”.409

Aivan erityisesti Muroma painottaa, että Pyhän Hengen synnyttämä ja 
ylläpitämä ”elävä usko” on aina ”tietoista uskoa”, jolla ihminen vastaanot-
taa ja ”omistaa” Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen.410 Tämä 
tietoinen usko (fides directa) ”tarttuu” (actus apprehendendi) Sanassa 
tarjottuun ja vesikasteessa lahjoitettuun Kristukseen, ja juuri siksi se on 
hänen mukaansa pelastavaa uskoa (fides salvifica).411

4.4.4. VANHURSKAUTTAMINEN USKON KAUTTA –  
”TÄMÄ VANHURSKAUS ON ITSE KRISTUS”

Kirjoituksessaan Usko ja kaste Tunnustuskirjoissa412 Muroma kertoo 
tavanneensa evankelioimistyössä paljon ihmisiä, jotka ”väärän toivon va-
rassa vaeltavat iäisyyttä kohti”. ”Minua suorastaan hirvittää ajatellessani 
kaikkia niitä nimikristittyjä, jotka turvautuvat kasteeseensa, vaikka heillä 
ei ole minkäänlaista hengellistä elämää Jeesuksessa Kristuksessa.” Hän 
painottaa, etteivät sakramentit eikä edes Sana pelasta ketään, jos usko 
Kristukseen puuttuu. Muroma jatkaa:

Sen tähden en voi olla teroittamatta sitä, että ainoastaan usko 
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen työhönsä Golgatan ristillä 
vanhurskauttaa ja uudestisynnyttää ihmisen (kurs. U.M.)413

Muromalle ihmisen pelastumisessa keskeisintä ei ole vanhurskautta-
minen, vaan uudestisyntyminen. Vanhurskauttaminen on kuitenkin 

407 Pelastuskokemus. Painamaton saarnadispositio.

408 HV 1–3/1952, 19.

409 HV 4/1965, 99–102. Ks. myös luku 4.3.2.

410 ”Tämä usko on tietoista uskoa ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Kristukseen… ja tämä 
usko on edellytyksenä uudestisyntymiselle, niin kuin Raamattu selvästi opettaa…” (kurs. 
U.M.). SEH 1929, 26. ”Elämän vastaanottaminen tarvitaan ehdottomasti usko, joka omistaa 
Kristuksen omaksi henkilökohtaiseksi Vapahtajaksi. Vain usko syntien anteeksi saamiseen 
Kristuksen nimessä ja veressä synnyttää ihmisen uudesti” (kurs. U.M.). HV 1/1955, 20. Ks. 
myös HV 6–7/1958, 165 ja HV 1/1957, 32. Ks. Pieper 2010, 491–492.

411 HV7–8/1935,145. Ks. Pieper 2010, 492–495.

412 HV 3–4/1963, 95–97.

413 HV 3–4/1963, 95.
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välttämätöntä, koska kukaan ei voi olla Muroman mukaan uudestisyn-
tynyt, ellei ole vanhurskautettu.414 Vanhurskauttaminen on Pyhän Hengen 
saamisen edellytys415 ja tapahtuu ”rinnan uudestisyntymisen kanssa”.

Yhtäältä vanhurskauttaminen on hänen mukaansa forenssinen tuo-
miotoimi (iustificatio forensis, actus forensis) Jumalan tuomioistuimen 
edessä taivaassa (in foro coeli). Kun ”katuva syntinen” uskon kautta, 
sovitukseen vedoten vastaanottaa Kristuksen, Jumala armahtaa hä-
net. Kristuksen tähden (propter Christum) Jumala ei lue hänelle hä-
nen syntejään, vaan lukee (reputat) Kristuksen ansion hänen hyväk-
seen.416 Vanhurskauttaminen tarkoittaa siis syntien anteeksiantamusta 
ja Kristuksen ansion hyväksilukemista (imputatio/reputatio).

Toisaalta, Lutherin käsitykseen417 viitaten, Muroma painottaa, että 
Kristus itse – uskossa omistettuna – on syntisen vanhurskaus. Kristuksen 
persoonan ulkopuolella ei ole vanhurskauttamista. Ainoastaan ne, jotka 
ovat uskossa pukeutuneet Kristukseen, ovat vanhurskautettuja Jumalan 
edessä (coram Deo). Muroma siteeraa vanhurskauttamisoppia käsittele-
viä kohtia arkkipiispa Erkki Kailan kirjasta Eräitä luterilaisen tunnus-
tuksemme johtavia näköaloja418 ja jatkaa:

Lutherin käsityksen mukaan on Jumalan vanhurskaus Jumalan 
lahja. Tämä lahjoitetaan ihmisille Kristuksen sovitustyön 
perusteella. Tämä vanhurskaus on itse Kristus… (kurs. U.M.) 

414 HV 5–6/1962,133.

415 Melanchthonin mukaan Kristuksen sovitustyö merkitsi esteiden poistamista, jotta Jumala voi 
vuodattaa Henkensä ja vanhurskauttaminen on Pyhän Hengen lahjoittamista ihmiselle. Ihmistä 
Jumalan kuvana konstituoi ennen muuta Pyhän Hengen osallisuus, joka vaikuttaa ihmisessä 
Jumalan tahdon mukaisen elämän. Ks. Vainio 2003, 62.

416 ”Jumalan tuomiotoimea nimitämme vanhurskauttamiseksi. Tämä tuomiotoimi 
tapahtuu Jumalan tuomioistuimen edessä taivaassa (Forenssinen vanhurskauttaminen). 
Katuva syntinen armahdetaan Kristuksen tähden, hänen verensä ansiosta, yksin armosta. Kun 
hän vetoaa ristin sovitukseen, ei hänelle enää lueta hänen syntejänsä, vaan hänelle luetaan 
Kristuksen ansio. Hänet riisutaan kaikesta omasta vanhurskaudesta ja puetaan Kristuksen 
vanhurskauteen” (lihav. U.M.). KK 1971, 56. ”Pyhän Hengen saamisen edellytyksenä on 
vanhurskauttaminen. Ja vanhurskauttaminen on Jumalan tuomiotoimi. Jumala armahtaa 
syntistä ja julistaa hänet vanhurskaaksi Kristuksen suorittaman sovintotyön perusteella, 
jonka ansioon syntinen on turvautunut. Huomaa! Se on Jumalan tuomiotoimi. Kun se, mitä 
Herra vaatii voidaksensa armahtaa syntisen, on täytetty, julistetaan syntinen nuhteettomaksi 
Herran edessä. Hän on saanut syntinsä anteeksi ja on nyt puettu Kristuksen vanhurskauteen... 
Vanhurskauttaminen on jumalan tuomioteko, joka käy rinnan uudestisyntymisen kanssa” 
(kursivoinnit U.M.). SEH 1929, 163–164.

417 Lutherin mukaan vanhurskauttaminen ei ole pelkästään juridinen relaatio Jumalan ja ihmisen 
välillä. Uskottaessa Kristukseen hän on reaalisesti läsnä tässä uskossa (in ipsa fide Christus 
adest). Tällöin Kristus ja uskova muodostavat ”yhden persoonan” ja sydämessä asuva Kristus 
on se kristillinen vanhurskaus, jonka tähden Jumala lukee (reputat) ihmisen vanhurskaaksi. 
Mannermaa 1981, 54 ja 75; Vainio 2004, 35–69.

418 Helsinki 1925.
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Syntisen vanhurskauttaminen tapahtuu siis silloin, kun hän 
uskossa omistaa Kristuksen, joka silloin tulee hänelle viisaudeksi, 
vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi (1Kor. 1:30).”419

Näin Muroma yhdistää vanhurskauttamisen forenssisen ja efektiivisen 
(iustificatio forensis et effectiva) aspektin. Sekä ”Kristus meidän puoles-
tamme” (Christus pro nobis) että ”Kristus meissä” (Christus in nobis) on 
syntisen vanhurskautena coram Deo.420

Luterilaisuudessa vanhurskauttamisoppia on perinteisesti tarkasteltu 
joko forenssisesta tai efektiivisestä aspektista käsin. Forenssisella vanhurs-
kauttamisella on tarkoitettu tulkintaa, jonka mukaan vanhurskauttaminen 
on vain vanhurskaaksijulistamista eli hyväksilukemista (imputatio/repu-
tatio), joka tapahtuu ihmisen ulkopuolella, ”taivaan torilla” (in foro coeli) 
Kristuksen ansion perusteella. Efektiivinen vanhurskauttaminen puoles-
taan tarkoittaa, että vanhurskauttaminen perustuu johonkin ihmisessä 
läsnä olevaan ”ansioon tai muutokseen, vanhurskaaksitekemiseen.”421

Muroma on alleviivannut Johanssonin Pyhä uskomme -kirjan lu-
vusta Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen422 tekstikohdat: 
”Vanhurskaaksi lukeminen on syntein anteeksisaamista” (s. 444) ja 
”Kristus meidän edestämme on aina perustuksena Kristukselle meissä, 
mutta nämä kohdat kuuluvat uuden liiton vanhurskauttamisessa yhteen” 
(s.449). Muroma kirjoittaa:

Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen ovat oikeastaan saman 
asian eri puolia. Vanhurskauttamisessa annetaan ihmiselle kaikki 
synnit anteeksi ja näin poistetaan se este, mikä on Jumalan ja 
ihmisen välillä. Vanhurskauttamisessa luetaan ihmisen hyväksi koko 

419 HV 5–6/1936, 13–134.

 ”Jumala on puettanut minut jumalalliseen vanhurskauteen, joka on Kristus itse. Hän on 
minun vanhurskauteni” (kurs. U.M.). HV 7–8/1935, 148. ”Nyt vasta ymmärsin, mitä todellinen 
vanhurskauttaminen on, mitä on tulla riisutuksi kaikesta omasta ja puetuksi Kristukseen. 
Olinhan minä ennenkin kristillisyyttä harjoittanut ja luullut tietäväni, mitä vanhurskauttaminen 
on, mutta se aukeni minulle aivan uudella tavalla. Se oli Kristus itse” (kurs. U.M.).

420 ”Jumalan lapseksi tuleminen merkitseekin sitä, että Kristus syntyy meissä. Tämä meissä näin 
asuva Kristus on meidän vanhurskautemme… `Kristus minussa´ on minun vanhurskauteni. 
Tietysti ´Kristus minun edestäni´ myöskin” (kurs. ja lihav. U.M.) HV 9/1931, 165. Peuran 
(2001, 220–225) mukaan Luther yhdistää vanhurskaaksi julistamisen (favor) ja vanhurskaaksi 
tekemisen (donum). Edellinen tarkoittaa syntien anteeksiantamusta, jälkimmäinen Jumalan 
uudistavaa työtä, joka alkaa vanhurskautetussa.

421 Vainio 2004, 30.

422 Johansson 1897, 440–449.
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Golgatan armotyö, ja hän saa lahjaksi tämän vanhurskauden, joka 
itse asiassa on Kristus itse423

Apologian mukaan vanhurskauttava usko ei ainoastaan omista Kristuksen 
ansiota ja syntienanteeksiantamusta, vaan synnyttää sydämiin uuden elä-
män. Vastaavasti vanhurskauttamiseen liittyy forenssisen vanhurskaaksi 
lukemisen lisäksi efektiivinen vanhurskauttaminen eli uudestisyntyminen 
(regeneratio). Muroma onkin alleviivannut, ympyröinyt ja varustanut 
reunamerkinnöin Apologian Vanhurskautus -artiklasta (IV)424 useita 
kohtia, joissa vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen liitetään toi-
siinsa.425 Hänen merkintöjään on muiden muassa seuraavissa kohdissa:

• ”…puhumme sellaisesta uskosta, joka ei ole mikään tehoton ajatus, 
vaan sellainen usko, joka vapauttaa kuolemasta, joka sydämiin 
sytyttää uuden elämän ja joka on Pyhän Hengen vaikutusta…” 
(IV,64).

• ”Ja koska vanhurskautus tietää väärien vanhurskaiksi tekemistä 
eli heidän uudestisyntymäänsä ja tietää myös vanhurskaiksi ju-
listamista eli lukemista – Raamattu puhuu kumpaankin tapaan 
– …” (IV, 72).

• ”Meidät vanhurskautetaan siis ainoastaan uskon kautta, vanhurs-
kautus käsitettynä siten, että väärästä tehdään vanhurskas (ex ini-
usto iustum effici) eli että hänet uudestisynnytetään”(IV,78).426

Pyhän Hengen synnyttämä ja ylläpitämä ”elävä usko” ristiinnaulittuun 
ja ylösnousseeseen Kristukseen on siis Muroman mukaan pelastavaa ja 
vanhurskauttavaa uskoa (fides salvifica et iustificationis). Tällainen usko 
ei ota vastaan ainoastaan Kristuksen ansion perusteella luettavaa syn-
tien anteeksiantamusta, vaan itsensä Kristuksen Pyhässä Hengessä. Näin 

423 HV 3/1964, 77. ”Vanhurskauttaminen on Jumalan tuomiotoimi, joka käy rinnan 
uudestisyntymisen kanssa.” SEH 1930, 164. ”Ei voi tapahtua vanhurskauttamista, ellei sitä 
seuraa uudestisyntyminen.” EHYO 1958, 43. Ks. myös HV 5–6/1962, 133.

 Myös Kristillisestä Siveysopista Muroma on alleviivannut kohdat, joissa Johansson yhdistää 
vanhurskaaksi lukemisen ja Kristuksen uskovassa hänen vanhurskautenaan (Johansson 1925, 
122): …”hänelle annetaan Jumalan vanhurskaus, joka seuraa vanhurskaaksi lukemista… Kun 
Kristus Pyhän Hengen kautta tulee uskovan sydämeen, on Kristus hänen vanhurskautensa, 
ja niin tulee uskova ihminen vanhurskaaksi.” Muroma on kirjoittanut marginaaliin ”Huom!” 
ja kaksi pystyviivaa. Mackayn (1873, 97) mukaan vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen 
tapahtuvat samanaikaisesti.

424 ELKTK 1948, 66–126.

425 Ks. esim. AC IV, 64, 72, 99. Schlink 1961, 105. FC painottaa vanhurskauttamisen forenssista 
aspektia. Taustalla vaikuttaa osianderilainen kiista. Ks. Vainio 2004, 132–154; Tiililä 1940, 136.

426 Tämän tekstin kohdalle reunamarginaaliin Muroma on kirjoittanut: ”Sic!” Sana tarkoittanee 
tässä ”Juuri näin!”
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Muroma yhdistää vanhurskauttamisen (iustificatio) ja uudestisyntymisen 
(regeneratio) kiinteästi toisiinsa. Ne kuuluvat hänen mukaansa yhteen, 
”ovat saman asian eri puolia”, niin että ”ei voi tapahtua vanhurskautta-
mista, ellei sitä seuraa uudestisyntyminen.”427

4.5. HENKIKASTE JA UUDESTISYNTYMISEN KOKEMUS

4.5.1. HENKIKASTE – ”USKOVAISEN TODELLINEN TUNTOMERKKI”

Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, uudestisyntyminen perustuu 
Muroman mukaan Kristuksen sovintokuolemaan ja ylösnousemukseen, 
mutta edellyttää näiden ”käsittämistä vanhurskaudeksi ja autuudeksi”. 
Niiden on tultava ”omakohtaiseksi elämykseksi”. Juuri tästä ”elämykses-
tä” on Muroman mielestä kysymys silloin, kun uskon kautta vanhurs-
kautettu saa Pyhän Hengen ja uudestisyntyy, aivan kuten apostolit en-
simmäisenä helluntaina.428 He saivat silloin Pyhän Hengen, samoin kuin 
heidän jälkeensä kaikki uskoon tulleet kaikkina aikoina. Muroma vetoaa 
Paavalin opetukseen Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa (Ef. 1:13), 
jonka mukaan kristityt ovat uskoon tullessaan saaneet ”Pyhän Hengen 
sinetin”.429 Tätä Pyhän Hengen saamisen kokemusta voidaan Muroman 
mielestä nimittää myös ”henkikasteeksi”, vaikka se onkin hänen mukaan-
sa luterilaisessa teologiassa ”melko outo nimitys”.430

Keswick-liikkeessä tätä termiä (baptism with the Holy Spirit) on käy-
tetty ainakin kahdessa merkityksessä. Varhaisemmassa Keswick-liikkeen 
opetuksessa ”henkikasteella” tarkoitettiin Pyhän Hengen saamista uu-
destisyntymisessä, mutta myöhemmässä vaiheessa myös uudestisyn-
tymisestä erillistä ”Pyhällä Hengellä täyttymistä” (being filled with the 
Holy Spirit).431 Muroma näyttää yhtyvän tässä varhaisemman Keswick-
liikkeen opetukseen.432 Hän vetoaa Paavalin sanoihin ”… me olemme 
kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi…” (1. Kor. 12:13).433 
Tässä ei Muroman mukaan ole lainkaan kysymys vedellä kastamisesta, 

427 EHYO 1958, 43.

428 Ks. luku 4.4.2.

429 HV 10/1955, 239.

430 Ks. luku 4.3.1.

431 Pokki 1999, 237, viite 139; Pokki 1999, 189. Ks. myös Vainio 2003, 79.

432 Myös Billy Graham seuraa tässä Keswick – liikkeen vanhempaa evankelikaalista traditiota. Ks. 
Pokki 1999, 189.

433 HV 1/1954, 17–19.
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vaan hänen mielestänsä Paavali tarkoittaa tässä Hengessä kastamisella 
sitä kokemusta, kun kristityiksi kääntyneet ovat saaneet Pyhän Hengen. 
Muroma kirjoittaa:

Käyttäessäni siis nimitystä henkikaste käytän sitä siitä 
kokemuksesta, mikä liittyy jokaisen uskovaisen elämään, hänen 
ensimmäisen kerran saadessansa Pyhän Hengen (kurs. U.M.).434 

Henkikaste tarkoittaa siis Muroman mukaan jokaisen uskovaisen elä-
mään kuuluvaa kokemusta Pyhän Hengen saamisesta.

On tärkeää pitää mielessä Muroman tekemä ero vesi- ja henkikasteen 
välillä.435 Vesikaste ei hänen mukaansa tee ex opere operato kenestäkään 
”uskovaista”. Tätä vastoin henkikaste eli Pyhän Hengen saaminen on 
”uskovaisen todellinen tuntomerkki”. Muroma kirjoittaa:

Raamattu ei missään esitä vesikastetta uskovaisen tuntomerkkinä. 
Vesikaste esitetään armonvälikappaleena ja Pyhän Hengen 
saaminen uskovaisen tuntomerkkinä. Vesikaste ei milloinkaan 
pysty tekemään ketään uskovaiseksi pelkän toimittamisen 
perusteella, ja siksi vesikaste ei voi olla uudestisyntyneen 
tuntomerkki… Uudestisyntyminen on sellainen ihmeellinen 
asia, että sen saa aikaan ainoastaan Herra, ja siksi painaakin 
Herra omiinsa oman sinettinsä, ja se on Pyhä Henki. 
Raamatun mukaan on siis henkikaste uskovaisen todellinen 
tuntomerkki (lihav. U.M.).436

Erityisen voimakkaasti Muroma vastustaa helluntailaisuuden käsitystä 
henkikasteesta. Hänen mielestänsä se on ”epäraamatullinen ja väärä”. 

434 SEH 1929, 252. Ks. luku 4.3.1. Muroma vetoa 1 Kor. 12: 12–13 jakeisiin ja toteaa, että ”Paavali 
pitää kaikkia Kristuksen seurakunnan uudestisyntyneitä ja eläviä jäseniä henkikastettuina…
”Henkikaste saadaan siis elävään uskoon tultaessa… Apostolien teoissa jokainen, joka sai 
uudestisyntymisen armon, sai tämän yhteydessä henkikasteen eli Pyhän Hengen asuvaisena 
sydämeensä…Me olemme kaikki Jumalan lapsia vain, mikäli olemme saaneet uudestisyntymisen 
yhteydessä Pyhän Hengen.” HV 5/1957, 153.

435 Ks. luku 4.3.1.

436 KK 1984, 163–164. ”Vesikaste on ensi sijassa armonvälikappale. Sen kautta liitettiin ihminen 
jäseneksi näkyväiseen seurakuntaan. Tässä mielessä se oli Jeesuksen omaksi tunnustautuneen 
ihmisen merkki, siis opetuslapsen, joita Antiokiassa alettiin nimittää nimellä: kristitty (Apt. 
11:26). Mutta kun todellinen kristillisyys on sydämen sisäinen asia ja edellyttää nimenomaan 
Jumalan uudestisynnyttävää tekoa, ja kun uudestisyntymisen merkkinä on Pyhästä Hengestä 
osalliseksi tuleminen, jonka kautta vasta ihminen liitetään jäseneksi näkymättömään 
seurakuntaan, so. Kristuksen ruumiiseen, niin Henkikaste on varsinaisessa mielessä todellisten 
uskovaisten tunnusmerkki.” KK 1984, 52.
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Kun helluntailaisuudessa ymmärretään henkikaste uudestisyntymises-
tä erillisenä kokemuksena, jonka merkkinä pidetään kielilläpuhumista, 
se johtaa Muroman mukaan tavoittelemaan ”sielullisesti ylijännitettyjä 
suggestiotiloja”. Hänen mielestänsä tällainen oppi sekoittaa ”sielulliset 
ja hengelliset”.437

Yhtäältä Muroma torjuu ehdottomasti käsityksen, jonka mukaan us-
kovia kristittyjä pitäisi kehottaa etsimään uskoon tulemisesta ja uudes-
tisyntymisestä erillistä henkikastekokemusta. Hänen mukaansa kaikki 
uskovat ovat jo uskoon tullessaan saaneet henkikastekokemuksen eli 
”Pyhän Hengen asuvaisena sydämeensä”.438

Toisaalta – vaikka kaikki uskovat ovat saaneet henkikasteessa Pyhän 
Hengen – Pyhä Henki ei ole Muroman mukaan saanut kaikkia uskovia 
”syvästi ja kokonaan” valtaansa. Sen tähden heitä tulee Muroman mie-
lestä jatkuvasti kehottaa ”täyttymään Pyhällä Hengellä”: ”Antakaa Pyhän 
Hengen täyttää itsenne!”.439

Kuten erityisesti tämän tutkimuksen pyhitystä käsitelevässä luvussa 
(luku 5) osoitetaan, ”Pyhällä Hengellä täyttyminen” kuuluu Muroman 
mukaan välttämättä kristityn elämään. Jokaisen uskovan tulee pyrkiä 
täyttymään Pyhällä Hengellä. Hänen mielestänsä vain samassa määrin 
kuin uskova on Pyhän Hengen täyttämä, hänessä toteutuu ”elävä kristilli-
syys”. Ilman Pyhän Hengen voimaa on kaikki vain ”oppia ja aivouskoa”.440

Vaikka Muroma siis yhtäältä painottaa helluntailaisuuden tapaan hen-
kikastetta ja Pyhällä Hengellä täyttymistä, hän toisaalta tekee selväksi, 
ettei hänen käsityksensä ole identtinen helluntailaisen käsityksen kanssa. 

437 Ks. Muroman kirjoitus Helluntailaiset hakoteillä (4/1953, 86–89), jossa hän kirjoittaa mm. 
seuraavasti (87–88): ”Helluntailaisuudessa näen vaarallisen harhaliikkeen… Minä en huoli 
teidän henkikasteestanne… koskapa se tekee saajansa niin hengellisesti ylpeiksi, ettei sen 
veroisia tapaa missään muualla. Siinä on mukana suuri annos ihmisen omaa sielullista ̀ henkeä´, 
koskapa se tekee saajansa itsekkääksi, tuomitsevaksi, lahkolaismieliseksi ja suunnattoman 
omahyväiseksi… Kun kielilläpuhuminen pannaan tämän kasteen merkiksi – mikä on kaikin 
puolin epäraamatullista – niin yllytetään ihmisiä tavoittelemaan sielullisesti yli-jännitettyjä 
suggestio-tiloja ja johdetaan aivan harhaan” (kurs. U.M.). Myöhemmin Muroma antoi ymmärtää 
ampuneensa tässä kirjoituksessaan ”pari metriä yli maalin”, mutta ei kuitenkaan perunut opillisia 
kantojaan. Ks. HV 12/1953, 304–305. Helluntailaisuudesta ks. esim. Pokki 2005, 267–281 ja 
2013, 230–243.

 Vaikka Muroma yhtäältä voimakkaasti vastusti monia helluntailaisuuden opillisia käsityksiä, 
hän toisaalta arvosti sitä, että helluntailaiset hänen mielestänsä ”pyrkivät antamaan Pyhälle 
Hengelle sen arvovallan, mikä hänellä oli apostolisessa seurakunnassa. Ja jos kohta he opillisesti 
erehtyvätkin monella tavalla, on heidän sydämensä kuitenkin tässä asiassa oikealla paikalla.” 
Ks. HV 4/1957,116 -117. Helluntailaisuudessa on painotettu kielilläpuhumista merkkinä Pyhän 
Hengen kasteesta. Ks. esim. Pokki 1999, 226 ja 2005, 270.

438 HV 5/1957, 148–153.

439 HV 1/1954, 17–19.

440 EHYO 1958, 46–47.
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Hän torjuu opetuksen henkikasteesta uudestisyntymisestä erillisenä ko-
kemuksena ja kielilläpuhumisen erityisenä henkikasteen merkkinä. Hän 
painottaa, että jokainen uskova on uskoon tullessaan saanut henkikasteen 
eli Pyhän Hengen osallisuuden. Kukaan ei voi Muroman mielestä ylipää-
tään olla ”tosikristitty” ilman henkikastetta, sillä ”jolla ei ole Kristuksen 
Henkeä, se ei ole hänen omansa”.441

4.5.2. UUDESTISYNTYMISEN KOKEMUS – ”UUDEKSI LUOMUKSEKSI”

Kuten jo aiemmin tässä tutkimuksessa on osoitettu, Muroman mieles-
tä on ”suuri erehdys” luulla, että uudestisyntyminen (regeneratio) on 
samaa kuin tulla osalliseksi vesikasteesta. Tätä ajatusta Muroma tois-
taa yhä uudelleen. Vaikka kaste on hänen mukaansa uudestisyntymisen 
väline – kuten Sanakin – ei se kuitenkaan hänen mielestänsä tarkoita, 
että jokainen näiden välineiden kanssa kosketuksiin tullut olisi ex opere 
operato kokenut uudestisyntymisen.442 Muroman mukaan on myös vää-
rin väittää, että juuri kaste synnyttää sylilapsessa uskon, koska se siinä 
tapauksessa tapahtuisi ”tajullisen elämän ulkopuolella ja olisi luonnotonta 
ja maagillista” (kurs. U.M.).443 Muroma kirjoittaa:

Mutta ”kun ihminen tekee parannuksen, tulee mielenmuutokseen 
ja kääntyy sekä omistaa uskolla kasteessa saamansa lahjan, syntien 
anteeksiantamuksen, silloin hän uudestisyntyy uudeksi luomukseksi 
Kristuksessa” (kurs. U.M.).444

Hänelle ei lueta hänen syntejänsä, vaan Kristuksen vanhurskaus luetaan 
hänen hyväksensä (favor, iustificatio forensis). Hän saa Pyhän Hengen eli 
”henkikasteen”. Näin Kristus ottaa Pyhässä Hengessä asumuksen hänen 
sydämeensä (donum, regeneratio). Nyt hän on uusi luomus Kristuksessa 
eikä hänelle ole mitään kadotustuomiota.445

441 HV 1/1955, 21. Tässä Muroma vetoaa Paavalin sanoihin (Rm. 8:1). Henkikasteesta ja 
kielilläpuhumisesta ks. esim. Nilsson 1971.

442 HV 7–8/1935, 147.

443 HV 3/1954, 88. Tässä Muroma tukeutuu Pietilän tekstiin (Helsinki 1932, 338). Ks. luku 4.3.1.

444 HV 3/1954, 89. Pieperin mukaan uudestisyntymä (regeneratio) on luterilaisissa tunnustuksissa 
kääntymyksen synonyymi ja tarkoittaa hengellisen elämän alkuunpanemista, sitä että usko 
Kristukseen viriää. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt eli 
uudestisyntynyt (1. Joh.5:1 ja Joh. 1:12–13). Hänen mukaansa uudestisyntymää ei saa aikaan 
ainoastaan kaste, vaan myös evankeliumin sana (1Piet. 1:23). Pieper 2010, 527.

445 KHTP V 1969, 32.
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Muroma painottaa, että ”uuden syntymisen salaisuus” on juuri siinä, 
että ihminen ottaa uskossa vastaan Jeesuksen Kristuksen ja anteeksian-
tamuksen hänen veressään.446 Kaste tekee hänen mukaansa vain ”nimi-
kristittyjä”, mutta kasteessa lahjoitetun armon uskossa vastaanottaminen 
tekee ”eläviä, uudestisyntyneitä uskovaisia.” Ihminen tulee vanhurskau-
tetuksi ja uudestisyntyneeksi uskon kautta eikä armonvälineiden ”maa-
gillisen vaikutuksen voimasta”.447 Uudestisyntyminen on siis Muroman 
mukaan kasteesta erillistä ”elävään uskoon tulemista”. Hän kirjoittaa:

Jumala luo Sanallansa uusia luomuksia, ja tätä tapahtumaa 
Raamattu nimittää uudestisyntymiseksi. Siis: Uudestisyntyminen 
on se tapahtuma, jossa luodaan uusi luomus (kurs. U.M.). Näin 
ollen merkitsee uudestisyntyminen yksinkertaisesti elävään uskoon 
tulemista448

Uudestisyntymisessä eli uskoon tulemisessa Pyhä Henki tulee ihmisen 
sydämeen ja Pyhässä Hengessä ”Kristus meidän edestämme” (Christus 
pro nobis) tulee ”Kristukseksi meissä” (Christus in nobis, inhabitatio 
Christi).449

Syntiinlankeemuksen seurauksena (in statu peccati) ihmiset tulivat 
Muroman mukaan osallisiksi ”saatanallisesta luonnosta”. Kristus tuli sär-
kemään perkeleen teot.450 Hänessä ”vanha luomus” naulittiin ristiin ja 
tuomittiin kuolemaan.451 Nyt ”elävässä uskossa elävä ihminen” on hänen 

446 HeVa 1926, 135.

447 HV 7–8/1935, 147.

448 HV 3/1957, 87. Muroma on alleviivannut Apologian artiklasta IV seuraavan kohdan (386): ”Me 
teemme siis sen johtopäätöksen, että meidät vanhurskautetaan Jumalan edessä, meidät saatetaan 
sovintoon Jumalan kanssa ja me uudestisynnymme sen uskon kautta, joka parannuksessa pitää 
kiinni armolupauksesta, todella tekee säikähtyneen sydämen eläväksi ja päättää, että Jumala on 
meille leppyinen ja armollinen Kristuksen tähden.” Hän on painottanut tässä uudestisyntymistä 
ympyröimällä sanan ”uudestisynnymme”. Tekstin kohdalle marginaaliin Muroma on 
kirjoittanut poikkeuksellisen suurin kirjaimin ”HUOM!”. ELKTK 1948, 124. Myös Mackaylle 
uudestisyntyminen merkitsi kasteesta erillistä, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikuttamaa 
uskonaktia. Muroman käsitys uudestisyntymisestä näyttäisi merkittävästi samaistuvan Mackayn 
käsityksen kanssa. Ks. luku 2.4. Lutheriin ja myöhempiin luterilaisiin dogmaatikkoihin viitaten 
Pieper toteaa uudestisyntymän (regeneratio) merkitsevän uuden, hengellisen elämän alkuun 
panemista; sitä, että ”usko Kristukseen viriää”. Hänen mukaansa uudestisyntymää ei saa aikaan 
ainoastaan kaste, vaan myös evankeliumin sana. Pieper 2010, 527. Väisänen torjuu Pieperin 
”kahden pelastuksen tavan teologian” ja painottaa, että uudestisyntyminen tapahtuu aina 
kasteessa. Ks. Väisänen 2017, 177–189 ja 223–224.

449 HV 6–7/1942, 129.

450 VV 1967, 8–9.

451 ”Kristus ei ainoastaan maksanut ̀ vanhan ihmisen` syntivelkaa, vaan vei koko vanhan luomuksen 
mukanaan ristille ja siellä se kokonaan tuomittiin kuolemaan.” MKK 1931, 45.
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mukaansa ”uusi luomus”452, joka on osallinen ”jumalallisesta luonnosta”. 
Muroma kirjoittaa:

Uudestisyntyminen on siis todellista uudestisyntymistä uudeksi 
luomukseksi, joka on jumalallisesta luonnosta osalliseksi 
tulemista. Ja se jumalallinen luonto on: ´Kristus minussa´… Näin 
Herra aloittaa Jumalan kuvan uudistamisen syntisessä ihmisessä 
tuomitsemalla ´vanhan´ kuolemaan ja lahjoittamalla ´uuden 
luonnon´, luonnon, joka elää taivaallisissa ja viihtyy niissä” (kurs. 
U.M).453

Uudestisyntyminen uudeksi luomukseksi tarkoittaa siis Muroman mu-
kaan ”jumalallisesta luonnosta” osalliseksi tulemista. Se on olemuksellista 
yhteyttä Kristukseen. ”Uudestisyntynyt ihminen eli uusi luomus tunne-
taan siitä, että Kristus asuu hänessä.”454

Muroma painottaa toistuvasti, että ”tämä jumalallinen luonto ei ole 
mitään muuta kuin Kristus meissä” (Christus in nobis).455 Hän vetoaa 
Galatalaiskirjeen toisen luvun jakeisiin 19–20:

`Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää 
minä, vaan Kristus elää minussa (kurs. U.M.), ja minkä nyt elän 
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa´… Jumalallinen 
luonto minussa on sama kuin Kristus, ja kun Kristus elää minussa, 
silloin minä elän tämän uuden jumalallisen luonnon mukaista 
elämää.”

Muroma huomauttaa kuitenkin, ettei osallisuus jumalallisesta luonnos-
ta tarkoita uudestisyntyneen ihmisen synnittömyyttä. Syntinen luonto 
eli ”liha” vaikuttaa edelleen myös uudestisyntyneessä. Tämä tarkoittaa 
hänen mukaansa jatkuvaa taistelua lihan ja Hengen välillä. Muroman 
mielestä – itse asiassa – juuri tämän ”alituisen taistelun” tähden ”jokai-
nen uudestisyntynyt ihminen on tietoinen siitä, että hän on todella tullut 
jumalallisesta luonnosta osalliseksi”.456

452 HV 3/1954, 86.

453 HV 12/1952, 262. Ks. luku 4.2.2.

454 HV 2/1963, 36. Ks. Martikainen 1977, 178–185.

455 ”Tämä jumalallinen luonto ei ole mitään muuta kuin Kristus meissä. Emme osaa tätä tarkemmin 
selvitellä. Kristus minussa, se on minun jumalallinen luontoni. Se on uusi luomistyö. Kristus 
tuli minuun asumaan.” KT 1950, 39. Johann Arndtin mukaan uudestisyntyminen on Kristuksen 
jumalallisesta luonnosta osalliseksi tulemista. Ks. Repo 1997, 347.

456 VV 1967, 8–10.
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Kuten edellä jo todettiin, Muroma ei samaista kääntymystä ja uudes-
tisyntymistä. Uudestisyntyminen seuraa kääntymystä joko välittömästi 
tai kääntymisen ja uudestisyntymisen välillä voi hänen mukaansa jos-
kus mennä ”pitkäkin aika”.457 Uudestisyntyminen on kuitenkin Muroman 
mukaan aina ainutkertainen, momentaaninen tapahtuma (regeneratio 
momentanea). Hän painottaa, että ”ahtaan portin” läpi käydään vain 
kerran elämässä.458

Spener opetti uudestisyntymisen toistuvuutta. Kristityt olivat hänen 
mukaansa kasteen kautta uudestisyntyneet, mutta koska he olivat ”kas-
teen armosta” langenneet, uudestisyntymisen toistaminen oli välttämä-
töntä. Wallmann toteaa, että ”oppi useammin kuin kerran koettavasta 
uudestisyntymisestä antoi Spenerille ja hänen välityksellään koko luteri-
laiselle pietismille mahdollisuuden vaatia kääntymystä ja uudestisynty-
mistä kyseenalaistamatta ortodoksista luterilaista kastetelologiaa”. Myös 
hallelaisen pietismin mukaan uudestisyntyminen tapahtuu sekä kasteessa 
että kääntymyksessä. Sen sijaan radikaalipietistien keskuudessa Spenerin 
käsitystä uudestisyntymisestä kasteessa kritisoitiin.459

Muroman mielestänsä ”puhe kahdesta uudestisyntymisestä yhden 
ihmisen elämässä on sulaa hullutusta.”460 Uudestisyntymisessä tullaan 
kertakaikkisesti Jumalan lapseksi ja osalliseksi iankaikkisesta elämästä 
Kristuksessa. Vaikka uudestisyntyneestä ihmisestä saattaa Muroman mie-
lestä tulla ”luopio”, niin elämän Kristuksessa hän voi lopullisesti ”kadottaa 
vain tekemällä sen synnin, joka tappaa kaiken hengellisen elämän, se 
on synnin Pyhää Henkeä vastaan” (kurs. U.M.). ”Luopiollekin” kuuluu 
armo, mutta jos hänestä tulee tietoisesti jumalaton (kurs. U.M.), ei häntä 
voida enää auttaa. Pyhä Henki on siinä tapauksessa jättänyt hänet. Hän 
ei voi toista kertaa uudestisyntyä. Muroma toteaa myös, ettei hän tästä-
kään syystä mitenkään voisi opettaa uudestisyntymistä kasteessa, koska 
”silloin olisi ympärilläni suunnaton määrä ihmisiä, jotka ovat tehneet 
synnin Pyhää Henkeä vastaan, sen synnin, jota ei voida saada anteeksi.”461

Uudestisyntyminen ei ole Muroman mukaan myöskään pitkitty-
vä (regeneratio successiva), vaan aina kertakaikkinen tapahtuma, 

457 ”… kääntymyksesi hetki… ei aina ole sama kuin uudestisyntymisen (kurs. U.M.) hetki. 
Kääntymisen ja uudestisyntymisen välillä voi joskus mennä pitkäkin aika.” HV 9/1957, 229.

458 HV 1/1939, 9.

459 Wallmann 1997, 57–58; Kansanaho 1947, 50.

460 HV 1/1931, 14. Luther ja luterilaiset tunnustuskirjat puhuvat uudestisyntymisestä sekä kasteessa 
että Sanan kautta. Ks. esim. Laato 2018, 164–207; Pokki 2007, 25–28. Vuonna 1948 hyväksytty 
Suomen ev.lut. kirkon kristinoppi opettaa myös sekä kasteessa tapahtuvaa uudestisyntymistä 
(kohta 58) että ”hengellisesti kuolleen uudestisyntymistä” (kohta 74). Toisin ks. Väisänen 2019.

461 HV 3/1950, 42.
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joka tekee ihmisestä kristityn in re et nomine ja johtaa hänet ”pysyväi-
seen armotilaan”.462 Muroma on vahvasti alleviivannut Kristillisestä 
Siveysopista kohdan: ”Uudestisyntymisen käsite turmeltuu, jos se käsi-
tetään pitkittyväksi kehitykseksi, jota se ei ole, sillä se on päättynyt toimi.”463

Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, Muroman soteriologiaa leimaa 
tietty antroposentrisyys. Päähuomio on siinä, mitä Pyhän Hengen työn 
kohteena olevassa ihmisessä tapahtuu, ja mitä hän kokee. Tämä selitty-
nee Muroman kristillisyydenkäsitystä dominoivasta, individualistisesta 
kokemuksellisuuden painotuksesta. Muroma kirjoittaa:

Raamatun kristillisyys on – kokemusta, ja taas kokemusta. Sen 
täytyy olla sitä, sillä Raamatun kristillisyys on – elämää... Ja juuri 
sen tähden, että kristillisyys on elämää, täytyy sen ilmetä, ja millä 
muulla lailla se voisi ilmetä kuin kokemuksena ihmisen elämässä 
(kurs. U.M.).464

Aivan erityisesti ja toistuvasti Muroma painottaa uudestisyntymisen koke-
muksellisuutta. Uudestisyntyminen on hänen mukaansa ”peruskokemus”, 
joka tekee ihmisestä uuden luomuksen.465 Hän itse kertoo kokeneensa 
uudestisyntymisen ja henkikasteen ”sangen voimakkaana elämyksenä”, 
mikä hänen mukaansa vaikutti ratkaisevasti myös siihen, että hän hylkäsi 
opin kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä.

Koettuani uudestisyntymisen ja henkikasteen sangen voimakkaana 
elämyksenä lokakuussa 1912, kiintyi pian huomioni siihen oppiin, 
mitä muutamat pitävät aito-luterilaisena… oppiin kasteessa 
tapahtuvasta uudestisyntymisestä… Tutkittuani erityisesti, 
mitä Raamattu opettaa uudestisyntymisestä, mitenkä siinä ihmisestä 
todella tulee uusi luomus, joka vaeltaa uudessa elämässä sen 
kautta, että Kristus ottaa asumuksensa ihmiseen Pyhässä Hengessä, 
ja tultuani varmasti vakuuttuneeksi siitä, ettei mitään sellaista ollut 
minussa tapahtunut kasteen hetkellä, eikä olisi voinutkaan tapahtua, 
kun uudestisyntyminen edellyttää ihmisen puolelta sellaista 
henkilökohtaista uskoa, jossa ihminen omistaa Kristuksen omaksi 

462 OES 1957, 40–42; HV 1/1939, 9.

463 Johansson 1925, 116. Kansanahon mukaan (1950, 163–164) Spener käsitti uudestisyntymisen 
yhtäältä kertakaikkiseksi tapahtumaksi (regeneratio momentanea), mutta toisaalta koko 
uskonelämä oli hänen mukaansa uuttasyntymistä (regeneratio successiva).

464 HV 3–4/1939, 77–78. Ks. alaluku 4.4.

465 HV 1/1958, 37. Kansanahon (1947, 52) mukaan ”pietistinen regeneraatio on omakohtainen 
uskonkokemus, jonka kuluessa saatanan orjasta tulee Jumalan lapsi ja Kristuksen seuraaja.”
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persoonalliseksi Vapahtajaksensa, hylkäsin ehdottomasti opin 
kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä (lihavoinnit 
U.R.).466

Kokemuksen affektivisuus on Muromalle tärkeä. Ilman koettavaa af-
fektia armonväline näyttää jäävän vaille efektiä. Muroman mukaan he, 
jotka ovat ”todella kokeneet uudestisyntymisen Pyhästä Hengestä”, ei-
vät voi omaksua oppia vesikasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä. 
Uudestisyntymisen kokemus heidän elämässään on hänen mielestän-
sä niin ”ratkaiseva”, ”ettei sitä mitkään jumaluusopilliset viisastelut voi 
järkyttää”.467

Muroma mielestä uudestisyntymisessä on kysymys ”suuresta” ja ”val-
tavasta” muutoksesta. Siinä siirrytään pimeydestä valkeuteen ja Saatanan 
vallasta Jumalan lapseksi. Siksi myös jokainen, joka on kokenut uudes-
tisyntymisen, on siitä Muroman mielestä tietoinen ja osaa kertoa, miten 
se on tapahtunut. ”Ei siirtyminen pimeydestä valoon ja saatanan vallasta 
Jumalan omaksi voi tapahtua unessa niin, ettei asianomainen siitä mi-
tään tiedä.”468

Muroma painottaa, että uudestisyntyminen on aina ”selvästi havait-
tava murros” – joko ”jyrkempi tai lievempi”.469 Jolta tällainen ”uudesti-
syntymisen kokemus” puuttuu, ”hänen kristillisyytensä on enemmän tai 
vähemmän pelkkää ulkokohtaista tietoa tai sielullista tunnelmointia”.470

Muroman mielestä erityisen varma todiste uudestisyntymisestä on 
Pyhän Hengen sisäinen todistus Jumalan lapseudesta (testimonium 
Spiritus Sancti internum) sekä siihen liittyvä pelastusvarmuuden (cer-
titudo salutis) kokeminen.471 Hän painottaa, että pelastusvarmuus on 

466 KK 1971, 13. Muroma palaa kirjoituksissaan tähän kokemukseensa toistuvasti, vielä useiden 
vuosikymmenienkin jälkeen. Ks. esim. HV 9–10/1943, 201; HV 9–10/1945, 197–201; HV 
7–8/1953, 166; MKHK 1959, 9. Ks. alaluku 2.6.

467 ”Siksi eivät mitkään hämäävät teologiset selitykset tässä tepsi niiden kohdalla, jotka ovat todella 
kokeneet (kurs. U.M.) uudestisyntymisen Pyhästä Hengestä… Tämä kokemus on niin ratkaiseva, 
ettei sitä mitkään jumaluusopilliset viisastelut voi järkyttää.” HV 3/1953, 60.

468 ”Kokemukset ovat tietysti hyvin erilaisia, mutta jokainen pelastettu osaa kertoa, miten hän 
on pelastunut. Ellei hän osaa, ei hän varmaankaan ole pelastunut. hän on luulouskoinen 
luontojumalinen nimikristitty” (kurs. U.M.). HV 3/1953, 58–59; ”Kyllä Jumalan lapseksi 
tuleminen on niin valtava muutos, että jokainen sen kokenut on siitä selvästi tietoinen. Sillä 
onhan se siirtymistä pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan omaksi. Onhan se 
siirtymistä vihan lapsen asemasta armon lapsen asemaan. Siinä tapahtuu niin suuri muutos, 
ettei kukaan, jossa se on tapahtunut, voi olla siitä tietämätön.” HV 9/1957, 231.

469 HV 1/1931, 18–19.

470 HV 12/19937, 291.

471 ”Tämä Hengen todistus on merkkinä siitä, että on tapahtunut uudestisyntyminen uudeksi 
luomukseksi Kristuksessa.” HV 9/1957, 230.
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Jumalan lahja, joka annetaan samalla hetkellä, kun ihminen saa Pyhän 
Hengen.

Silloin ”´Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että 
olemme Jumalan lapsia. ´ Tämä on pelastusvarmuuden 
raamatullinen määritelmä” (kurs. U.M.).

Samalla Muroma kuitenkin toteaa, ettei pelastusvarmuus ole ”autuu-
den ehto”. Ihminen voi hänen mukaansa ”aivan hyvin” pelastua, vaikka 
hänellä ei ole pelastusvarmuutta.472 Kristuksen hankkiman pelastuksen 
vastaanottaminen on hänen mielestänsä ”autuuden ehto”, ei pelastus-
varmuuden kokeminen. Mutta koska Pyhän Hengen sisäistä todistusta 
Jumalan lapseudesta ja sen myötä pelastusvarmuutta ei hänen mukaansa 
voi olla kenelläkään muulla kuin ”todella pelastetulla”,473 se on hänen 
mielestänsä varma todistus uudestisyntymisestä.474

472 HV 3/1955, 70.

473 HV 1/1936, 12.

474 Haataja 1986, 86–89.
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5.  PYHITYS

5.1. ”PELASTUMISEMME EHTO”

Muroman käsitystä kristillisestä uskosta on tässä tutkimuksessa luon-
nehdittu herätyskristillisyydeksi, jonka ydin on langenneen ihmisen uu-
destisyntymisen (regeneratio) välttämättömyydessä.475 Varsin vahvasti 
Muroma painottaa myös pyhitystä (sanctificatio) vanhurskauttamisen ja 
uudestisyntymisen välttämättömänä seurauksena.476 Perustellusti häntä 
voidaan pitää ns. pyhityskristillisyyden edustajana. Erityisesti Muroma 
näyttää saaneen vaikutteita Keswick-liikkeen pyhitysteologiasta.

Muroman mukaan Raamatussa puhutaan paljon pyhityksestä. 
Seurakuntien opetuksessa sitä kuitenkin käsitellään hänen mieles-
tänsä melko harvoin ja usein ”aivan epäraamatullisella tavalla”.477 
Pyhityksen välttämättömyyttä painottaessaan Muroma vetoaa toistuvasti 
Heprealaiskirjeen 12. luvun jakeeseen 14, jonka mukaan kristittyjen tulee 
pyrkiä pyhitykseen, ”sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa”.

Pyhitys ei ole Muromalle vain vanhurskauttamisen ja uudestisyntymi-
sen seuraus, vaan myös ehto sille, että ihminen voi lopullisesti pelastua. 
Hän lausuu tämän painokkaasti:

Pyhityksellä on ratkaiseva merkitys pelastuksellemme… Se on 
pelastumisemme ehto, kuten lauseen loppuosa ilmaisee. Jumala on 
pyhä ja vaatii, että niiden, jotka kerran pääsevät Hänen yhteyteensä, 
tulee olla pyhiä (1.Piet. 1: 14 – 16). Taivaan ilmapiiri on pyhyyttä; 
sinne ei sovi mitään epäpyhää (Ilm. 21:12).478

Pyhitys on siis Muroman mielestä suorastaan pelastumisen ehto. Hän 
toteaa itsekin, että ”tämä on hyvin vakava sana”. Hänen mukaansa se ei 

475 Ks. luku 4.1.

476 HV 5/1963, 128–130 Luterilaisuudessa pyhityksellä voidaan tarkoittaa laajemmassa merkityksessä 
uskon lahjoittamista, vanhurskauttamista, pyhitystä ihmisen sisäisenä muuttumisena, uskossa 
varjeltumista sekä täydellistä uudistumista täyttymyksen koittaessa. Näin esimerkiksi Luther 3. 
uskonkappaleen selityksessä. Suppeammassa merkityksessä pyhityksellä tarkoitetaan elämän 
pyhyyttä, joka seuraa vanhurskauttamista. ”Kun persoona on vanhurskautettu, Pyhä Henki 
uudistaa ja pyhittää sitä.” Ks. Pieper 2010, 555 – 556. Vanhurskauttamisen ja pyhityksen 
erottamisesta ja yhteydestä, ks. esim. Forde 1984, 425–444.Luterilaisesta pyhityskäsityksestä 
ks. Raunio 2003, 34–36 ja Juntunen 2003, 56–58. Lutherin käsityksestä ks. esim. Pinomaa 
1942, 40–83.

477 OES 1957, 43.

478 HV 10–11/1942, 195. Ks. myös HV 1/1928 ja MKHK 1959, 20.
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kaikkia miellytä, mutta hän, joka rakastaa ”kokonaista Jumalan sanaa”, 
ottaa vakavasti tämän kehotuksen.479

Pyhitys on Muroman mukaan kasvamista Kristuksessa. Ellei tapahdu 
kasvamista Kristuksessa, niin tapahtuu taantuminen ja lopulta hengelli-
nen kuolema.480 Pelastuksen ja pyhityksen suhde on hänelle paradoksaa-
linen. ”Me emme ole vielä pelastettuja, vaikka olemmekin pelastettuja. 
Hengellinen elämä meissä voi kuolla, ja taivaan portiltakin voi suruton 
uskovainen suistua helvettiin. Sen tähden on hyvin tärkeätä harrastaa 
pyhitystä.”481

Muroman käsitys pyhityksen välttämättömyydestä korostuu voimak-
kaasti, kun hän vetoaa apostoli Paavalin sanoihin, jonka mukaan pyhityk-
sen on tultava täydelliseksi: ”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rak-
kaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, 
saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa” (1. Kor. 7:1).482

5.2. ”KRISTUKSEN KALTAISEKSI”

Koska pyhitys on Muroman mielestä pelastuksen ehto, on tärkeää kysyä, 
mitä Muroma tarkoittaa pyhityksellä.

Muroman mukaan monilla kristityillä on ”lainomainen” käsitys py-
hityksestä. He ajattelevat sen olevan jotakin, mikä on ihmisen omien 
”hengellisten ponnistelujen” tulos. Tätä vastoin Muroma Keswick-liikkeen 
tavoin painottaa, että – kuten vanhurskauttaminen ja uudestisyntymi-
nen – myös pyhitys on ”sataprosenttisesti Jumalan armotyö, johon ei 
saa lisätä mitään”.483

Muroma määrittelee pyhityksen seuraavasti:

Mitä on pyhitys? Se on yksinkertaisesti Kristuksen 
kaltaisuutta. Mitä pyhitetympi ihminen, sitä enemmän 
Kristuksen kaltainen (lihav. U.M).484

479 HV 6/1960, 188.

480 HV 10/1954, 232.

481 HV 6/1960, 189.

482 HV 3–4/1963, 77.

483 HV 6/1960, 188; KHT V 1969, 65; HV 10/1954, 233. Keswick: “According to Keswick, we are 
not sanctified by self-effort or by works, but by faith in what Christ has done for us at Calvary. 
Sanctification, like justification, is by grace alone.” Barabas 1952, 86.

484 Samoin Keswick: “Experimental sanctification is the day-by-day transformation of the 
believer into the image of Christ…” Barabas 1952, 85. Lutherin käsityksestä Kristuksen kuvan 
kaltaisuuteen muuttumisesta ks. Mannermaa 2001, 320–332.
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Muroma asettaa pyhityksen ja Kristuksen kaltaisuuteen tulemisen pelas-
tushistorialliseen kontekstiin. Jumalan kuvaksi luotu ihminen lankesi ja 
on sen vuoksi usein muuttunut jopa ”saatanan kuvaksi”. Kristus kuitenkin 
tuli ”uudistamaan” Jumalan kuvan. Juuri tämä Jumalan kuvan uudista-
minen on pyhitystä. Muroma lausuu:

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa… Syntiinlankeemuksessa 
tämä kuva turmeltui niin, että ihminen, jouduttuaan saatanan vallan 
alaiseksi, on monta kertaa suorastaan saatanan kuva ilkeydessään, 
itsekkyydessään ja pahuudessaan. Kristus tuli särkemään perkeleen 
työt. Hän tuli uudistamaan ihmisessä Jumalan kuvan ja juuri tämä 
Jumalan kuvan uudistaminen Kristuksen kaltaisuuteen on pyhitystä.

Muroma näyttää siis korostavan Kristuksen roolia ihmisen pyhittymi-
sessä. Hän sanoo:

Pyhitys on siis täydellisesti Jumalan armotyötä Sanan ja Pyhän 
Hengen kautta. Ja nyt väittää Hebrealaiskirjeen kirjoittaja, että ellei 
Jumala pääse tekemään tätä armotyötään ihmisessä, ei ihminen 
liioin saa nähdä Herraa.485

Niin kuin pyhitys on Muroman mielestä välttämätöntä, niin myös 
Kristuksen kuvaksi tuleminen on välttämätöntä. Muroma sanoo tämän 
päättäväisesti: ”Saatanan orjasta, synnin turmelemasta ihmisestä, pitää 
tulla Kristuksen kuva.”486

Muroman mukaan koko kristillisyys tähtää ”persoonallisuuden uu-
distukseen, Kristuksen kaltaisuuteen” (kurs. U.M.)

Pyhityksen välttämättömyys korostuu jopa yllättävällä tavalla, kun 
Muroma lausuu:

Ei elämämme päämäärä ole taivas. Taivas on vain tulevan elämän 
ulkonaiset puitteet. Ei elämämme päämäärä ole sielun pelastus. 
Sielun pelastus on vain edellytyksenä iankaikkisen elämän 
osallisuuteen pääsemiseen.

Vaikka Muroma yhtäältä painottaa voimakkaasti sielun pelastusta, ei se 
siis kuitenkaan ole hänen mukaansa ihmisen elämän päämäärä. ”Ihmisen 

485 HV 7–8/1955, 176; HV 7–8/1960, 188–189.

486 HV 1/1929, 6.
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elämän päämäärä on tulla Kristuksen kaltaiseksi. Koko kristillisyyden 
tarkoituksena on Jumalan kuvan uudistaminen ihmisessä” (kurs. U.M.).487

Muroman mukaan pyhitys seuraa vanhurskauttamista eikä päinvas-
toin, mutta ne kuuluvat kuitenkin yhteen. Ensin Jumala antaa vanhurs-
kauttamisessa synnit anteeksi. Näin synti poistetaan ihmisen ja Jumalan 
väliltä. Pyhityksessä Jumala alkaa parantaa vanhurskauttamaansa syn-
tistä tehdäkseen hänestä Kristuksen kaltaisen. ”Vanhurskauttamisessa 
ratkaistaan syntikysymys rikoskysymyksenä, kun syntiselle annetaan 
kaikki hänen syntinsä anteeksi. Pyhityksessä ratkaistaan syntikysymys 
sairauskysymyksenä, jossa Herrasta lähtevät parantavat voimat luovat 
ihmiseen sisäistä Kristuksen kaltaisuutta.”488

Vaikka Kristuksen kaltaiseksi tuleminen on Muroman mukaan yh-
täältä ”täydellisesti Jumalan armotyötä”, niin toisaalta hän jännitteisesti 
painottaa, että ihmisen tulee kuitenkin ”harrastaa” pyhitystä ja ”pyrkiä” 
Kristuksen kaltaisuuteen. Hän näyttää pitävän tätä suorastaan ”autuuden 
ehtona”. Muroma lausuu:

Mitä siis on pyhityksen harrastaminen, jota ilman ei kukaan saa 
nähdä Herraa? Se on alituista pyrkimystä tulla yhä enemmän 
Kristuksen kaltaiseksi sydämen ja mielenlaadun puolesta, mikä 
sitten painaa leimansa ulkonaiseen elämäänkin… Ja pyhitys on juuri 
tätä sisäistä kilvoittelua Kristuksen kaltaisuuteen. Ja siksi pyhitys on 
suorastaan autuaaksi pääsemisen ehto” (kurs. U.M.).489

Kirjoituksessaan Harrastakaa pyhitystä490 Muroma siteeraa useita 
Uuden Testamentin kohtia, joissa hänen mukaansa yhtäpitävästi osoi-
tetaan pyhityksen päämäärä: ”Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy 
kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä” (Gal. 4:19, kurs. 
U.M.); ”Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämää-
rännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi” (Rm. 8:29, kurs. U.M.); ”Rakkaani, 
nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä 
tulee. Me tiedämme tulevamme Hänen kaltaisikseen, kun hän ilmes-
tyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (1. Joh. 3:2, 
kurs. U.M.); ”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme 

487 HV 1/1933, 18; HV 12/1952, 262. Muroma on alleviivannut Kristillisestä Uskonopista: 
”Kristinusko tahtoo ennen kaikkea luoda uuden ihmisen ja uuden maailman… Hänen tulee 
uudesti syntyä, ja Kristuksen tulee saada muoto hänessä.” Ko. tekstin kohdalle marginaaliin 
hän on kirjoittanut: ”Huom!” Johansson 1924, 23.

488 OES 1957, 44.

489 MKK 1931, 48; HV 10–11/1942, 198.

490 HV 10/1954, 231–233.
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Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltai-
siksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki” 
(2. Kor. 3:18, kurs. U.M.).

Muroma jatkaa:

”Kaikista näistä kohdista käy ilmi pyhityksen päämäärä. Se on: 
Kristuksen kaltaisuus. Tähän tähtäävät kaikki Paavalin ja muiden 
apostolien kehotukset. ´Että Kristus teissä muodon saisi`.

5.3. PYHITYKSEN EDELLYTYKSET

Jumalan kuvan uudistamisella on keskeinen rooli Muroman soteriolo-
giassa. ”On tehtävä suuri työ. Synnin saastan läpitunkemasta ja mones-
sa suhteessa saatanan kuvan kaltaiseksi muodostuneesta ihmisestä on 
tehtävä ”taivaskelpoinen” olento. Sellainen, joka sopii täydellisen puh-
tauden ja pyhyyden ympäristöön ja joka voi elää ja viihtyä siellä. Tämä 
on mahdollista ainoastaan sillä ehdolla, että saatanan kuvan kaltaisesta 
ihmisestä tulee Kristuksen kuvan kaltainen.”491

Synnin turmelemasta ja jopa Saatanan kuvan kaltaiseksi langenneesta 
ihmisestä on siis tultava Kristuksen kuvan kaltainen. Toistuvasti Muroma 
painottaa, että tämä ei tarkoita synnin turmeleman ”vanhan luomuksen” 
parantamista tai pyhittämistä. Sellainen on hänen mielestänsä täysin 
mahdotonta. Jumalakaan ei sitä tee, vaan on päin vastoin tuominnut 
”vanhan luomuksen” kuolemaan.492

5.3.1. ”KRISTUS MEISSÄ”

Pyhityksen välttämätön edellytys onkin Muroman mukaan uudestisynty-
minen ”uudeksi luomukseksi”. Kuten jo tässä tutkimuksessa kävi ilmi, hän 
on vahvasti alleviivannut Johanssonin kirjasta Pyhä uskomme kohdan: 
”Jumala sääti hänet Poikansa kuvan kaltaiseksi. Ihmisen tulee ylhäältä 
syntyä ja siten tulla Jumalan lapseksi, joka on Jumalan luonnosta osal-
linen. Hänen tulee muodostua Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja aina olla 
tekemässä taivaallisen Isän tahtoa.”493

491 MKK 1931, 42.

492 MKK 1931, 46; HV 10/1954, 232.

493 HV 10/1954, 232; Luku 4.1; Johansson 1897, 1. Vrt. Keswick: “Sanctification as a process is 
experimental or progressive sanctification – that gradual transformation, by the Holy Spirit, 
of the believer into the likeness of Christ.” Barabas 1952, 85.
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Jumalan kuvan uudistus alkaa Muroman mukaan uudestisyntymi-
sessä. Pyhä Henki – Kristus Pyhässä Hengessä – ”ottaa asuntonsa” ih-
misessä. Langenneesta ihmisestä tulee ”uusi luomus”, joka on osallinen 
jumalallisesta luonnosta. Muroma lausuu:

Uudestisyntyminen on siis todellista uudestisyntymistä uudeksi 
luomukseksi, joka on jumalallisesta luonnosta osalliseksi tulemista. 
Ja jumalallinen luonto on ”Kristus minussa”. Näin Herra aloittaa 
Jumalan kuvan uudistamisen syntisessä ihmisessä...”494

”Ensin Kristuksen täytyy syntyä meihin” (kurs. U.M.). 495 Kristuksen mei-
dän puolestamme (Christus pro nobis) täytyy tulla Kristukseksi meissä 
(Christus in nobis), sillä Kristus itse on – ei ainoastaan uskovan vanhurs-
kaus – vaan myös uskovan pyhitys. Muroma kirjoittaa:

Näin on pyhityksemme todella Kristus. Ensin Kristus meidän 
edestämme. Sitten läsnä oleva Kristus Pyhässä Hengessä. Sitten 
Kristus meissä (kurs. U.M.).496

”Jeesus Kristus on tullut uudistamaan sen Jumalan kuvan, jonka syn-
ti on särkenyt. Ja tämän Jumalan kuvan me näemme Kristuksessa 
Jeesuksessa. Jotta tämä Jumalan kuva voisi tulla uudistetuksi, täytyy 
Kristuksen Jeesuksen tulla asumaan meidän sydämiimme, ja tämä onkin 
pyhityksen alku.”497

Pyhityksen alkaminen edellyttää siis uudestisyntymistä uudeksi luo-
mukseksi, mikä Muroman mukaan tarkoittaa, että Kristus syntyy ja tulee 
Pyhässä Hengessä asumaan uskovan sydämeen. Tämä on kuitenkin siis 
vasta pyhityksen alku. Tästä eteenpäin on välttämätöntä, että uskova myös 
kasvaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Sen tähden Kristuksen pitää saada 
”täydellinen hallintavalta” uskovan elämässä. Tämä edellyttää Muroman 
mukaan ”vanhan luomuksen” eli ”vanhan ihmisen” ristiinnaulitsemista.498

494 HV 12/1952, 262.

495 HV 1–2/1933, 18.

496 HV 8/1946, 124; HV 5/1963, 130. Vrt. Keswick: Hopkins 1952, 71: “…we learn that to become 
holy we must possess the ´Holy One`. It must be Christ in us. Without that holiness ´no man 
shall see the Lord`.”

497 OES 1957, 43–44. Vrt. Hopkins 1952, 71: “Having reached the goal Himself, He becomes the 
cause or origin of their sanctification… It must be Christ in us. Without that holiness ´no man 
shall see the Lord´.”

498 OES 1957, 46–48.
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5.3.2. ”PITÄKÄÄ ITSENNE SYNNILLE KUOLLEINA!”

Monille, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja uudestisyntyneet ”uu-
siksi luomuksiksi” Kristuksessa, pyhitys saattaa kuitenkin olla Muroman 
mielestä ”aivan tuntematon asia”. Keswick-liikkeen tavoin hän ajattelee 
syyn tähän olevan siinä, että uskovat näkevät Kristuksen ristinkuolemas-
sa vanhurskauttamisensa perustan, mutta eivät näe siinä pyhityksensä 
perustaa: ”vanhan ihmisensä ristiinnaulitsemista”.499

Muroma painottaa, että Kristus ei maksanut Golgatan ristillä ainoas-
taan ihmisen syntivelkaa, vaan hän vei samalla koko ”vanhan luomuk-
sen” ristille kuolemaan. Ei riittänyt, että ainoastaan synnit tuomittiin, 
vaan ”KOKO SYNTISYYS tuomittiin ja naulittiin ristiin” (isot kirjaimet 
U.M.).500 Tämä on hänen mukaansa ”uskon asia” aivan samalla tavalla 
kuin se, että uskotaan synnit sovitetuiksi ja anteeksiannetuiksi. Muroma 
lausuu:

Samalla tavoin kuin minä uskon, että syntini ovat Golgatan ristillä 
sovitetut, on minun myös uskottava, että ´vanha luomus` on siellä 
naulittu ristiin. Samalla tavoin kuin saan uskoa, että syntini ovat 
anteeksiannetut, saan myös uskoa, että nyt saan pitää itseni synnille 
kuolleena.501

Muroman mielestä useimmat kristityt elävät kuitenkin ”vanhan luomuk-
sen kristillisyyttä”, vaikka heidän ”vanha luomuksensa” on Golgatalla 
ja uudestisyntymisessä naulittu ristiin.502 Heillä on jatkuva pyrkimys 
parannella ”läpikotaisen kehnoa” vanhaa luomusta ja valittaa Jumalan 

499 MKK 1931, 45. Samoin Keswick: “The Believer´s Identification with Christ in His Death to Sin 
the Ground of His Sanctification… It is amazing, according to Keswick, how little Christians 
know of extent of their inheritance in Christ… Often their knowledge of the extent of salvation 
does not reach beyond the fact that it includes the forgiveness of sins, and eternity in heaven 
when this life is over. These privileges, they know, are theirs through the cross; but somehow 
they do not see that at Calvary God dealt with the whole problem of sin, in all its aspects… 
´Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, 
that henceforth we should not serve sin.`” Barabas 1952, 88–89. Ks. myös Hopkins 1952, 32.

500 MKK 1931, 46.

501 MKK 1931, 46.

502 ”Kun Kristus ristiinnaulittiin, sai kaikki ´vanha` tuomion Hänen ristillään. Jumalan silmissä 
se ristiinnaulittiin. Ristiinnaulitseminen on siis aivan kuin toinen puoli totuudesta: ´Se on 
täytetty!`´. Täydellinen anteeksiantamus annettiin täydellisen tuomion perusteella. Ensin 
tuomio, sitten anteeksiantamus. Tässä valossa katselee Jumala koko maailmaa. Koko maailma on 
tuomittu. Koko maailma on armahdettu. Ja kuitenkin tulevat tästä osallisiksi vain ne, joissa tämä 
tuomio ja armahdus muodistuvat henkilökohtaiseksi totuudeksi. Tämä tapahtuu silloin, kun 
kadotetusta ja tuomitusta ihmisestä tulee pelastettu ja armahdettu Jumalan lapsi. Se tapahtuu 
uudestisyntymisessä. Uudestisyntymisessä Herra ristiinnaulitsee ´vanhan` ja herättää eloon 
uuden. ´Katso, vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. ` 2 Kor. 5:17.” HV 4/1948, 62.
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edessä syntisyyttään, kylmyyttään, haluttomuuttaan, voimattomuuttaan 
ja kaikkea muuta pahaa, mitä vanhassa luonnossa asuu. Muroma mu-
kaan tällainen ”vanhan luonnon kristillisyys” on Paavalille täysin vierasta. 
Hänen mukaansa Paavalille ”minä” eli ”vanha luomus”, synnin läpikotai-
sin turmelema ”liha” on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu.

Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu… ´Vanha minä` oli 
kerta kaikkiaan aivan kuin pois pantu hänen silmiensä edestä, ja 
tämä oli tapahtunut jo Golgatalla. Niin kuin Kristus Golgatalla 
kantoi meidän syntimme ristin puuhun, niin samalla myös meidän 
vanha ihmisemme ristiinnaulittiin hänen kanssaan.503

Muroma muistuttaa, että ilman pyhitystä ”emme kelpaa taivaan pyhien 
joukkoon”, mutta painottaa samalla, ettei kysymys ole ”meidän omasta 
pyhityksestämme”. Uskovien oma pyhitys eli ”vanhan luomuksen kristil-
lisyys” on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja heille on lahjoitettu Kristus 
pyhitykseksi.504

Kuten Keswick-liikkeen pyhitysjulistuksessa painotetaan, myös 
Muroma selittää, että ”vanhan minän” ristiinnaulitseminen on ”Jumalan 
silmissä” jo tapahtunut tosiasia, mutta Kristukseen uskovalle se on ”uskon 
asenne” (kurs. U.M.). Hänen mielestänsä sitä kuvaa Paavalin kehotus 
Roomalaiskirjeen 6. luvun jakeessa 11:

Pitäkää itsenne synnille kuolleina.505

Tämä tarkoittaa Muroman mukaan sellaista uskon asennetta, jossa kään-
nytään pois ”omasta itsestä” yrittämättä enää millään tavalla parantaa 
itse itseänsä. ”Sinun on jätettävä oma itsesi kokonaan Kristuksen käsiin ja 
sitten ´käännettävä itsellesi selkä` niin kuin ei sinua enää olisikaan. Sinä 
olet omasta itsestäsi vapautettu sen kautta, että oma itsesi on Kristuksen 
kanssa ristiinnaulittu.”506

503 JS 1961, 72–73.

504 ”Meillä on Kristuksessa kaikki, mitä ikinä tarvitsemme…meille lahjoitetaan myöskin pyhitys, jota 
paitsi kukaan ei saa nähdä Herraa. Ilman pyhitystä emme kelpaa taivaan pyhien joukkoon. Mutta 
meidän oma pyhityksemme on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja nyt meille on lahjoitettu 
Kristus pyhitykseksemme.” MKHK 1959, 20.

505 HV 4/1948, 63. Samoin Keswick:” But it is not enough to know that historically all believers 
died with Christ; we must appropriate that truth if it is to be real in our experience. God reckons 
us dead to sin because of our union with Christ in His death to sin. Now by faith we must enter 
into God´s reckoning.” Barabas 1952, 89–90.

506 KHT 5 1969, 76 – 77.
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Muroma kirjoittaa, että häntä on joskus syytetty ”anglosaksilaisesta” 
pyhitysopetuksesta. Hän ei kerro tarkemmin, kuka on syyttänyt ja millä 
perusteella. On mahdollista, että Muroma viittaa Veikko Takalan kirjaan 
Herätys ja kääntymys, jossa Takala antaa ymmärtää, että Muroman myö-
tä ”anglosaksilaisen pyhitysjulistuksen muuntama vanhapietismi tulee 
kirkolliseen elämäämme”.507 Muroman itsensä mielestänsä hän ei kui-
tenkaan ole koskaan opettanut ”anglosaksilaista” pyhitysoppia. Hän tosin 
tunnustaa saaneensa Keswick-liikkeen julistuksesta ”paljon hyvää”, mutta 
sanoo edustavansa – ei suinkaan Keswick-liikkeen – vaan ennen kaikkea 
apostoli Paavalin pyhitysoppia,508 Siksi hän tässäkin vetoaa erityisesti 
Paavaliin. Muroma kirjoittaa:

Paavalin ajatuksen mukaan ´minä` olen ristiinnaulittu Kristuksessa 
ja Kristuksen kanssa. Minun ei siis pidä yrittää pukea tätä 
ristiinnaulittua minää jollakin jumalisuuden verholla, vaan minä 
saan oikeuden pitää itseäni synnille kuolleena.509

Muromalle pyhityksen perusedellytys on siis yhtäältä uudestisyntyminen 
”uudeksi luomukseksi” eli uudeksi ihmiseksi, joka on osallinen jumalalli-
sesta luonnosta. ”Uusi luomus”, ”uusi ihminen”, ”uusi minä”, ”henki” ja 
”jumalallinen luonto”, joita ilmaisuja Muroma käyttää,510 identifioituvat 
hänellä Kristuksen asumiseen uskovassa (Christus in nobis). Uskovassa 
läsnä oleva Kristus on hänen mukaansa uskovan pyhitys, ja pyhittymi-
nen on Kristuksen kaltaisuutta uskovassa. Toisaalta Muroma painottaa 
toistuvasti ”kuolemisen evankeliumia”: ”vanha ihminen” on Kristuksen 
kanssa ristiinnaulittu.511 Siinä on hänen mukaansa suorastaan pyhityk-
sen ”perusta”. Jotta Kristus saisi muotoa uskovassa, se edellyttää synnin 
turmeleman ”vanhan ihmisen” eli ”vanhan luomuksen”, josta hän käyttää 
myös ilmaisuja ”vanha minä”, ”vanha luonto” tai ”liha”, ristiinnaulitse-
mista.512 Se on hänen mukaansa jo tapahtunut Golgatalla. Nyt uskovan 
tulee pitää ”uskon asenteella” itseänsä Kristuksen kanssa ristiinnaulittuna 
ja synnille kuolleena.

507 Takala 1962, 98.

508 ”Minua on eräältä taholta syytetty, että opetan ́ anglosaksilaista´ pyhitystä. Tätä en ole koskaan 
tehnyt. Tunnustan mielihyvin, että Keswick- kokousten julistuksesta olen saanut paljon hyvää, 
mutta minun pyhitysjulistukseni on alun pitäen ollut paavalilaista” (kurs. U.M.). HV 3–4/1963, 
77. Ks. myös luku 2.7.

509 HV 10/1961, 253.

510 HV 3/1959, 96; HV 4/1948, 63; JS 1961, 72–73; HV 12/1952, 262.

511 JS 1961, 72.

512 OES 1957, 45–46; HV 1/1960, 19; HV 12/1956, 320; AVH 1965, 280.
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Itsensä synnille kuolleena pitäminen ei Muroman mukaan kuitenkaan 
tarkoita, että tällöin synti kuolisi uskovassa. Tai ettei hänessä enää olisi 
lainkaan ”vanhaa luontoa”. Toistuvasti hän tekee selväksi, että uskova 
pysyy aina syntisenä eikä hänestä tule tässä ajassa synnitöntä. Loppuun 
asti uskova on ”itsessään syntinen, mutta samalla Kristuksessa vanhurs-
kas” (simul iustus et peccator).513 Muroma kirjoittaa:

Ei, kyllä me elämässämme loppuun saakka jäämme syntisiksi, 
jotka vielä kuoleman hetkellä olemme pyhiä vain Kristuksen veren 
voimasta. Liha on ja pysyy lihana kaikkine himoineen ja haluineen, 
silloinkin kun se on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa.514

”Liha” eli ”vanha luonto” ei siis Muroman mukaan muutu vähemmän 
syntiseksi, saati että se lakkaisi olemasta ja vaikuttamasta uskovassa. 
Mutta kun uskova pitää itseänsä ”uskon asenteella” synnille kuolleena, 
hän ei Muroman mukaan tahdo enää olla ”vuorovaikutuksessa” vanhan 
luontonsa kanssa.

Muroma julkaisi Herää Valvomaan -lehdessä suomennoksen Keswick-
liikkeeseen lukeutuneen F.B. Meyerin kirjoituksesta Kristuksen hallit-
sema elämä. Kirjoituksen pyhitysopilliset painotukset vastaavat varsin 
hyvin Muroman painotuksia: ”Syntisyys on se mädäntymässä oleva van-
ha luonto, liha, josta kaikkinainen paha pursuaa esiin elämässämme. Se 
voidaan Jumalan armon ja Pyhän Hengen voiman kautta pitää ristille 
naulittuna ja näin pitää tehottomana… Siitä emme vapaudu ennen kuin 
kuolemassa…” Syntisyys ei siis suinkaan ole meissä kuollut, mutta me 
pidämme itsemme sille kuolleena, s.o. me emme antaudu mihinkään vuo-
rovaikutukseen sen kanssa. Me käännämme sille selkämme, ja olemme 
ikään kuin sillä ei enää ole mitään sanavaltaa elämässämme.”515

Muroma vakuuttaa: ”Ken tämän elää todellisuudeksi, elää ´vanhasta´ 
vapautumisen evankeliumin.”516

513 HV 3/1943, 43. ”Tässä on tuo kristinuskon ihmeellinen vastakohtaisuus: täydellisesti pyhä 
Kristuksessa ja mitä mustin syntinen itsessänsä.” SEH 1929, 191. Ks. myös Pinomaa 1977, 31–
38.

514 HV 8/1946, 122.

515 JS 1961, 74; F.B. Meyerin kirjoitus HV 3/1935, 93–97, sitaatit 95–96.

516 HV 12/1952, 262. Ks. Hopkins 1952, 82–83.
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5.3.3. ”LIHALLISESTA” USKOVAISESTA ”HENGELLISEKSI”

Muroman mukaan Jumala on päättänyt tehdä jokaisesta uudestisyn-
tyneestä – ”todellisesta Jumalan lapsesta” – Kristuksen kaltaisen. Hän 
tahtoo uudistaa heissä Jumalan kuvan, jonka synti turmeli. Tie tähän 
päämäärään on Muroman mielestä ”lihan ristiinnaulitsemisen tie”, us-
kon ja kuuliaisuuden tie, joka tarkoittaa oman tahdon hylkäämistä. Sen 
tähden se on ”raskas tie syntiselle lihalle ja verelle”, ja siksi vain harvat 
siitä hänen mukaansa edes välittävät.

Muroma näyttää ajattelevan, että useimmat kristityt koettavat ”pelas-
taa sielunsa helvetin tulesta niin halvalla hinnalla kuin mahdollista”.517 
Hänen mielestänsä Kristuksen seurakunnan jäsenet ovat suuressa määrin 
”lihallisia kristittyjä”. 518 Hän arvelee, että jopa suurin osa uudestisyn-
tyneistä on pysähtynyt hengellisessä kasvussaan ”lihallisen uskovaisen” 
tasolle.519

Keitä ja millaisia nämä ”lihalliset uskovaiset” ovat?
Muroman mukaan Raamattu puhuu hengellisessä mielessä kolmenlai-

sista ihmisistä. ”Luonnolliset eli sielulliset ihmiset” ovat hänen mukaansa 
uudestisyntymättömiä, jotka elävät langenneen luontonsa mukaista elä-
mää. Sitten ovat ”hengelliset ihmiset”, jotka ovat uudestisyntyneet ”uu-
siksi luomuksiksi”. He ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja 
elävät sen mukaista elämää. ”Vanha luomus” heissä on ristiinnaulittu 
Kristuksen kanssa. Pyhä Henki on saanut heissä täyden hallintavallan, 
ja siksi ”uusi luomus” eli Kristus heissä voi toteuttaa Jumalan tahtoa 
heidän elämässään.

Luonnollisten ja hengellisten ihmisten lisäksi Muroman mukaan ovat 
vielä ”lihalliset ihmiset”. Hän yhtyy Keswick-pyhitysteologiassa keskei-
seen käsitykseen, jonka mukaan uudestisyntyneet jakautuvat kahteen 
”kategoriaan”: hengellisiin (spiritual christian) ja lihallisiin( carnal 
christian).520 Muroma lainaa Paavalia (1. Kor. 3:1–3): ”Niinpä, veljet, 
minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin 
lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa.” Hänen mukaansa sie-
lullisen ihmisen ja hengellisen ihmisen välillä on ”laatuero”, mutta lihal-
lisen ja hengellisen välillä ei ole eroa ”elämän laadussa, vaan elämän 
asteissa, voimassa” (kurs. U.M.)521

517 KHT 3, 61.

518 EHYO 1958, 42–43.

519 SEH 1929, 196–197.

520 Vainio 2003, 79.

521 SEH 1929, 179, 219; EHYO 1958, 42. Hengellisestä ja lihallisesta ihmisestä ks. Raunio 2003, 
24–25.
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”Lihalliset” ovat siis Muroman mukaan ”hengellisten” tavoin vanhurs-
kautettuja ja uudestisyntyneitä ihmisiä. He ovat saaneet Pyhän Hengen. 
He ovat ”uusia luomuksia” Kristuksessa. Kristus asuu heissä. He ovat 
”täydellisesti pyhiä Kristuksessa”. Vaikka Muroma siis yhtäältä korostaa, 
että pyhitys on pelastumisen ehto (ks. luku 5.1.), hän jännitteisesti – 
Keswick-liikkeen tapaan – painottaa, että ”lihalliset” – mikäli he pysyvät 
Kristuksessa – kuitenkin pelastuvat, vaikka pyhitys ei ole heissä Jumalan 
tahtomalla tavalla päässyt toteutumaan. Sen sijaan, että he uskossa pi-
täisivät vanhan luomuksensa ristiinnaulittuna ja itsensä synnille kuol-
leina, vanha luonto ”kaikkine synteineen ja vikoineen” hallitsee heitä.522 
Muroma kirjoittaa:

Lihallinen uskovainen on ihminen, jonka elämässä vanha luonto on 
hallitseva, sen sijaan, että sen tulisi olla ristiinnaulittuna. Ja missä 
liha hallitsee, siellä ovat lihan teot ilmeiset (kurs. U.M.).523

Muroma vetoaa Paavalin sanoihin: ”Minussa, se on minun lihassani, ei 
asu mitään hyvää” ja jatkaa: ”Kuule! Ei mitään hyvää, ei mitään. Se on 
täynnä mädännäisyyttä, sillä synti on sen läpikotaisin turmellut. Ja 
missä se pääsee hallitsemaan, ja vaikka ei aivan hallitsemaan, niin aina-
kin olemaan mukana, siellä käy inhottava synnin löyhkä” (kurs. U.M.).524 
Uskovaisen ”liha” ei ole ”rahtuakaan pyhempi”. Liha on ja pysyy aina 
lihana. Se ei parane eikä sitä Muroman mukaan Raamatussa koskaan 
kehoteta parantamaan, vaan pitämään kuolleena.

 Lihallisen uskovaisen ongelma on Muroman mielestä syvimmiltään 
aina siinä, että hänen hengellisyytensä on ”minäkeskeistä”. Sen sijaan, 

522 EHYO 1958, 42; SEH 1929, 177–194. Vrt. Keswick: “A carnal man may be also one who has 
been born of the Spirit but is not sufficiently actuated by His enlightening and sanctifying 
power to overcome the hostile power of the flesh; he still thinks, feel, judges, acts, ´according 
to the flesh`… The condition described by ´carnal `may be either the immature stage of young 
convert, or a state of relapse into which the more advanced believer has fallen. Too the first no 
blame can be attached, for all must pass through this stage in their progress from the natural 
to the spiritual. But to the second condemnation belongs, as we see from the way in which the 
Apostle writes to the Corinthian believers, ´I could not speak unto you as unto spiritual, but as 
unto carnal, even as unto babes in Christ´ (1 Cor 3:1). `He is here not speaking of Christians 
as distinguished from the world, but of one class of Christians as distinguished from another 
` (Hodge).” Hopkins 1952, 33–34. Ks. myös Barabas 1952, 54.

523 Muroma liittyy tässä Gal. 5: 19–21 olevaan luetteloon lihan teoista ja toteaa, että ”eihän voida 
ajatella, että nämä kaikki ilmenisivät uskovaisissa. Mutta monet niistä ovat vallan suosittuja 
syntejä. Joskin esim. juominkeja ja öisiä kemuja pidettäisiinkin uskovaiselle sopimattomina – 
niin pitkälle tuskin missään uskovaisten piirissä on langettu, ei ainakaan meidän päivinämme 
– niin sen sijaan suositaan sangen paljon vihaa, riitaa, eriseuroja, lahkoja, eikä aina olla niin 
perin tarkkoja siveellisyydenkään suhteen.” SEH 1929, 195–196.

524 SEH 1929, 198.
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että hän Paavalin kanssa sanoisi: ”En silleen elä minä, vaan Kristus elää 
minussa”, hän toistaa tämän sanoja: ”Minä olen lihallinen, myyty synnin 
alaiseksi” (kursivoinnit U.M.).525

Muroman mukaan tästä on ”mitä havainnollisin esitys” 
Roomalaiskirjeen 7. luvun loppupuolella. Hänen mukaansa Paavali ker-
too siinä kokemastaan ”pyhitysvararikosta”; siitä, mitä tapahtui, kun hän 
yritti omin voimin voittaa synnin. Vaikka Paavali kertoo tässä nimen-
omaan itsestään, tämä kuvaus sopii Muroman mielestä keneen tahansa 
uudestisyntyneeseen ihmiseen, joka yrittää voittaa synnin omin voimin.526

Keswick-liikkeen pyhitysopetuksessa Room. 7:7–25 on keskeisessä 
roolissa. Muroman tavoin sen ymmärretään puhuvan ihmisestä, joka yrit-
tää omilla ponnistuksillaan voittaa vanhan luontonsa. Sitä tosin on tulkittu 
liikkeessä eri tavoin, mutta ilmeisesti pääsääntöisesti niin, että kysymys 
on joko uudestisyntyneestä tai uudestisyntymättömästä ihmisestä, joka 
yrittää voittaa vanhan luontonsa omin ponnistuksin.527 Myös eräät kirk-
koisät ajattelivat, että näissä jakeissa puhutaan uudestisyntymättömästä 
ihmisestä. Muroma ei näe mitenkään mahdollisena, että kysymys voisi 
olla uudestisyntymättömästä ihmisestä. Hänen mielestänsä ”ei yksikään 
heräämätön ihminen voi tuntea synnin valtaa ja voimaa niin väkevästi 
kuin mitä tässä kohdassa kuvataan. Ei kääntymättömästä ihmisestä voida 
sanoa, että hän sisällisen ihmisen puolesta ilolla yhtyy Jumalan lakiin”.528

Muroma on siis vakuuttunut, että tässä uudestisyntynyt Paavali kertoo, 
mitä tapahtui, kun hän taisteli omin voimin syntistä lihaansa vastaan. 
Hän tuli tuntemaan, että hänessä on kaksi voimaa. Uudestisyntyneen 
ihmisensä eli uuden luontonsa puolesta hän iloiten yhtyi Jumalan lakiin, 
mutta hän huomasi syntisessä lihassaan vaikuttavan toisen lain: ”Synti 
oli piintynyt kiinni häneen.” Uudestisyntyneen ihmisensä puolesta hän 
vihasi syntiä, mutta kuitenkin lankesi. Hän kärsi siitä, mutta silti lankesi 
uudestaan ja uudestaan. Hän ei tahtonut tehdä syntiä, mutta hänellä ei 
ollut voimaa voittaa syntiä itsessään. Lopulta Paavali huudahti: ”Minä 
viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista!” 
Muroma kirjoittaa:

525 SEH 1929, 208.

526 SEH 1929, 209; HV 7–8/1960, 195.

527 ” The view of this chapter generally held by Keswick teachers is most clearly stated in the 
addresses of Evan Hopkins. It is that the experience of struggle and defeat here described is not 
the God-intended normal experience of Christians, but shows what happens when any person, 
regenerate or unregenerate, tries to conquer the old nature by self-effort.” Barabas 1952, 75–
77. Ks. myös Pokki 1999, 213.

528 HV 7–8/1960, 195; Lutherille nämä jakeet olivat osoituksena siitä, että uskova on samanaikaisesti 
vanhurskas ja syntinen (simul iustus et peccator). Pokki 1999, 247 nootti 260.
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… synti kaikkine haluineen ja himoineen oli niin syvästi pesiytynyt 
hänen vanhaan ihmiseensä, että vaikka Paavalin tahto oli uuden 
puolella, ei hänellä kuitenkaan ollut voimaa voittaa syntiä ja pitää 
sitä kurissa (kurs. U.M.).529

Tekemättä tässä eroa lihallisen ja hengellisen kristityn välillä, Muroman 
mukaan uudestisyntyneelle ihmiselle synti on aina ”vierasta”. Vaikka hän 
lankeaa syntiin ja saattaa ”lihansa puolesta” olla kiinni jossakin ”synti-
himossa” ja vaikka hänen vanha luontonsa rakastaa syntiä ja ”haluaisi 
saada vapaasti elää synnissä”, samanaikaisesti uusi luonto hänessä ”itkee 
ja kärsii siitä”.530 Muroma lausuu:

Käsitykseni on, että uudestisyntynyt ihminen ei enää milloinkaan 
tieten tahtoen tee syntiä. Hän ei koskaan suunnittele synnin 
tekemistä… hänkin voi langeta syntiin, niin kuin Paavali 
Roomalaiskirjeen 7. luvun lopussa osoittaa. Joskus voi jokin 
kiusaus tulla niin voimakkaaksi, ettei hän pysty tekemään sitä 
hyvää, jota hän tahtoo, vaan lankeaa. Mutta tämä ei tapahdu 
niin, että hän tieten tahtoen olisi harkinnut antautuvansa synnin 
valtaan. Kyllä apostoli Johanneksen sana hänen 1. kirjeensä 3. 
luvussa pätee jokaisen uudestisyntyneen kohdalla. ´Ei yksikään 
Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, 
eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta`… On suuri 
ero tahallisella synnin tekemisellä ja voimattomuudella väkevien 
kiusausten pyörteissä. Totisesti Jumalan lapsi ei tahdo tehdä syntiä, 
vaan Jumalasta syntyneenä tahtoisi hän elää yhtä puhdasta ja pyhää 
elämää kuin hänen Mestarinsa. Ja niin kauan kuin hänellä on tämä 
mielenlaatu, puhdistaa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, 
veri hänet kaikesta synnistä. Jos hän taas on tämän mielenlaadun 
kadottanut ja kylmästi harkiten ryhtyy syntiä tekemään, on hän 
langennut pois armosta.”531

529 SEH 1929, 211–212.

530 HV 9/1941, 192–193; HEH 1929, 196.

531 SSI 1958, 25. Samansuuntaisesti John Wesley: ”Kun Wesley puhuu kristilliseen täydellisyyteen 
liittyvästä ́ synnittömyydestä ̀ , hän sanoo, ettei tässä pyhityksen tilassa oleva ihminen tahallaan 
ja tietoisesti tahdo tehdä syntiä eli poiketa Jumalan laista. Wesleyn mukaan kristitty on kuitenkin 
tässä tilassakin edelleen inhimillisten rajoitusten alainen, keskeneräinen ja puutteellinen 
ihminen, joka sen tähden tekee väistämättä syntiä, vaikkei tahtoisikaan. Wesleyn mielestä siinä 
ei kuitenkaan ole kysymys synnin tekemisestä samassa merkityksessä kuin tahallisessa Jumalan 
lain rikkomisessa.” Pokki 2005, 201 – 202. Ks. myös Ahonen 1983, 67 nootti 12 ja Pinomaa 
1942, 84–122. ”Jumalasta syntynyt tee syntiä” – Kristitty ja synti 1. Johanneksen kirjeessä ks. 
Juntunen 1997.
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Uudestisyntynyt ihminen ei siis Muroman mukaan ”tieten tahtoen” eli 
tietoisesti ja tahallaan tee syntiä. Hän ei ”suunnittele” synnin tekemistä, 
sillä hänessä on uusi, jumalallinen luonto, joka ei voi tehdä syntiä. Tästä 
huolimatta uudestisyntyneen ihmisen elämässä on syntiä. Vaikka hänen 
tahtonsa on ”uuden puolella”, eikä hän näin ollen tahdo tehdä syntiä, 
hänessä on ”läpikotaisin turmeltunut” vanha luonto, jonka tähden lan-
keemuksia tapahtuu.532

”Lihallisen” uskovaisen lankeemukset johtuvat Muroman mielestä eri-
tyisesti siitä, että häneltä puuttuu voima voittaa synti ja pitää sitä kurissa. 
”Lihallinen” uskovainen ajattelee, että hänet on pelastettu armosta, mutta 
pyhitys on jätetty hänen tehtäväkseen.533 Siksi hän Muroman mukaan 
taistelee saattaakseen oman turmeltuneen luontonsa ”hurskaaksi ja py-
häksi”. Mutta – Muroma huomauttaa – ettei Jumalakaan saanut vanhasta 
luonnosta ”taivaskelpoista”. Hän vetoaa Paavaliin (Rm. 8:13): ”Sillä jos 
te Hengellä kuoletatte lihan teot, niin te saatte elää” ja hän painottaa, 
ettei uskovan pidä taistella itse syntiä vastaan, vaan ennen kaikkia pyrkiä 
täyttymään Pyhällä Hengellä. ”Siinä on voiton salaisuus!”534

Kun siis ”lihallinen” uskovainen on Muroman mielestä omien voimi-
ensa varassa, niin ”hengellisen uskovaisen koko voima on siinä armossa, 
mikä joka hetki säteilee Kristuksen rististä” (kurs. U.M.). Hän elää sii-
nä ”kokemuksellisessa todellisuudessa”, että hänen vanha ihmisensä on 
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Tämä ”armon voima” tulee ”lihalliselle” 
uskovaiselle ”kokemukselliseksi todellisuudeksi”, kun hän täyttyy Pyhällä 
Hengellä.535 Näin hän saa ”voiman ylhäältä”. Silloin hän ei enää Muroman 
mukaan kilvoittele ”tämmöisenään”. Hän nousee kristillisyydessään uu-
delle tasolle: ”siihen elämään, jota Paavali kuvaa Roomalaiskirjeen 8. 
luvussa.”536

532 Roseniuksen mukaan uudestisyntyneellä ihmisellä on syntiä, mutta hän ei tahdo tehdä syntiä. 
Jos hän tekee syntiä, ”perkele, synnin laki, ottaa hänet vangikseen ja pakottaa häntä – muuten 
hän ei koskaan tekisi syntiä… Liha vaikuttaa sen, ettei hän voi olla täysin vapaa pahasta.” Ks. 
Huovinen 1962, 258–259. Ks. myös ”synti olemisena ja tekemisenä”: Jolkkonen 2003, 101–106.

533 Vainion mukaan (2003, 77) ns. pyhityskristillisyydessä ajatellaan, että kun armo on saatu 
ilmaiseksi, uskovan tulee säilyttää se kuuliaisuudellaan ja saada näin Kristus sisäisesti 
vaikuttavaksi.

534 SEH 1929, 214–215.

535 SEH 1929, 217–218.

536 HV 7–8/1960, 196.
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5.3.4. ”KOKONAINEN ANTAUTUMINEN”

Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että yhtäältä Muroman pyhityskäsityk-
sessä painottuu Kristuksen rooli. Tähtäähän ”koko kristillisyys” hänen 
mukaansa Kristuksen kaltaisuuteen.537 Toisaalta Muroma painottaa vah-
vasti Pyhän Hengen roolia. Hänen mukaansa näissä kolmessa sanassa: 
”Täyttykää Pyhällä Hengellä” on koko käytännöllisen kristillisyyden sa-
laisuus. Se on ”elämää Pyhässä Hengessä, vaellusta Pyhässä Hengessä, 
kasvamista Pyhässä Hengessä ja täyttymistä Pyhällä Hengellä”. Siellä 
missä Pyhä Henki saa ”rajoittamattoman vallan” uskovien elämässä, hän 
muovaa heitä Kristuksen kaltaisuuteen.538 Tästä on Muroman mukaan 
kysymys Pyhällä Hengellä täyttymisessä. Siksi Pyhällä Hengellä täytty-
minen on hänen mielestään pyhityksen välttämätön edellytys. On huo-
mionarvoista, että Hengellä täyttyminen on yksi niistä teemoista, joita 
Muroma kirjoituksissaan kaikkein eniten käsittelee.

Keswick-liikkeen pyhitysopetuksen mukaan elämä Pyhän Hengen täy-
teydessä (a Spirit-filled life) ei ole vain joidenkin kristittyjen etuoikeus, 
vaan jokaisen uskovan ”normaali tila”. Myös Muroman mielestä Jumala 
tahtoo, että kaikki uskovat täyttyvät Pyhällä Hengellä.539 Hän ei tahdo, 
että kukaan Pyhästä Hengestä osalliseksi tullut jää ”lihallisen” uskovai-
sen tilaan kilvoittelemaan ”tämmöisenään” syntiä vastaan omin voimin.

”Lihallisesta” uskovaisesta tulee Muroman mukaan hengellinen us-
kovainen sillä edellytyksellä, että hän täyttyy Pyhällä Hengellä. Hengellä 
täyttyminen on hänen mielestänsä ”sellaista taivaallista armoa, että se 
tekee mahdolliseksi elää elämää, jota Paavali kuvaa Roomalaiskirjeen 
kahdeksannessa luvussa.”540

Kaikki uskovat eivät kuitenkaan Muroman mukaan koskaan täyty 
Pyhällä Hengellä, vaikka he ovat henkikasteessa saaneet Pyhän Hengen.541 
Hänen mielestänsä tähän on selvä syy. Heiltä puuttuu ”kokonainen an-
tautuminen”. Se on Muroman mielestä Pyhällä Hengellä täyttymisen 
edellytys ja ehto. Hän kirjoittaa:

537 Ks. luku 5.2.

538 HV 12/1952, 263.

539 KHT 5 1969, 49; HV 1/1962, 11. Keswick: “The sum of New Testament teaching is that a Spirit-
filled life is the normal condition of the believer.” Barabas 1952, 132.

540 HV 8/1943, 141 Vrt. Keswick: “Unless the Holy Spirit is given His rightful place in the life of 
the Christian, then even though historically and judicially he was crucified with Christ, the 
experience of the ´wretched man` in Romans VII will be the result.” Barabas 1952, 94.

541 “Keswick… while every Christian has the Spirit and has been baptized by the Spirit, not every 
Christian is filled with the ‘spirit or has the fulness of the Spirit. There would be no point to 
the command of the apostle Paul, ´be filled with the Spirit´, if it were ipso facto true that every 
Christian is filled with the spirit.” Barabas 1952, 132.
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…. he eivät ole antautuneet kyllin kokonaan Jeesuksen 
omiksi, ja siksi eivät ole tulleet täytetyiksi Pyhällä Hengellä… 
Meidän puoleltamme on siis kysymys kokonaisesta 
antautumisesta” (lihav. H.H.).542

Mitä Muroma tarkoittaa ”kokonaisella antautumisella”?
Hänen mukaansa ”kokonaisessa antautumisessa” uskovainen ”antaa 

itsensä” Herralle.543 Monet eivät ole Muroman mielestä uudestisyntymi-
sensä jälkeen ”ratkaisevasti antautuneet Herralle”.544 Hän painottaa, että 
tämä on ”ratkaiseva teko”, jonka seurauksena Pyhä Henki saa uskovan.545 
Se tarkoittaa, että ”koko elämä luovutetaan ratkaisevasti Kristuksen 
hallintaan”.546 Muroman mielestä ”Kristus ei voi elää kenessäkään, joka ei 
ole luovuttanut itseään, ja ennen kaikkea tahtoaan kokonaan Kristukselle” 
(kurs. U.M.)547

Näyttää selvältä, että ”kokonainen antautuminen” on Muroman mu-
kaan käänteentekevä tahdonakti – ei vain herätyksen etsikkoajassa – vaan 
myös uudestisyntyneen pyhityselämässä. Hän painottaa toistuvasti, että 
kysymys on nimenomaan ”ratkaisevasta kokonaisesta antautumisesta”548, 
tahdonaktista, jossa uskova ”ratkaisevasti antautuu Herralle” eli luovuttaa 
itsensä ja oman tahtonsa hänelle. ”Kokonainen antautuminen tarkoittaa 
siis Muroman mukaan sellaista ”ratkaisevaa tekoa”, jonka seurauksena 
Pyhä Henki saa uskovan eli ”rajoittamattoman vallan” uskovan elämässä.

Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että Muroman mukaan uudestisyn-
tyminen edellyttää ”kokonaista antautumista”. Ilman tahdonaktia, jossa 
ihminen ”antautuu Herran omaksi”, ei kukaan voi hänen mukaansa tulla 
vanhurskautetuksi, uudestisyntyä ja pelastua.549

Myös pyhitys uudestisyntymisen välttämättömänä seurauksena edel-
lyttää hänen mukaansa ”kokonaista antautumista”. Siis ensin uudesti-
syntymättömän tulee ”antaa itsensä kokonaan Herralle” voidakseen 
uudestisyntyä ja saada Pyhän Hengen, ja sitten uudestisyntyneen tulee 

542 KHT 3 1967, 46. Keswick: “The believer often makes the mistake of thinking that he can overcome 
the flesh by his own struggles. Really he has no power to conquer the flesh; but he is free to yield 
either to the flesh or the Spirit; and by the constant surrender of his will to the Holy Spirit he 
finds a power in God that completely conquers the flesh and brings deliverance from its lusts.” 
Barabas 1952, 96.

543 HV 5–6/1937, 139.

544 HV 7–8/1952, 134.

545 HV 10/1955, 240.

546 HV 10/1955, 240.

547 HV 5–6/1937, 139.

548 HV 10/1955, 240.

549 Ks. 4.4.2.
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”ratkaisevasti antautua Herralle” voidakseen täyttyä Pyhällä Hengellä ja 
pyhittyä.

Muroma näyttää omaksuneen Keswick-liikkeen pyhityskäsitykselle 
ominaisen painotuksen, jonka mukaan ”kokonaisen antautumisen” tah-
donakti (entire surrender, dedication) on edellytys korkeamman tason us-
konelämään – sanctification in real earnest – pääsemiselle. Hän lausuu:

Nyt alkaa pyhityksen elävä tie… Pyhitys on aina määrätietoinen 
askel. Se merkitsee sitä, että sinun elämässäsi on täytynyt olla 
hetki, jolloin sinä uudestisyntyneenä (lihav. H.H.) ihmisenä olet 
antanut itsesi ja vihkinyt koko elämäsi Kristukselle.550

Vaikka ”kokonainen antautuminen” on siis Muroman mukaan yhtääl-
tä molemmissa pelastusjärjestyksen vaiheissa ”ainoastaan” edellytys, se 
on todellisuudessa ”ratkaiseva teko”. Ilman ”kokonaista antautumista” 
uudestisyntymätön ei voi saada Pyhää Henkeä ja uudestisyntyä eikä 
ilman ”kokonaista antautumista” uudestisyntynyt voi täyttyä Pyhällä 
Hengellä ja pyhittyä.551

Muroman mukaan Pyhä Henki tosin vaikuttaa ”tahtomisen ja tekemi-
sen”, mutta samalla hän painottaa, että ihmisestä itsestään lopulta riip-
puu, toteutuuko Jumalan ”pelastus- ja pyhityssuunnitelma” itse kunkin 
kohdalla.552 Muroma kirjoittaa:

Pyhitys merkitsee siis sitä, että Herra on vaikuttamassa sekä 
tahtomisen että tekemisen. Tässä ei siis ole ihmisellä mitään muuta 
osuutta, kuin antaa Herran vaikuttaa ja ottaa vastaan tämä vaikutus. 

550 HV 2/1958, 38. Keswick: Ks. Naselli 2008,22, 28; Evan Hopkins: “Sanctification in the sense 
of conformity to the life and character of Christ is… an endless process. But sanctification, in 
the sense of a definite decision for holiness, a thorough and whole-hearted dedication to God, 
the committal of the whole being to Him is a crisis, and the crisis must take place before we 
really know the process.” Barabas 1952, 114.

551 Pokki 2005, 252. ”We will seriously misunderstand what Keswick means by the word `crisis’ 
unless we realize that it refers to the decision by which a believer commits himself to his Lord, 
pledging himself henceforth to be obedient unto Him in all things; decision which initiates, not 
the process of sanctification, for that began at regeneration, but sanctification in real earnest… 
it necessarily marks a turning-point in Christian experience… Sometimes it is a climax in the 
life of the believer comparable to the crisis regeneration.” Barabas 1952, 115–116.

552 ”´Me tiedämme tulevamme Hänen kaltaisikseen, kun Hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä 
Hänet sellaisena kuin Hän on`… Tosin me emme voi ollenkaan itse auttaa itseämme tämän 
suuren, ihanan ja taivaallisen päämäärän saavuttamisessa. Herra se on, joka tekee kaiken. Me 
olemme vain kuin savi valajan kädessä. Hän vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen 
hyvän mielisuosionsa mukaan. Ja kuitenkin, kaikki riippuu lopulta meistä (kurs. U.M.). Herra 
on antanut meille tuon vaarallisen kyvyn ja mahdollisuuden vastustaa Hänen tahtoansa ja tehdä 
tyhjäksi Hänen pelastus- ja pyhityssuunnitelmansa omalta kohdaltamme.” HV 2/1942, 30.
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Ainoastaan ne ihmiset, jotka ovat näin antautuneet Herran käsiin, 
saavat kerran nähdä Hänen kirkkautensa.553

Uudestisyntyneen ihmisen pyhitys näyttää siis Muroman mukaan riip-
puvan siitä, antaako hän Herran vaikuttaa itsessään ”tahtomisen ja te-
kemisen”. Hän näyttää ajattelevan, että uudestisyntyneen ihmisen ”an-
tautumisesta Herran käsiin” riippuu lopulta, saako hän kerran nähdä 
”Hänen kirkkautensa”. ”Antautuminen” ratkaisee siis jopa lopullisen 
perille pääsyn.

Etsikkoajassa ihminen sai siis Muroman mukaan takaisin syntiinlan-
keemuksessa menettämänsä vapaan tahdon. Mutta mitä itse uudestisyn-
tymisessä tapahtui ihmisen tahdolle? Tätä Muroma ei näytä erityisemmin 
pohtineen. Kirjassaan Herra tuntee omansa554 hän kuitenkin kuvaa, mitä 
seuraa, kun ihminen tekee etsikkoajassa myönteisen tahdonratkaisun ja 
uudestisyntyy. Muroma kirjoittaa:

Synnitöntä ei hänestä tule. Mutta ei hänen enää tarvitse myöskään 
vaeltaa synnin orjana. Nyt on hänen tahtonsa sidottu Kristuksen 
tahtoon ja hänen voimansa on Pyhän Hengen voima.555

Tämän tutkimuksen luvussa 5.5.3 osoitettiin, että Muroman mieles-
tä Roomalaiskirjeen 7. luvun loppujakeet kuvaavat uudestisyntyneen 
Paavalin tai kenen tahansa uudestisyntyneen ihmisen kokemusta, kun 
hän yrittää omin voimin voittaa synnin. Tähän liittyen Muroma totesi, 
että ”vaikka Paavalin tahto oli uuden puolella, ei hänellä kuitenkaan ollut 
voimaa voittaa syntiä ja pitää sitä kurissa” (kurs. U.M.).556

Yhtäältä Muroma siis näyttää ajattelevan, että uudestisyntymisessä 
ihmisen tahto tulee Saatanan tahdon sijasta sidotuksi Kristuksen tahtoon, 
ja näin se on uuden luomuksen eli uskovassa asuvan Kristuksen ”puolella”.

Toisaalta hän kuitenkin antaa ymmärtää, ettei uudestisyntyneellä ih-
misellä ilman muuta ole ”voimaa” noudattaa Kristuksen tahtoa. Hänen 
tahtonsa on siis kyllä ”Kristuksen puolella”, mutta voima puuttuu. Tähän 
hän tarvitsee Muroman mukaan Pyhän Hengen voiman, jonka hän tosin 
on jo uudestisyntymisessään saanut – onhan ”hänen voimansa Pyhän 
Hengen voima”. Mutta vaikka uudestisyntynyt ihminen on jo uudesti-
syntyessään saanut Pyhän Hengen voiman, niin ilman Pyhällä Hengellä 

553 HV 5/1963, 130.

554 Lappeenranta 1959.

555 HTO 1959, 36.

556 Ks. s. 123; SEH 1929, 211–212.
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täyttymistä se on Muroman mielestä ”ikään kuin kuollutta kapitaalia” 
(kurs. U.M.).557

Juuri tähän tarvitaan Muroman mukaan ” antautuminen Herran kä-
siin”. Siinä – ”kokonaisessa antautumisessa” – uudestisyntynyt ihminen 
”antaa Herran vaikuttaa ja ottaa vastaan tämän vaikutuksen” luovuttaen 
näin itsensä ja tahtonsa Kristukselle. Se on Muroman mukaan ”määrä-
tietoinen askel” ja ”ratkaiseva teko”, jonka seurauksena uskova täyttyy 
Pyhällä Hengellä ja saa näin ”voiman ylhäältä”. ”Lihallisesta” kristitystä 
tulee ”hengellinen” kristitty. Enää hän ei kilvoittele ”tämmöisenään” omin 
voimin syntiä vastaan. Pyhällä Hengellä täyttymisen myötä hän nousee 
kristillisyydessään uudelle tasolle: ”siihen elämään, jota Paavali kuvaa 
Roomalaiskirjeen 8. luvussa.”558

5.3.5. ”ANTAKAA PYHÄN HENGEN TÄYTTÄÄ ITSENNE!”

Yhtäältä Muroma painottaa toistuvasti, että ”lihallinen” uskovainen on 
aivan yhtä ”todellinen Jumalan lapsi” kuin ”hengellinen” uskovainen. 
Hänet on vanhurskautettu, ja hän on uudestisyntynyt ja saanut Pyhän 
Hengen. Hän on ”uusi luomus” Kristuksessa, ja kuitenkin – toisaalta – 
heidän välillään on ratkaiseva ero.

Kuten edellä on osoitettu, ”hengellinen” uskovainen elää Muroman 
mukaan uuden luontonsa mukaista elämää. ”Lihallista” uskovaista sen 
sijaan hallitsee hänen vanha luontonsa, syntinen liha. Syy tähän eroon 
on Muroman mukaan heidän suhteessaan Pyhään Henkeen.

Mutta ero heidän välillänsä on siinä, että vaikka he molemmat 
ovat saaneet Pyhän Hengen, ei Pyhä Henki ole saanut heitä 
molempia samalla tavalla valtaansa (kurs. U.M.).559

Muroma viittaa jo nuoruudessaan kuulemaansa, Keswick-liikkeen yhte-
yksissä vaikuttaneen pastori D.H. Dolmanin opetukseen Pyhän Hengen 
saamisesta ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Hänen mukaansa moni ih-
minen, joka on saanut uudestisyntyessään Pyhän Hengen, ”sulkee Hänet 
aivan kuin kellariin ja sen sijaan sallii oman minän ja synnin hengen re-
hoittaa työhuoneessaan, ruokahuoneessaan, keittiössä, vierashuoneessa 

557 HV 1–2/1933, 18–19.

558 HV 7–8/1960, 196.

559 SEH 1929, 219.
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ja makuukammarissa… Nyt pitäisi Pyhän Hengen saada hallintavalta niin 
työhuoneessa, makuukammarissa kuin kaikkialla muuallakin.”560

Erityisesti ja toistuvasti Muroma vetoaa apostoli Paavalin sanoihin 
Efesolaiskirjeen 5. luvun 18. jakeessa: ”Antakaa Pyhän Hengen täyttää 
itsenne.” Hän sanoo haluavansa käyttää juuri tätä käännösmuotoa, koska 
siinä Pyhä Henki on toimijana ja ihminen on toiminnan kohteena.561 Kun 
Pyhä Henki täyttää ihmisen, Muroman mukaan se tarkoittaa, että Pyhä 
Henki saa hänet ja alkaa hallita hänen elämässään. Ellei näin tapahdu, 
Hengen ja lihan välisessä taistelussa liha on jatkuvasti voitolla. Sen täh-
den kristitty tarvitsee Muroman mielestä välttämättä Pyhällä Hengellä 
täyttymisen kokemuksen.

Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemuksesta Muroma käyttää myös 
ilmaisuja ”toinen siunaus” ja ”tulikaste”.562 ”Toinen siunaus” ei hänen 
mukaansa tarkoita – vaikka niin hänen mielestänsä usein sanotaan – että 
kristitty olisi ”toisessa siunauksessa” saanut kaiken mahdollisen siunauk-
sen, mitä saatavissa on. Muroma painottaa: ”On kyllä olemassa toinen siu-
naus, mutta on myös kolmas ja neljäs ja viides ja kymmenestuhannes.”563

Näin todetessaan Muroma painottaa Pyhällä Hengellä täyttymisen 
kokemuksen toistuvuutta ja ehkä myös sitä, että Pyhällä Hengellä täyt-
tymisestä voidaan hänen mielestänsä puhua kolmessa eri merkityksessä. 
Sillä voidaan ensiksikin tarkoittaa ”tilapäistä Kristuksen valtaamaksi jou-
tumista”, jolloin hänen mukaansa ”elävä kokemus voi olla tänään, mutta 
huomenna se on kadonnut”. Tällöin Muroman mielestä Kristuksella ei sit-
tenkään ole vielä tarpeeksi tilaa ihmisen elämässä. Toiseksi voidaan puhua 
”Hengellä täyttymisestä määrättyjä tehtäviä varten”. Muroman mukaan 
”näitäkin täyttymisiä seuraa pian entisenlainen kuivuus”. Kolmanneksi 
on Hengellä täyttymistä, ”joka ilmenee jatkuvana vaelluksena Hengessä”. 

560 OES 1957,64. Dirk Hermanis Dolman oli hollantilaissyntyinen Britannian kansalainen, joka 
toimi mm. Saksassa Hampurissa juutalaislähetyksen tehtävissä. Dolman oli yhteyksissä Keswick-
liikkeeseen. Ks. luku 2.8.

561 ”Ei Paavali suotta sano Ef. 5:18: ´Antakaa Pyhän Hengen täyttää itsenne, kuten tämä kohta 
kuuluu ruotsalaisessa käännöksessä. Suomalaisessa luemme: ´Täyttykää Pyhällä Hengellä. ´ 
Pidän enemmän ruotsalaisen käännöksen sanamuodosta, koska sen mukaan Pyhä Henki itse 
on tässä toimivana ja ihminen on toiminnan kohde…” EHYO 1958, 46. Vuoden KR 1933/38 
suomennoksessa jae on käännetty: ”Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan 
täyttykää Hengellä”. KR 1992 kääntää: ”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, 
vaan antakaa Hengen täyttää itsenne.”

562 HV 10/1955, 240. Muroma muistelee arkkipiispa Aleksi Lehtosen puhuneen nuoruudessaan 
usein n.s. ”toisesta siunauksesta”. Alkuaan ”toinen siunaus” (the Second Blessing) liittyi 
pääasiassa Charles G. Finneyn muotoilemaan opinkäsitykseen. Sen mukaan kääntymyksen ja 
uudestisyntymisen jälkeen tarvitaan voimakas kokemus Pyhällä Hengellä täyttymisestä, minkä 
seurauksena ajoittaista synnittömyyttäkin pidetään mahdollisena. Ks. Pokki 2005, 250–251.

563 SEH 1929, 318.
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Muroma painottaa, ettei tähän päästä yhden ”äkkinäisen kokemuksen 
kautta”. Tällainen Hengellä täyttyminen tarkoittaa Muroman mukaan 
jatkuvaa syntisen lihan ristiinnaulitsemista, lihan tekojen Hengellä kuo-
lettamista ja kasvamista Kristuksen kaltaisuuteen.564

Vaikka Muroma yhtäältä painottaa, että Pyhällä Hengellä täyttyminen 
on toistuva kokemus kristityn elämässä, hän kuitenkin näyttää pitävän 
ensimmäistä Hengellä täyttymisen kokemusta käänteentekevänä ”mur-
roskokemuksena”. Muroma lausuu:

Kuten Pyhän Hengen saaminen tuo aina mukanansa elämään 
murroskokemuksen, toiselle valtavan ja mullistavan, toiselle 
huomaamattomamman, samalla tavalla ”Pyhällä Hengellä 
täyttyminen tuo myös mukanansa selvästi todettavan uuden 
murroksen”.565

Muroma painottaa voimakkaasti, ettei uudestisyntyneelle riitä henkikaste 
eli se, että hän on saanut Pyhän Hengen. Hän tarvitsee ”tulikasteen” eli 
Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemuksen, mikä tarkoittaa, että Pyhä 
Henki saa hänet ja alkaa hallita häntä.566 Muroman mukaan tämä ”tulikas-
te” on ”ensimmäisellä kerralla seurauksena ratkaisevasta kokonaisesta 
antautumisesta Herralle” (kurs. U.M.). Silloin siihen voi hänen mukaan-
sa liittyä myös ”hurmoskokemuksia”. Tällaisista voi hänen mielestänsä 
lukea monien ”Herran omien” elämäkerroista. Hän kertoo esimerkkeinä 
Keswick-liikkeen ”kahden huomattavasti pyhitetyn miehen erilaisista ko-
kemuksista” Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja jatkaa: ”Nämä kaksi eri-
laista kokemusta riittänevät osoittamaan, kuinka eri lailla voidaan kokea 
täyttyminen Pyhällä Hengellä.”567

Muroma painottaa, ettei näissä kokemuksissa ole kysymys mistään 
”eriskummallisuuksista, vaan ”raittiista täyttymisestä Pyhällä Hengellä, 
mikä sitten tuo myötänsä Hengen hedelmät…”568 Keswick-liikkeen tavoin 

564 HV 6/1943, 103–104. Keswick:” Evan Hopkins distinguishes between being ´full’ and being 
`filled`. ´The first indicates an abiding or habitual condition, the latter a special inspiration or 
illapse – a momentary action or impulse of the Spirit for service, at particular occasion… What 
Christians should seek is the habitual condition – always to be full of the Spirit.” Barabas 1952, 
133.

565 SEH 1929, 270.

566 HV 10/1955, 240. Keswick: ”Keswick tells us that the reception of the fulness of Spirit is by a 
definite act of faith separable from regeneration, but not necessarily separated from it… but, 
as a matter of fact, in the experience of the great majority of Christians, a personal knowledge 
of the power of comes only at varying intervals after regeneration.” Barabas 1952, 134.

567 HV 10/1955, 240; SEH 1929, 270–275.

568 HV 10/1955, 250.
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hän puhuu Pyhän Hengen ”diktatuurista” ja sanoo sen olevan elämis-
tä Kristuksen hallintavallassa. Pyhällä Hengellä täyttynyttä kristittyä ei 
siis enää hallitse liha, vaan häntä hallitsee Kristus Pyhässä Hengessä. 
”Kun Paavali sanoo itsestään, ´etten silleen elä minä, vaan Kristus elää 
minussa`, tarkoittaa hän juuri tätä täydellistä Kristuksen hallintaa 
elämässänsä.”569

Yhtäältä Muroma siis näyttää pitävän ensimmäistä Pyhällä Hengellä 
täyttymisen kokemusta erityisenä, käänteentekevänä murroksena kris-
tityn elämässä. Toisaalta hän kuitenkin – kuten edellä todettiin – pai-
nottaa Pyhällä Hengellä täyttymisen toistuvuutta. Uskovan tulee ”her-
keämättä” rukoilla: ”Herra, täytä minut Pyhällä Hengelläsi!”570 Pyhällä 
Hengellä täytyminen on hänen mukaansa ”päivittäin uudistuva koke-
mus” (kurs. U.M.). Se vie ”jokapäiväiseen parannukseen ja uuden armon 
omistukseen”.571

Muroma jopa samaistaa ”päivittäin uudistuvan kokemuksen” Pyhällä 
Hengellä täyttymisestä siihen, mitä Luther opettaa Vähässä katekismuk-
sessa kastamisen merkityksestä. Muroma kirjoittaa:

Se on sama asia, josta Luther puhuu Vähässä Katekismuksessa 
kasteen yhteydessä. ´Mitä merkitsee tällainen kastaminen? `Se 
merkitsee, että vanha ihminen meissä on jokapäiväisen katumuksen 
ja parannuksen kautta upotettava ja kaikkien syntien ja pahojen 
himojen kanssa kuoletettava, ja että sen sijaan tulee joka päivä 
nousta uusi ihminen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa 
iankaikkisesti Jumalan edessä (kurs. U.M.).

Vaikka Muroma tässä liittää pyhityksen harjoittamisen ja Pyhällä Hengellä 
täyttymisen myös kasteeseen ja siihen, mitä kaste tarkoittaa kristityn 
elämässä, ei sakramenteilla ole hänen pyhityskäsityksessään juuri paik-
kaa. Muroma kirjoitti varsin paljon pyhityksestä ja sen harjoittamisesta, 
mutta näissä kirjoituksissaan hän pääsääntöisesti ohittaa täysin kasteen 
ja ehtoollisen.

569 OES 1957, 65; HV 1/1954, 3–4. Keswick: “The fulness of the Spirit means the domination of 
Christ as Lord… We are filled with the Holy Spirit when the Holy Spirit has absolute possession 
and control of our spirit. The idea behind the words ´filled with the Spirit` is… that human 
personality brought under the domination and control of the Holy Spirit.” Barabas 1952, 143–
144.

570 HV 4/1954, 101–102.

571 Keswick: “A Spirit-filled life, Keswick rightly points out, is not a once-for-all experience. It must 
be maintained with diligence, by watchfulness, prayer, and obedience.” Barabas 1952, 138.
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Kuten tässä tutkimuksessa on jo osoitettu, yhtäältä Muroma lähe-
nee pyhityskäsityksessään Keswick-liikkeen painotuksia. Toisaalta hän 
näyttää pyrkivän yhdistämään pyhityskäsitykseensä 1948 hyväksytyn 
Suomen luterilaisen kirkon kristinopin opetuksen pyhityksestä, jota on 
myös luonnehdittu perinteiseksi luterilaiseksi käsitykseksi pyhityksestä. 
Sen mukaan pyhitys on jatkuvasti syvenevää synnin- ja armontuntoa.572 
Kristitty tuntee joka päivä vaivaa synneistään ja kääntyy parannukses-
sa ja uskossa Kristuksen puoleen. Näin Pyhä Henki johtaa kristityn yhä 
syvempään synnin ja armon tuntoon, mutta vapaaksi synnistä hän ei 
tämän elämän aikana pääse. Kristitty on loppuun asti ”samalla kertaa 
vanhurskas ja syntinen”.573

Vaikka Muroma ei määrittele pyhitystä syveneväksi synnin ja armon 
tunnoksi, hän kuitenkin painottaa, että – luodakseen syntisestä ihmisestä 
Kristuksen kaltaisen – Pyhä Henki Jumalan sanaa käyttäen näyttää todek-
si synnin ja kirkastaa Kristuksen. Näin ei tapahdu vain herätyksen etsik-
koajassa, vaan hänen mukaansa Pyhä Henki kasvattaa uudestisyntynyttä 
ihmistä ”suuren kurjuuden tunnossa” ja ”samalla Kristuksen kirkkauden 
katselemisessa”, niin että ihmiselle ei jää muuta toivoa kuin: ”Kristus 
yksin” (kurs. U.M.) Muroma jatkaa: ”Ja missä Hän tähän pääsee, siellä 
Hän aikanaan asettaa tämän itsessään toivottoman, mutta Kristuksessa 
ylen autuaan ihmisen Herran kasvojen eteen.”574 Elämänsä loppuun asti 
uskova on ”samalla kertaa vanhurskas ja syntinen”.575

5.4. ”KUNNES KRISTUS SAA MUODON”

Kristillisyys tähtää siis Muroman mukaan Kristuksen kaltaisuuteen 
eli siihen, että Kristus saa muodon kristityssä. Se on – ei ainoastaan 
pyhityksen – vaan koko kristityn elämän tarkoitus ja päämäärä.576 
Kysymys on Muroman mukaan kokonaisvaltaisesta ”persoonallisuuden 
uudistuksesta”.

572 ”Ihminen on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen… Luterilaisen käsityksen mukaan pyhitys 
on ensi sijassa synnin ja armon tunnossa kasvamista.” Tarvainen 1982, 113–114. Luterilaisen 
pyhityskäsityksen erilaisista tulkinnoista ja pyhityksen ongelmasta luterilaisuudessa ks. Vainio 
2020, 154–164. Vainion mukaan yksi perusteellisimmista luterilaisen pyhitysopin esityksistä 
löytyy Franz Pieperin Kristillisestä dogmatiikasta (Vainio 2020, 160–162; Pieper 2010, 555–
604). 

573 KO 1980, luku VI 75, 88.

574 HV 11/1940, 172–173.

575 Ks. luku 5.3.2.

576 HV 12/1952, 261–263.



160

Kun kristitty kuitenkin on ja pysyy itsessänsä syntisenä, eikä hänen 
vanha luontonsa muutu paremmaksi, voidaanko tästä huolimatta puhua 
persoonallisuuden uudistuksesta tai jopa ”kristillisistä persoonallisuuk-
sista”? Muroman mielestä ehdottomasti voidaan.

Vaikka vanha luonto ei koskaan muutukaan, niin persoonallisuus, 
yhtenä kokonaisuutena katsottuna, on tietysti muuttuvaisuuden 
alainen (kurs. U.M.).577

Yhtäältä Muroma suorastaan protestoi, että sanotaan kristityn tulevan 
vuosi vuodelta huonommaksi. Se ei hänen mielestänsä pidä ollenkaan 
paikkaansa ”pyhityksen tietä” vaeltavan kristityn kohdalla. Jos se olisi 
totta, se tarkoittaisi Muroman mielestä, että Kristus tekee Perkeleen työtä. 
Perkeleen tahto on tehdä ihmisestä huonompi, jopa itsensä kaltainen. 
Kristus on päinvastoin tullut särkemään Perkeleen teot ja uudistamaan 
uskovassa Jumalan kuvan.

Toisaalta Muroman mielestä se, että kristitty ”omissa silmissään” ko-
kee tulevansa vuosi vuodelta huonommaksi, on hyvä ja oikein. Muroma 
painottaa, että ”vasta Kristuksen seurassa vaeltaessansa ihminen oppii 
tuntemaan itsensä ja syntinsä”. Tämän jälkeen hän jatkaa:

Mutta se on varmaa, että ihminen kokonaisuutena katsoen 
pyhittyy Herran seurassa… Lähteehän Kristuksesta ja Pyhästä 
Hengestä muuta kuin luuloteltua voimaa! Onhan pelastus, pyhitys ja 
Hengellä täyttyminen todellisuutta, elettyä ja koettua todellisuutta… 
Joka vain antautuu vilpittömästi Herran Hengen pyhitettäväksi, on 
kokeva, että Hän suorittaa ihmeellisen työn sielussa. Ei niin, että 
Hän rupeasi muuttamaan vanhaa luontoa jumaliseksi. Ei, vaan 
Hän vahvistaa uutta luontoa niin, että vanha pidetään ristillä 
voimattomana. Vanhalle ei anneta ruokaa… Uutta taas pyritään 
kaikin voimin vahvistamaan. Se viedään siihen Raamatun ja 
rukouksen piiriin, missä se voimistuu. Ja näin kehittyy vähitellen 
persoonallisuuden uudistus (kursivoinnit U.M.).578

”Ihminen kokonaisuutena” näyttää tarkoittavan Muromalle uudestisynty-
nyttä ihmistä, jossa on kaksi luontoa: vanha ja uusi. Kun uudestisyntynyt 
ihminen antautuu ”yhtenä kokonaisuutena” Hengen pyhittävän työn alle, 
hän kokee Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä lähtevän ”voiman”. Näyttäisi, 

577 SEH 1929, 328.

578 SEH 328, 329, 331.
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että Muroma haluaa erityisesti painottaa ”voiman” kokemuksellisuutta. 
Tämän voiman vaikutuksesta uudestisyntyneen persoonallisuus Muroman 
mukaan vähitellen uudistuu. Jumalan Sanalla ja rukouksella vahvistetaan 
kristityn uutta luontoa. Vanha luonto pidetään ”uskon asenteella” voimat-
tomana ristillä suostumatta sen kanssa ”vuorovaikutukseen”.579

Yhtäältä Muroma painottaa, että merkittävä ”persoonallisuuden uudis-
tus” tapahtui jo uudestisyntymisessä, mutta se ilmenee hänen mielestänsä 
”enemmän ulkonaisessa elämässä”. ”Varsinainen uudistus sisäisesti” ta-
pahtuu hänen mukaansa vasta vähitellen. Uusi luonto eli ”Kristus minus-
sa” alkaa vahvistua ja kasvaa, ja kristitty muuttuu vähitellen Kristuksen 
kaltaiseksi.

Tosin muuttuminen on Muroman mielestä useimpien kristittyjen 
kohdalla tämän elämän aikana ”varsin heikkoa ja puutteellista”. Hänen 
mukaansa on kuitenkin kristittyjä, joissa Kristuksen kaltaisuus ilmenee 
”ainakin tavallista huomattavamassa määrin”. He ovat Pyhän Hengen 
täyttämiä ”isiä Kristuksessa”, sillä – Muroma painottaa – vain Pyhän 
Hengen täyttämissä voi Kristus saada muodon.580 Muroma lausuu:

Isissä on Kristus muodon saanut. Persoonallisuus, kokonaisuutena 
katsottuna, on tullut pyhitetyksi. Heissä on selvää heijastusta 
Kristuksen mielenlaadusta, nöyryyttä, sävyisyyttä, uskon rohkeutta 
ja voimaa. He ovat suuria rakkaudessa, anteeksiantavaisuudessa 
ja kaikessa, mikä kysyy sydämen hyvyyttä. Heidän otsaansa 
kaunistaa vaatimattomuus, pyhyys ja taivaan rauha. Heidän 
puheensa tuo heti mieleen, että tuo ihminen on varmaankin paljon 
seurustellut Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jos tahdot oppia heitä 
tuntemaan sydämen sisäiseltä puolelta, niin lue Paavalin antama 
kuvaus sellaisesta ihmisestä 1 Kor. 13:sta. Siinä esitetään kuva 
ihmisestä, jonka elämän oksat painuvat maahan Hengen hedelmien 
painosta.581

Keswick-liikkeessä painotetaan, että kristitty, joka on täynnä Pyhää 
Henkeä, on samalla erityisen tietoinen omasta riittämättömyydestään. 
Myös Muroma painottaa, etteivät nämä kristityt itse ole pyhittymisestään 
lainkaan tietoisia. Päinvastoin; he kokevat olevansa puutteellisempia kuin 
ketkään toiset kristityt,582 eikä hänen mukaansa pyhittyneinkään kristitty 

579 JS 1961, 74.

580 HV 7–8/1956, 180.

581 SEH 1929, 336–337.

582 “Hän tuntee itsensä puutteellisemmaksi kuin yksikään toinen…” SEH 1929, 335; Hopkins 1952, 
119: ”… to be thus ´full` is to be conscious of one´s own utter insufficiency, and the necessity 
of God´s sustaining and renewing grace, moment by moment.”
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vapaudu syntisyydestään tämän ajallisen elämänsä aikana. Silti ainoan-
kaan kristityn ei tule Muroman mielestä elää niin, että ”liha” hallitsee 
häntä. Hänen tulee toistuvasti täyttyä Pyhällä Hengellä, jolloin ”liha” pysyy 
”uskon asenteella” ristiinnaulittuna.

Kun Pyhä Henki saa näin hallita kristittyä, hän saavuttaa Muroman 
mukaan lopulta sen päämäärään, jonka Jumala asetti hänen elämälleen 
jo ennen hänen syntymäänsä. ”Täydellinen pelastus” tosin tulee todelli-
suudeksi vasta sen jälkeen, kun kristitty lopullisesti vapautuu ”synnin ruu-
miista ja vanhasta luomuksesta”. Muroman mielestä vasta silloin kristitty 
tulee myös ymmärtämään, miksi hänen elämässään oli niin paljon myös 
ahdistuksia. Nekin tarvittiin, jotta hän kasvaisi Kristuksen kaltaisuuteen.

Toistuvasti Muroma viittaa 1. Johanneksen kirjeen sanaan: ”Rakkaani, 
nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tu-
lee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä 
me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on” (1. Joh. 3:2). Muroma 
lausuu:

Tulee siis päivä, jolloin sinä ja minä olemme todella kaikesta 
syntisyydestäkin vapautettuja ja kirkastettuja Kristuksen kuvan 
kaltaisiksi.583

Muroman mukaan kristitty joutuu kuoltuansa ”Kristuksen tuomiois-
tuimen” eteen. Hän selittää, että ”Kristuksen tuomioistuin” ei ole sama 
kuin ”valkoinen valtaistuin”, josta Ilmestyskirjan 20. luvussa kerrotaan. 
Kristitty on saanut kaikki syntinsä anteeksi, joten hän ei joudu enää 
tuomiolle synneistään. Siksi hänellä ei Muroman mukaan ole mitään 
tekemistä ”valkoisen valtaistuimen” edessä. Mutta ”Kristuksen tuomio-
istuimen” eteen hän joutuu. Tätä käsitystään Muroma perustelee 2. 
Korinttilaiskirjeen 5. luvun jakeella 10, jossa Paavali sanoo, että ”kaikkien 
meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin 
saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai 
pahaa.” Muroma painottaa, että tässä ei ole lainkaan kysymys taivaasta 
tai kadotuksesta, vaan ”kirkkausasteesta.” Muroma kirjoittaa:

Tosin hekin joutuvat kuoltuansa Kristuksen tuomioistuimen 
eteen (2. Kor.5:10), mutta siellä ei enää ole kysymys synneistä, 
jotka Kristus jo on ottanut pois, vaan siitä, minkä kirkkausasteen 

583 HV 2/1960, 45–46.
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kukin saa, ja sen määrää, miten Kristuksen kaltaiseksi kukin on 
kehittynyt.584

Muroman mukaan taivasten valtakunnassa eri ihmisillä on siis erilainen 
”kirkkausaste”. Toinen on toista kirkkaampi. Suurempi kirkkausaste on 
hänellä, joka on päässyt ajallisessa elämässä pidemmälle pyhityksessä eli 
kasvanut enemmän Kristuksen kaltaiseksi.585

Riippumatta kirkkausasteesta Muroman mielestä kaikkia perille pääs-
seitä odottaa taivaassa palvelutehtävä. Muroma lausuu:

Sinut on luotu taivasta varten. Sinulle on varattu iankaikkinen 
autuus Jumalan luona taivaassa. Sinun on määrä tulla kerran 
Kristuksen kaltaiseksi. Herralla on palvelutehtävä sinullekin 
näkymättömässä maailmassa.586

Ajallinen elämä kaikkinensa on Muroman mielestä kuin koulu, jossa 
Kristuksen omia valmistetaan iäisyydessä suoritettavia palvelustehtäviä 
varten. Siellä heitä odottaa ”suurenmoinen” palvelutyö Jumalan kunni-
aksi. Jumala itse ja Jeesus Kristus tekevät työtä ikuisesti. Enkelit ovat 
palvelevia henkiä. Muroma pohtii:

Ihminenkö sitten vain nauttisi autuutta ja soittelisi harppua 
läpi iäisyyden? Ei, ei mitenkään! Ihmisen elämä iäisyydessä on 
lakkaamatonta Jumalan palvelemista (kurs. U.M.). Siihen kuuluu 
se, mikä kuvataan autuaitten sielujen ihanana lepona Herrassa… 
Toinen puoli on työ ja palvelus. Miten se tapahtuu ja missä, on 
jotain, mitä meille ei ole ilmoitettu.587

584 HV 2/1960, 43–44; HV 1/1957, 5. ”Muromalainen eskatologia” voisi osoittautua varsin 
mielenkiintoiseksi tutkimusaiheeksi. Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, hän on saanut 
vahvoja vaikutteita ns. dispensationalismista. Ks. esim. nootti 211.

585 HV 2/1960, 44. Myös Apologiassa (AC IV, 355) todetaan, että ”pyhien kirkkaudessa on oleva 
eri asteita”. ELKTK 1990, 141.

586 KTP 1951, 42.

587 KHT II 1966, 37–38. Muroma arvelee, että palvelutehtävä ”haudan tuolla puolen” saattaa liittyä 
siihen, että iäisyydessä ”on paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan ole saaneet kuulla sanomaa 
Jeesuksesta Kristuksesta… Ne, jotka eivät tässä elämässä ole tulleet asetetuiksi ratkaisun 
paikalle… tulevat sitä tuonpuoleisessa elämässä…emme tiedä, missä muodossa sielujen 
pelastuminen tulee tapahtumaan näkymättämässä maailmassa, mutta… Herra tarvitsee siellä 
hyvin monenlaisia aseita…kokemus myös sellaisia, jotka ovat raskaissa kärsimyksissä kypsyneet 
juuri määrätynlaisten sielujen voittajiksi.” Ks. LJ 1976, 94–97; KHT IV, 81.
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LOPPUKATSAUS

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Urho Muroman käsitys 
uudestisyntymisestä ja pyhityksestä. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota ihmisen tahdon osuuteen uudestisyntymisessä ja pyhityksessä.

Tutkimuksen metodina oli ns. systemaattinen analyysi. Tavoitteena oli 
ymmärtää Muroman käyttämien käsitteiden sisältö ja hänen ajattelunsa 
teologinen rakenne. Tavoitteeseen pyrittiin laajan lähdeaineiston huolelli-
sella läpikäymisellä. Lähteitä analysoimalla pyrittiin löytämään Muroman 
oleelliset ideat ja käsitteet sekä mahdolliset strukturoivat prinsiipit.

Aihevalintaa perusteltiin sillä, että voidaksemme ymmärtää Muroman 
laajaa vaikutusta ja hänen toimintansa kautta syntynyttä ns. viidettä he-
rätysliikettä, on välttämätöntä selvittää Urho Muroman teologista ajat-
telua. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että vaikka Muroman merkitys on 
yleisesti tunnustettu ja hänen teologiansa kriittisiä aspekteja tunnistettu, 
on tarpeellista ja perusteltua analysoida ja selvittää hänen teologiassaan 
sitä, mikä siinä näyttää olevan keskeisintä ja olennaisinta: hänen uudes-
tisyntymis- ja pyhityskäsityksensä.

Tutkimuslähteenä oli Muroman koko painettu kirjallinen tuotanto siltä 
osin, kuin se tämän tutkimuksen kannalta oli relevanttia. Muroman paine-
tun kirjallisen tuotannon ohessa tutkimuksessa hyödynnettiin Muroman 
painamattomia kirjoituksia, kirjoitetuttuja puheita ja saarnadispositioita. 
Oma merkityksensä oli myös Muroman itsensä lukemalla kirjallisuudella, 
johon hän on tehnyt runsaasti alleviivauksia ja reunamerkintöjä.

Muroman mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen (imago Dei) 
ja rakkautensa kohteeksi. Jumalan kuva tarkoittaa Kristuksen kaltaisuutta 
(similitudo), ja ihmisen elämän varsinainen päämäärä on tulla Kristuksen 
kaltaiseksi.

Alkutilassa Jumalan Henki hallitsi ihmisen sydämessä. Ei kuiten-
kaan pakonomaisesti, sillä ihminen eli vapaaehtoisesti alistuneena 
Jumalan tahtoon. Ihmisellä oli vapaa tahto (liberum arbitrium). Se ta-
kasi Muroman mielestä mahdollisuuden aitoon Jumalan rakastamiseen 
ja kuuliaisuuteen.

Syntiinlankeemuksen seurauksena Jumalan Hengen sijasta ihmisen 
sydäntä pääsi hallitsemaan Saatana, joka orjuutti ihmisen tahdon omaan 
tahtoonsa (servum arbitrium). Ihminen menetti vapaan tahdon. Hänestä 
tuli Saatanan orja. Saatanan orjuuteen lankeaminen johti Jumalan ku-
vaksi luodun ihmisen totaaliseen turmelukseen. Hän on osallinen ”saa-
tanallisesta luonnosta”. Vaikka ihminen ei itse sitä tajuaisi, hänen mie-
lenlaatunsa on sama kuin Saatanalla, viha Jumalaa kohtaan.
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Tutkimuksessa osoitettiin, että Muroman soteriologiaa strukturoi hä-
nen tulkintansa Jumalasta ”oikeamielisenä rakkautena”. Vaikka Jumala 
vihaa syntiä, hän on rakkauden Jumala. Se tarkoittaa Muroman mukaan, 
että hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastusta. Hänen armonsa on univer-
saali (gratia universalis). Rakkauden Jumala on myös ”oikeamielinen”. 
Se tarkoittaa Muroman mielestä, ettei hän pelkän perisynnin (peccatum 
originale) perusteella tuomitse ketään kadotukseen, vaan antaa jokai-
selle ihmiselle mahdollisuuden ottaa pelastus vastaan tai hylätä se. Vain 
pelastuksen hylkääjät kadotetaan. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan saa 
valinnan mahdollisuutta tämän elämän aikana. Koska Jumala on ”oikea-
mielinen rakkaus”, hän antaa näille ihmisille tuonpuoleisessa elämässä 
mahdollisuuden omakohtaiseen ratkaisuun.

Mitään muuta predestinaatiota ei Muroman mukaan ole kuin se, 
että Jumala ”ennen maailman perustamista” valitsi ”Kristuksessa ole-
vat” pelastukseen määräämällä Kristuksen ainoaksi ”oveksi” taivaaseen. 
Tämän Jumalan edeltä määräämän pelastuksen osallisuuteen pääsemisen 
eli ”valituksi” tulemisen ratkaisee ihminen itse. Hän joko ottaa vastaan 
tai hylkää Kristuksessa tarjotun pelastuksen mahdollisuuden. Jumalan 
valinnan (electio) perusteena ja pelastuksen vaikuttavana syynä on näin 
ollen ihmisen suhtautuminen hänelle tarjottuun pelastukseen. 

 Langenneen ihmisen uudestisyntyminen edellytti Muroman mukaan 
lunastussuunnitelmaa, ”jonka Poika toteuttaisi ja Pyhä Henki veisi päätök-
seen”. Tarvittiin Kristuksen sovitustyö ja Pyhän Hengen vuodattaminen.

Muroman mukaan koko maailma on Kristuksessa sovitettu, mutta se 
ei tarkoita kaikkien ihmisten pelastumista. Vaikka synnit ovat ”Jumalan 
sydämessä” anteeksiannetut, ne eivät ole ihmisille ”omakohtaisesti” an-
teeksisaadut. Vastaavasti Muroma selittää, että vaikka ihmiset – koko 
maailma – on Kristuksen uhrin kautta asetettu ”vanhurskasten asemaan”, 
se ei tarkoita, että ihmiset olisivat myös ”omakohtaisesti” vanhurskaita. 
Kukaan ei tule pelastetuksi pelkän sovituksen perusteella, vaikka se on 
pelastuksen perustus.

Vaikka Kristuksen sovintotyö takasi kaikille ihmisille pelastuksen 
mahdollisuuden, ilman Pyhää Henkeä ei Muroman mielestä olisi mitään 
kristillisyyttä. Uudestisyntyminen edellyttää ”Golgatan suuren uhrin ja 
ylösnousemuksen voiton käsittämistä vanhurskaudeksi ja autuudeksi”. 
Niiden on tultava ”Pyhän Hengen saamisen avulla” ”omakohtaiseksi 
elämykseksi”. Muroman mukaan tästä syystä tarvittiin helluntai, Pyhän 
Hengen vuodattaminen. Pyhän Hengen tehtävä oli ja on ”kirkastaa en-
sin Kristus meille ja sitten Kristus meissä, ja näin kokonansa uudistaa 
Jumalan kuva ihmisessä”.

Tutkimuksessa osoitettiin, että Muroman mukaan Pyhä Henki te-
kee uudestisynnyttävää työtään vesikasteen ja Jumalan sanan kautta. 
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Vesikaste ja henkikaste ovat hänen mukaansa kaksi erillistä tapahtumaa. 
Henkikaste tarkoittaa elämystä tai kokemusta, kun ihminen saa Pyhän 
Hengen. Tätä kokemusta ei saa samaistaa vesikasteen kanssa. Vaikka 
vesikasteessa lahjoitetaan kastettavalle – myös pienille lapsille – ”itse 
Kristus” ja hänessä ”koko pelastus”, ilman erillistä henkikastetta vesi-
kaste ei vaikuta kastettavassa sitä, mitä siihen ”objektiivisena Jumalan 
tekona” sisältyy. Vesikaste tuo Kristuksen kastettavan ”ulottuville”, mutta 
ei kastettavan sydämeen. Vaikka myös Pyhä Henki on ”objektiivisessa 
mielessä” lahjoitettu vesikasteessa, ”persoonallinen Hengen saaminen 
omakohtaisena kokemuksena” tapahtuu vasta sitten, kun kastettu ottaa 
uskossa vastaan hänen ”ulottuvilleen” vesikasteessa tuodun pelastuksen 
Kristuksessa. Vasta silloin ihminen on syntynyt vedestä ja Hengestä eli 
saanut sekä vesi- että henkikasteen (”Kristus-kasteen”). Tätä käsitystään 
Muroma perustelee toistuvasti myös omalla kääntymyskokemuksellaan. 
Tämä ”peruskokemus” vaikutti ratkaisevalla tavalla hänen teologiseen 
ajatteluunsa.

Muroma ei voinut yhtyä Lutherin ja luterilaisen tradition käsitykseen, 
jonka mukaan Kristus ja Henki annetaan kasteen materiassa, vedessä, ja 
veden kanssa, Jumalan sanan yhtyessä veteen. Hänen mukaansa Kristus 
ja Henki tosin annetaan ja ovat läsnä kastetoimituksessa, mutta ei kasteen 
materiassa, vedessä. Res ja signum ovat erillään, joten Muroma näyttää 
lähentyvän perinteistä reformoitua sakramenttiteologiaa, jonka mukaan 
ääretön ei voi sisältyä äärelliseen (finitum non est capax infiniti).

Muroma torjuu harhaoppina käsityksen vesikasteessa tapahtuvasta 
uudestisyntymisestä. Uudestisyntyminen ei voi tapahtua ex opere operato 
vesikasteessa. Uudestisyntyminen edellyttää Muroman mielestä tietoista 
uskoa Jumalan sanaan ja lupauksiin. Sellaista uskoa ei hänen mukaansa 
kastettavilla sylilapsilla voi olla. Heillä on kyllä ”uinuva uskonkyky”, mutta 
heidän henkinen kehitysasteensa ei mahdollista uskonkyvyn käyttämistä. 
Se tulee mahdolliseksi vasta heidän tullessaan ymmärtävään ikään.

Jotta usko syntyisi ja vesikasteeseen sisältyvä armo ”pääsisi synnyt-
tämään ihmisen uudestaan”, tarvitaan toisen armonvälineen – Jumalan 
luovan sanan – erillistä käyttöä.

Jumalan sanassa ”itsessänsä” ei kuitenkaan Muroman mukaan ole 
uudestisynnyttävää voimaa. Sanan lisäksi tarvitaan Pyhä Henki. Hänen 
täytyy tulla ensin ”läsnäolevaksi” ja sitten ”täyttää” ja ”käyttää” sanaa. Jos 
Pyhä Henki ”väistyy” pois, on sana – vaikka se olisi suoraan Raamatusta 
– ”itsessänsä” voimatonta.

Vaikka Jumalan Henki ja sana ovat Muroman mielestä lähtökohtaisesti 
erillään, Jumala ei kuitenkaan koskaan vaikuta uudestisyntymistä ilman 
sanaa, vaan aina ”Sanansa ja Henkensä kautta”. Jumalan Henki käyttää 
sanaa ”sovittaen” sen kuulijan sydämeen.
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Kun luterilaisissa tunnustuskirjoissa painotetaan, että sakramenteil-
la ja sanalla on tehonsa, vaikka niitä jakaisivat jumalattomat, Muroma 
painottaa, että sananjulistajan spiritualiteetti korreloi julistetun sanan 
vaikuttavuuteen. Koska hänen mukaansa yksin Pyhä Henki voi tehdä 
julistetun sanan ”eläväksi”, on sananjulistaja ehdottoman riippuvainen 
Pyhästä Hengestä ja hänen läsnäolostaan. Sen tähden sananjulistajan 
tulee olla ”rukouksen ihminen, joka pyrkii alituisesti täyttymään Pyhällä 
Hengellä”.

Muroman käsitys uudestisyntymisen ”sisäisistä edellytyksistä” sisältää 
tietyn pelastumisen järjestyksen (ordo salutis) – siitäkin huolimatta, että 
hän yhtäältä näyttää vieroksuvan kaavamaista pelastumisen järjestystä. 
Tutkimuksessa osoitettiin, että Muroman mukaan vasta Jumalan sanan 
ja Hengen vaikuttaman herätyksen (vocatio et illuminatio), kääntymi-
sen (conversio) ja uskosta vanhurskauttamisen (iustificatio per fidem) 
kautta päästään uudestisyntymisen (regeneratio) kokemukseen, mikä 
puolestaan mahdollistaa pyhityksen (sanctificatio).

HERÄTYS JA KÄÄNTYMYS

Muroman mukaan herätykseen tuleminen tarkoittaa, että ihminen taju-
aa olevansa Saatanan orja, joka on matkalla kadotukseen. Pyhä Henki 
osoittaa hänelle hänen syntinsä, mutta myös pelastusmahdollisuuden 
Kristuksessa. Silloin ihmisellä on ainutlaatuinen etsikkoaika. Jumala 
vapauttaa ihmisen tahdon ”Sanallaan ja Hengellään” sidonnaisuudesta 
Saatanaan. Ihminen saa vapaan tahdon (liberatum arbitrium, vapautettu 
tahto). Nyt hänellä on mahdollisuus ratkaista: ”joko liittyä Vapahtajan 
seuraan tai jatkaa edelleen surutonta matkaansa Saatanan seurassa”. 
Etsikkoajassa – mutta vain silloin – ihmisellä on Muroman mukaan ky-
ky ja vapaus tehdä tahdonratkaisu, joka mahdollistaa uudestisyntymisen. 
Ilman tällaista tahdonratkaisua kukaan ei voi Muroman mukaan pelastua.

Muromalle kääntymys, parannus ja mielenmuutos näyttävät olevan 
synonyymisiä rinnakkaiskäsitteitä. Kääntymys tarkoittaa parannusta tai 
mielenmuutosta ja parannus ja mielenmuutos tarkoittavat kääntymystä. 
Siinä on kysymys tahdonratkaisusta – vapaan valinnan ja ”kokonaisen 
antautumisen” aktista – jossa herätyksen etsikkoaikaan tullut syntinsä 
tunnustaen ja tuomiten antautuu Kristukselle.

Vaikka syntien tunnustaminen ja tuomitseminen on välttämätöntä, 
Muroma painottaa, ettei Jumala tahdo saada vain ihmisen syntejä. Hän 
tahtoo saada ihmisen itsensä. Siksi kääntyminen edellyttää ”kokonaista 
antautumista Herran omaksi”. Se on edellytys sille, että Jumala voi pe-
lastaa juuri tämän ihmisen. Se on siis välttämätöntä, mutta siinä ei vielä 
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sinänsä ole pelastusta. Antautuminen on hänen mukaansa vasta ”välien 
katkaisemista kaikkeen vanhaan” ja ”asettumista oikealle paikalle Herran 
eteen”.

Vaikka kääntymys on Muroman mukaan Jumalan työtä ihmisessä, 
sen toteutuminen riippuu siitä, antautuuko herätyksen etsikkoajassa ole-
va ihminen Jumalan pelastavan työn kohteeksi. Ihminen voi Muroman 
mukaan joko antautua Jumalan pelastavan työn kohteeksi ja sallia näin 
Pyhän Hengen vaikuttaa itsessään kääntyminen, tai hän voi jatkaa 
Jumalan tahdon vastustamista ja menettää pelastuksen. Tässä mieles-
sä pelastuminen riippuu viime kädessä kokonaan ihmisestä itsestään ja 
hänen tahdonratkaisustaan.

Ihmisen tahto ei Muroman mukaan ole ainoastaan subjectum con-
vertendum eli se, joka tulee käännytetyksi, vaan se on Pyhän Hengen 
vaikutuksen ohella ihmisen kääntymyksen aiheuttajana sikäli, että se 
voi suostua Jumalan työn kohteeksi. Ihminen kykenee – ei ainoastaan 
”sulkemaan pois kaiken Jumalan vaikutuksen elämästään”, vaan myös 
”avautumaan Jumalan vaikutukselle”. Juuri tämä tahdonratkaisu ratkai-
see lopulta ihmisen pelastumisen.

Tämä Muroman käsitys tulee ymmärrettäväksi, kun pidetään mieles-
sä hänen soteriologiaansa ratkaisevasti strukturoiva prinsiippi: hänen 
tulkintansa Jumalasta oikeamielisenä rakkautena. Rakastava ja oikea-
mielinen Jumala ei ole valinnut eikä edeltä määrännyt ainuttakaan ih-
mistä pelastukseen tai kadotukseen. Sen sijaan Jumala antaa jokaiselle 
mahdollisuuden joko tässä elämässä tai sen tuolla puolella vapaaseen 
tahdonratkaisuun, jolla ihminen itse ratkaisee ikuisen kohtalonsa. Tästä 
lähtökohdasta käsin Muroma ei voi välttyä sisällyttämästä käsitykseen-
sä kääntymyksestä ihmisen tahdon myötävaikuttamisen aspektia, joten 
hänen soteriologiaansa jää synergistinen piirre.

USKOSTA VANHURSKAUTTAMINEN

Tutkimuksessa osoitettiin, että uudestisyntyminen edellyttää Muroman 
mukaan uskoa. Kaikilla ihmisillä on Muroman mielestä luonnostaan 
”uskonkyky” – myös sylilapsilla, joskin se on heillä ”uinuvassa tilassa”. 
Vähitellen uskonkyky kehittyy ja ihminen alkaa sitä käyttää myös uskon-
nollisissa asioissa. Tämä on kuitenkin Muroman mukaan uudestisyn-
tymättömän ihmisen uskoa, ”kuollutta aivouskoa, tietoa ja totena pitä-
mistä”. Se on ”laadultaan” samanlaista, kuin ihmisen muihinkin asioihin 
kohdistuva usko.

Kääntyneen ja uudestisyntyneen ihmisen usko on sitä vastoin elävää 
uskoa (fides vivens), jonka syntyminen tarkoittaa Muroman mielestä 
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”jumalallisen elämänsisällyksen laskeutumista ihmisen uskonkykyyn, 
joka tästä syystä muuttaa hänen uskonsa laadultaan aivan uudeksi”. 
Yhtäältä elävä usko ikään kuin pohjaa ihmisen luonnolliseen ”uskonky-
kyyn”, ja on sikäli ihmisen luotuisuuteen kuuluva mielenliike. Toisaalta 
elävä usko on kuitenkin ”laadultaan” täysin toisenlaista. Vaikka kaikilla 
on Muroman mukaan luonnostaan ”uskonkyky” (fides posse habere), 
niin kenelläkään ei ole luonnostaan elävää uskoa. Se on Pyhän Hengen 
synnyttämää ja ylläpitämää yhteyttä ”näkymättömiin” ja itse Herraan.

Vaikka ihminen ei voi tällaista uskoa itse itselleen ottaa, hän voi tah-
donratkaisullaan myötävaikuttaa sen syntymiseen antautumalla Pyhän 
Hengen työn alaiseksi.

Tutkimuksessa osoitettiin, että Muroma erityisesti painottaa elävän 
uskon olevan tietoista uskoa (fides directa), jolla kääntynyt ihminen vas-
taanottaa ja ”omistaa” Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen. 
Tämä usko tarttuu (actus apprehendendi) Sanassa tarjottuun ja vesi-
kasteessa lahjoitettuun Kristukseen, ja juuri siksi se on pelastavaa uskoa 
(fides salvifica).

Tämän uskon kautta Jumala vanhurskauttaa ja uudestisynnyttää ih-
misen. Muromalle uudestisyntyminen on aina ihmisen pelastumisessa 
se, mihin kaikki viime kädessä tähtää. Keskeisintä ei ole vanhurskautta-
minen (iustificatio), vaan uudestisyntyminen. Vanhurskauttaminen, joka 
tapahtuu ”rinnan uudestisyntymisen kanssa”, on kuitenkin välttämätöntä, 
koska se on Pyhän Hengen saamisen edellytys.

Yhtäältä vanhurskauttaminen on Muroman mukaan forenssinen tuo-
miotoimi (iustificatio forensis, actus forensis) Jumalan tuomioistuimen 
edessä taivaassa (in foro coeli). Kun katuva syntinen uskon kautta, sovi-
tukseen vedoten, vastaanottaa Kristuksen, Jumala armahtaa hänet eikä 
Kristuksen tähden (propter Christum) lue hänelle hänen syntejään, vaan 
lukee Kristuksen ansion hänen hyväkseen. Vanhurskauttaminen tarkoit-
taa siis syntien anteeksiantamusta ja Kristuksen ansion hyväksilukemista 
(imputatio/reputatio).

Toisaalta Muroma painottaa, että Kristus itse – uskossa omistettu-
na – on syntisen vanhurskaus. Kristuksen persoonan ulkopuolella ei 
ole vanhurskauttamista. Ainoastaan ne, jotka ovat uskossa pukeutuneet 
Kristukseen, ovat vanhurskautettuja Jumalan edessä (coram Deo). Näin 
hän yhdistää vanhurskauttamisen forenssisen ja efektiivisen (iustifica-
tio forensis et effectiva) aspektin. Sekä ”Kristus meidän puolestamme” 
(Christus pro nobis) että ”Kristus meissä” (Christus in nobis) on syntisen 
vanhurskautena coram Deo.
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UUDESTISYNTYMINEN

Elävä usko ei siis ota vastaan ainoastaan Kristuksen ansion perusteella 
luettavaa syntienanteeksiantamusta, vaan itsensä Kristuksen Pyhässä 
Hengessä. Näin Muroma yhdistää vanhurskauttamisen (iustificatio) ja 
uudestisyntymisen (regeneratio) kiinteästi toisiinsa. Ne ”ovat saman 
asian eri puolia”. ”Ei voi tapahtua vanhurskauttamista, ellei sitä seuraa 
uudestisyntyminen.” Kun ihminen kääntyy ja vesikasteesta erillisessä us-
konaktissa omistaa syntien anteeksiantamuksen, hän saa Pyhän Hengen. 
Kristus tulee Pyhässä Hengessä asumaan hänen sydämeensä (donum). 
Hän uudestisyntyy (regeneratio) ”uudeksi luomukseksi” Kristuksessa.

Sitä kokemusta, kun uskon kautta vanhurskautettu saa Pyhän Hengen, 
voidaan Muroman mukaan nimittää ”henkikasteeksi”. Hän vetoaa 
Paavalin sanoihin: ”… me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yh-
deksi ruumiiksi…” (1. Kor. 12:13). Muroman mielestä Paavali tarkoittaa 
tässä Hengessä kastamisella kristityiksi kääntyneiden kokemusta, kun 
he kristilliseen uskoon tullessaan saivat Pyhän Hengen. Henkikaste tar-
koittaa siis jokaisen uskoon tulleen elämään kuuluvaa kokemusta Pyhän 
Hengen saamisesta. Vesikaste ei tee kenestäkään ex opere operato uu-
destisyntynyttä, mutta sitä vastoin henkikaste on uudestisyntyneen” to-
dellinen tuntomerkki”.

Vaikka Muroma helluntailaisuuden tapaan painottaa henkikastetta, 
hänen käsityksensä ei ole identtinen helluntailaisen käsityksen kanssa. 
Hän torjuu opetuksen henkikasteesta uudestisyntymisestä erillisenä ko-
kemuksena ja kielilläpuhumisen erityisenä henkikasteen merkkinä. Hän 
painottaa, että jokainen uskova on uskoon tullessaan saanut henkikasteen 
eli Pyhän Hengen osallisuuden.

Uudestisyntyminen on ”jumalallisesta luonnosta” osalliseksi tulemista 
ja tarkoittaa Jumalan kuvan (imago Dei) uudistamista langenneessa ih-
misessä. Jumalallinen luonto on Muroman mukaan itse Kristus (Christus 
in nobis), sillä ”uudestisyntynyt ihminen eli uusi luomus tunnetaan siitä, 
että Kristus asuu hänessä.” 

Osallisuus jumalallisesta luonnosta eli Kristuksesta ei kuitenkaan tar-
koita koskaan uudestisyntyneen ihmisen synnittömyyttä. Vaikka uudes-
tisyntynyt ihminen ei Muroman mukaan ”tieten tahtoen” eli tietoisesti 
ja tahallaan tee syntiä, niin syntinen luonto eli ”liha” vaikuttaa uudesti-
syntyneessä hänen elämänsä loppuun asti.

Uudestisyntyminen on Muroman mukaan aina ainutkertainen, mo-
mentaaninen tapahtuma (regeneratio momentanea), joka ei toistu. Jos 
uudestisyntyneestä tulee ”tietoisesti jumalaton”, hän ei voi toista kertaa 
uudestisyntyä, koska Pyhä Henki on jättänyt hänet.
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Uudestisyntyminen ei ole myöskään pitkittyvä (regeneratio successi-
va), vaan aina kertakaikkinen tapahtuma, joka tekee ihmisestä kristityn 
in re et nomine.

Erityisesti Muroma painottaa uudestisyntymisen kokemuksellisuut-
ta. Uudestisyntyminen on ”peruskokemus”. Hän itse kertoo kokeneensa 
uudestisyntymisen ja henkikasteen ”sangen voimakkaana elämyksenä”, 
mikä hänen mukaansa vaikutti ratkaisevasti siihen, että hän hylkäsi opin 
kasteessa tapahtuvasta uudestisyntymisestä.

Uudestisyntyminen on ”suuri ja valtava muutos”. Siinä siirrytään 
Saatanan vallasta Jumalan lapseksi. Jokainen, joka on kokenut uudesti-
syntymisen, on siitä tietoinen ja osaa kertoa, miten se on tapahtunut. Jolta 
tällainen uudestisyntymisen kokemus puuttuu, hänen kristillisyytensä on 
Muroman mielestä ”ulkokohtaista tietoa tai sielullista tunnelmointia”. 

Erityisen varma todiste uudestisyntymisestä on Muroman mukaan 
Pyhän Hengen sisäinen todistus Jumalan lapseudesta (testimonium 
Spiritus Sancti internum) ja siihen liittyvä pelastusvarmuuden (certitu-
do salutis) kokeminen. Pelastusvarmuus ei ole kuitenkaan ”autuuden 
ehto”. Ihminen voi Muroman mielestä pelastua, vaikka hänellä ei ole 
pelastusvarmuutta.

PYHITYS

Tutkimuksessa osoitettiin, että Muromaa voidaan perustellusti pitää ns. 
pyhityskristillisyyden edustajana. Hän näyttää saaneen ratkaisevia vai-
kutteita Keswick-liikkeen pyhitysteologiasta.

Pyhitys (sanctificatio) ei ole Muroman mielestä vain vanhurskautta-
misen ja uudestisyntymisen seuraus, vaan ehto sille, että ihminen voi 
lopullisesti pelastua. Se on kasvamista Kristuksessa. Ellei tapahdu kas-
vamista, tapahtuu taantuminen ja lopulta hengellinen kuolema.

Pyhitys on muuttumista kohti Kristuksen kaltaisuutta. Jumalan ku-
vaksi (imago Dei) luotu ihminen lankesi ja on sen vuoksi muuttunut 
jopa ”saatanan kuvaksi”. Kristus kuitenkin tuli ”uudistamaan” Jumalan 
kuvan. Juuri tämä Jumalan kuvan uudistaminen Kristuksen kaltaisuuteen 
on Muroman mukaan pyhitystä. Synnin turmelemasta ja jopa Saatanan 
kuvan kaltaiseksi langenneesta ihmisestä on tultava Kristuksen kuvan 
kaltainen.

Yhtäältä pyhityksen perusedellytys on Muroman mukaan uudestisyn-
tyminen uudeksi luomukseksi eli uudeksi ihmiseksi, joka on osallinen 
jumalallisesta luonnosta. ”Uusi luomus”, ”uusi ihminen”, ”uusi minä”, 
”henki” ja ”jumalallinen luonto”, joita ilmaisuja Muroma käyttää, iden-
tifioituvat hänellä Kristuksen asumiseen uskovassa (Christus in nobis). 
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Uskovassa läsnä oleva Kristus on uskovan pyhitys, ja pyhittyminen on 
Kristuksen kaltaisuutta uskovassa.

Toisaalta Muroma painottaa Keswick-liikkeen tapaan ”kuolemisen 
evankeliumia”: ”vanha ihminen” on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. 
Siinä on hänen mukaansa pyhityksen ”perusta”. Jotta Kristus saisi muo-
toa uskovassa, se edellyttää synnin turmeleman ”vanhan ihmisen” eli 
”vanhan luomuksen”, josta hän käyttää myös ilmaisuja ”vanha minä”, 
”vanha luonto” tai ”liha”, ristiinnaulitsemista. Se on hänen mukaansa jo 
tapahtunut Golgatalla ja uudestisyntymisessä. Nyt uskovan tulee pitää 
”uskon asenteella” itseänsä Kristuksen kanssa ristiinnaulittuna ja synnille 
kuolleena.

Itsensä synnille kuolleena pitäminen ei kuitenkaan tarkoita, että synti 
kuolisi uskovassa. Tai ettei hänessä enää olisi lainkaan ”vanhaa luontoa”. 
Uskova pysyy aina syntisenä eikä hänestä tule tässä ajassa synnitöntä. 
Loppuun asti uskova on ”itsessään syntinen ja samalla Kristuksessa van-
hurskas” (simul iustus et peccator). Mutta kun uskova pitää itseänsä 
”uskon asenteella” synnille kuolleena, hän ei Muroman mukaan tahdo 
olla ”vuorovaikutuksessa” vanhan luontonsa kanssa.

Muroman mukaan Jumala on päättänyt tehdä jokaisesta uudestisyn-
tyneestä Kristuksen kaltaisen, mutta useimmat uskovat ovat pysähty-
neet hengellisessä kasvussaan ”lihallisen uskovaisen tasolle”. Hän yh-
tyy Keswick-pyhitysteologiassa keskeiseen käsitykseen, jonka mukaan 
uudestisyntyneet jakautuvat kahteen ”kategoriaan”: ”hengellisiin” ja 
”lihallisiin”. ”Lihalliset” ovat ”hengellisten” tavoin vanhurskautettuja ja 
uudestisyntyneitä ihmisiä. He ovat saaneet Pyhän Hengen. He ovat uusia 
luomuksia Kristuksessa. Kristus asuu heissä. He ovat ”täydellisesti pyhiä 
Kristuksessa” ja mikäli he pysyvät hänessä, heillä ei ole kadotustuomiota.

Vaikka Muroma siis yhtäältä korostaa, että pyhitys on pelastumisen 
ehto, hän jännitteisesti – Keswick-liikkeen tapaan – opettaa, että ”lihal-
liset” – mikäli he pysyvät Kristuksessa – kuitenkin pelastuvat, vaikka 
pyhitys ei ole heissä Jumalan tahtomalla tavalla päässyt toteutumaan.

Sen sijaan, että ”lihalliset” kristityt ”uskon asenteella” pitäisivät ”van-
han luomuksensa” ristiinnaulittuna ja itsensä synnille kuolleina, vanha 
luonto ”kaikkine synteineen ja vikoineen” hallitsee heitä. ”Lihallisen” 
uskovaisen lankeemukset johtuvat Muroman mielestä siitä, että häneltä 
puuttuu voima voittaa synti ja pitää sitä kurissa. ”Lihallinen” uskovainen 
ajattelee, että hänet on pelastettu armosta, mutta pyhitys on jätetty hä-
nen tehtäväkseen. Siksi hän taistelee saattaakseen oman turmeltuneen 
luontonsa ”hurskaaksi ja pyhäksi”. Keswick-liikkeen tapaan Muroma 
painottaa, ettei uskovan pidä taistella itse syntiä vastaan, vaan pyrkiä 
täyttymään Pyhällä Hengellä. Hänen mukaansa siinä on voiton salaisuus.
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Tutkimuksessa osoitettiin, että yhtäältä Muroman pyhityskäsityksessä 
painottuu Kristuksen rooli. ”Koko kristillisyys” tähtää Kristuksen kal-
taisuuteen. Toisaalta Muroma painottaa vahvasti Pyhän Hengen roolia. 
Hänen mukaansa näissä kolmessa sanassa: ”Täyttykää Pyhällä Hengellä” 
on koko käytännöllisen kristillisyyden salaisuus. Se on ”elämää Pyhässä 
Hengessä, vaellusta Pyhässä Hengessä, kasvamista Pyhässä Hengessä 
ja täyttymistä Pyhällä Hengellä”. Siellä missä Pyhä Henki saa ”rajoit-
tamattoman vallan” uskovien elämässä, hän muovaa heitä Kristuksen 
kaltaisuuteen. Tästä on kysymys Pyhällä Hengellä täyttymisessä. Siksi 
Pyhällä Hengellä täyttyminen on pyhityksen välttämätön edellytys. On 
huomionarvoista, että Hengellä täyttyminen on yksi niistä teemoista, joita 
Muroma kirjoituksissaan kaikkein eniten käsittelee.

Keswick-liikkeen pyhitysopetuksen mukaan elämä Pyhän Hengen 
täyteydessä ei ole vain joidenkin kristittyjen etuoikeus, vaan jokaisen 
uskovan ”normaali tila”. Myös Muroman mielestä Jumala tahtoo, että 
kaikki uskovat täyttyvät Pyhällä Hengellä.

Kaikki uskovat eivät kuitenkaan Muroman mukaan koskaan täyty 
Pyhällä Hengellä, vaikka he ovat henkikasteessa saaneet Pyhän Hengen. 
Heiltä puuttuu ”kokonainen antautuminen”. Se on Muroman mielestä 
Pyhällä Hengellä täyttymisen edellytys ja ehto.

Tutkimuksessa osoitettiin, että Muroman mukaan uudestisyntyminen 
edellyttää ”kokonaista antautumista”. Ilman tahdonaktia, jossa ihminen 
”antautuu Herran omaksi”, ei kukaan voi hänen mukaansa tulla vanhurs-
kautetuksi, uudestisyntyä ja pelastua. Myös pyhitys uudestisyntymisen 
välttämättömänä seurauksena edellyttää hänen mukaansa ”kokonaista 
antautumista”. Ensin siis uudestisyntymättömän tulee ”antaa itsensä 
kokonaan Herralle” voidakseen uudestisyntyä ja saada Pyhän Hengen. 
Sitten uudestisyntyneen tulee ”ratkaisevasti antautua Herralle” voi-
dakseen täyttyä Pyhällä Hengellä ja pyhittyä.

Muroma näyttää omaksuneen Keswick-liikkeen pyhityskäsityksel-
le ominaisen painotuksen, jonka mukaan ”kokonaisen antautumisen” 
tahdonakti on edellytys korkeamman tason uskonelämään pääsemisel-
le. ”Kokonaisessa antautumisessa” uudestisyntynyt ihminen luovuttaa 
itsensä ja tahtonsa Kristukselle. Se on Muroman mukaan ”määrätietoi-
nen askel” ja ”ratkaiseva teko”, jonka seurauksena uskova täyttyy Pyhällä 
Hengellä ja saa ”voiman ylhäältä”.

Muroma painottaa voimakkaasti, ettei uudestisyntyneelle riitä hen-
kikaste eli se, että hän on saanut Pyhän Hengen. Hän tarvitsee ”tuli-
kasteen” eli Pyhällä Hengellä täyttymisen kokemuksen, mikä tarkoittaa, 
että Pyhä Henki saa hänet ja alkaa hallita häntä. Keswick-liikkeen tavoin 
Muroma puhuu Pyhän Hengen diktatuurista ja sanoo sen olevan elämistä 
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Kristuksen hallintavallassa. Ellei näin tapahdu, Hengen ja ”lihan” välisessä 
taistelussa ”liha” on jatkuvasti voitolla.

Pyhällä Hengellä täyttymisen ”tulikaste” on Muroman mukaan ensim-
mäisellä kerralla seurauksena ”ratkaisevasta kokonaisesta antautumisesta 
Herralle”. Silloin siihen voi hänen mukaansa liittyä myös ”hurmoskoke-
muksia”. Hän näyttää pitävän tätä ensimmäistä Pyhällä Hengellä täyt-
tymisen kokemusta erityisenä, käänteentekevänä murroksena, kristityn 
elämässä.

Lisäksi Muroma painottaa Pyhällä Hengellä täyttymisen toistuvuut-
ta. Se on ”päivittäin uudistuva kokemus”. Se vie jokapäiväiseen paran-
nukseen ja uuden armon omistamiseen. Hän jopa yhtäältä samaistaa 
päivittäin uudistuvan kokemuksen Pyhällä Hengellä täyttymisestä Vähä 
katekismuksen opetukseen kastamisen merkityksestä. Sakramenteilla ei 
kuitenkaan Muroman pyhityskäsityksessä ole juuri paikkaa. Vaikka hän 
puhui ja kirjoitti varsin paljon pyhityksestä ja sen harjoittamisesta, niin 
kasteesta ja ehtoollisesta hän näissä yhteyksissä pääsääntöisesti vaikeni.

Vaikka Muroma ei perinteisen luterilaisesti määrittele pyhitystä syve-
neväksi synnin ja armon tunnoksi, hän kuitenkin painottaa, että – luo-
dakseen syntisestä ihmisestä Kristuksen kaltaisen – Pyhä Henki Jumalan 
sanaa käyttäen osoittaa jatkuvasti todeksi synnin ja kirkastaa Kristuksen. 
Näin Pyhä Henki kasvattaa kristittyä ”suuren kurjuuden tunnossa” ja 
samalla ”Kristuksen kirkkauden katselemisessa”, niin ettei kristitylle jää 
lopulta muuta toivoa kuin Kristus yksin.

Keswick-liikkeessä opetetaan, että kristitty, joka on täynnä Pyhää 
Henkeä, on samalla erityisen tietoinen omasta riittämättömyydestään. 
Myös Muroma painottaa, etteivät nämä kristityt itse ole pyhittymises-
tään tietoisia. Päinvastoin; he kokevat olevansa puutteellisempia kuin 
ketkään toiset kristityt eikä pyhittyneinkään heistä Muroman mukaan 
vapaudu syntisyydestään tämän ajallisen elämänsä aikana. Silti ainoan-
kaan kristityn ei tule elää niin, että ”liha” hallitsee häntä. Hänen tulee 
toistuvasti täyttyä Pyhällä Hengellä, jolloin ”liha” pysyy ”uskon asenteella” 
ristiinnaulittuna.

Muuttuminen Kristuksen kaltaiseksi on Muroman mielestä useimpi-
en kristittyjen kohdalla tämän elämän aikana heikkoa ja puutteellista. 
On kuitenkin kristittyjä, joissa Kristuksen kaltaisuus ilmenee tavallista 
enemmän. He ovat Pyhän Hengen täyttämiä uskovia. Heissä on heijas-
tusta Kristuksen mielenlaadusta, nöyryyttä, sävyisyyttä, uskon rohkeutta 
ja voimaa.

Kun Pyhä Henki hallitsee kristittyä, hän saavuttaa lopulta päämää-
rään, jonka Jumala asetti hänen elämälleen jo ennen hänen syntymään-
sä. Täydellisesti pelastus tulee todellisuudeksi vasta sitten, kun uskova 
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lopullisesti vapautuu ”synnin ruumiista ja vanhasta luomuksesta”. Silloin 
hän myös ymmärtää, miksi hänen elämässään oli niin paljon ahdistuksia. 
Nekin tarvittiin, jotta hän kasvaisi Kristuksen kaltaisuuteen.
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