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Angloamerikkalaisen herätys- ja 
pyhityskristillisyyden vaikutus 

 Ulkomailta kantautui viestejä suurista 
herätyksistä (mm. ns. Walesin herätys)

 Kirjallisuuden ja vierailujen välityksellä 
saatiin yhteyksiä angloamerikkalaiseen 
herätys- ja pyhityskristillisyyteen 

 Jotkut ajattelivat, että se herätyksen ja 
uskonkokemuksen ”tuli”, jota 
herätyskokouksissa koettiin, olisi vastaus 
kirkon ongelmiin  



Herätyskokoustoiminnan alku  
kirkossa  

 K.A. Wrede ja Suomen Lähetysseuran 
toiminta vuodesta 1905 alkaen 

 August Jern ja Kyrkans Ungdomin 
synty

 Hannulan herätys ja Turun 
Lähetysyhdistyksen toiminta 

 K.A. Paasio ja tehdasseutujen 
evankelioimistyö 

 Albert Lunden kokoukset 1912 



Urho Muroman tausta ja 
herätys 

 Urho Muroma (1890-1966) oli 
evankelisen papin Emil Murénin poika 

 Opiskeluaikaan mennessä etääntynyt 
kodin kristillisestä uskosta 

 Isän kuoleman jälkeen meni Albert 
Lunden kokouksiin, joissa koki 
voimakkaan herätyksen lokakuussa 
1912



Kääntymiskokemus 18.12.1912

 Muroma koki aivan kuin Kristus olisi 
asettunut hänen eteensä ja sanonut: Anna 
minulle elämäsi ja minä teen siitä jotain. 
Silloin hän sanoo ”antautuneensa Herralle 
niin kokonaan kuin saattoi, vihkiytyneensä 
hänen omakseen”. 

 Mm. näky tuleen syöksyvistä ihmisistä ja 
kastekriisiin löytynyt vastaus vaikuttivat 
siihen, että Muroma vaihtoi teologiseen 
tiedekuntaan



Muroman teologian juuret 

 Muroma tulkitsi kääntymiskokemuksensa   
uudestisyntymiseksi 

 Tulkintaa vahvisti em. Mackayn kirja: 
uudestisyntyminen ei tapahdu kasteessa 
vaan Jumalan sanan ja Pyhän Hengen 
vaikutuksesta uskonratkaisun yhteydessä 

 Gustaf Johanssonia seuraten teki eron vesi-
ja henkikasteen välillä ja näkyvän kirkon ja 
todellisen Kristuksen seurakunnan välillä 



Opiskeluaikana saadut vaikutteet  

 Arvosti opettajistaan eniten Antti J. Pietilää

 Kristillisessä ylioppilasliikkeessä vaikutteita 
mm. Paul Nicolaylta ja E.V. Pakkalalta

 Luki paljon angloamerikkalaista herätys- ja 
pyhitysliikkeiden kirjallisuutta 

 Yhteys Pyhäkouluyhdistykseen ja NMKY-
liikkeeseen ja etenkin K.A. Paasion kautta 
Suomen Lähetysseuran 
herätyskokoustoimintaan ja Hannulan 
herätykseen   



Raamattukriisin kautta papiksi

 Muroma kertoi omaksuneensa ennen 
opintoja fundamentalistisen 
raamattunäkemyksen

 Vaikeaan raamattukriisiin liberaalin 
raamattukritiikin vaikutuksesta (Emmanuel 
Linderholmin kirjat)

 Gustaf Johanssonin ja Antti J. Pietilän 
vaikutuksesta konservatiiviseen 
näkemykseen (ei enää fundamentalisti) 

 Sielunhoidollista apua C.O.Roseniuksen 
kirjoista

 Vihittiin papiksi 1917 (”approbatur-pappi”)



Evankeliumin julistajan kutsumusta 
toteuttamassa eri yhdistyksissä 

 ”Menestyksellinen evankeliumin 
julistaminen mahdollista vain perinteisen 
raamattunäkemyksen pohjalta”

 Helsingin Kaupunkilähetyksessä 1917-; 
nuorisoherätystä ja 
evankelioimiskokoussarjoja Paasion kanssa

 Evankelioimistyössä Sortavalan 
evankelisessa seurassa 1921-24, Helsingin 
NMKY:ssä 1924-28, SKSK:ssa 1928-1932 ja 
SLS:ssa 1932-39   



Muroman näkemys 
evankelioimisesta

 ”Evankelioimistyöllä tarkoitamme sitä 
sananjulistustyötä, jonka kautta pyritään 
määrätietoisesti 

 1. herättämään Herralle vieraina olevia 
vakavasti huolehtimaan sielunsa 
pelastuksesta, luopumaan synnistä ja 
ottamaan vastaan vapaana lahjana heillekin 
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. ohjaamaan jokapäiväiseen parannukseen, 
pyhitykseen ja syvempään yhteyteen Herran 
kanssa

 4. teroittamaan, että Herran omien velvollisuus 
on huolehtia lähimmäisen sielun pelastuksesta 
aina pakanoihin saakka  



SKSK:sta Lähetysseuran kautta 
Raamattuopistoon 

 Muroman evankelioimistyö ei saanut 
kaikkien hyväksyntää

 Siirtyi ensin Lähetysseuran palvelukseen, 
jossa jatkoi evankelioimistyötään

 Perusti 1939 kolmen ystävänsä kanssa 
Ev.lut. Sisälähetyssäätiön, jonka tarkoitus 
oli jatkaa evankelioimistyötä ja aloittaa  
raamattuopistotoiminta    



Kasvun vuosikymmenet 

 Raamattuopistoa varten hankittiin tilat 
Kauniaisista 1945; 
nuorisotyönohjaajakoulutus alkoi 1957 

 Sisälähetyssäätiön toiminta laajeni 
voimakkaasti 1960-luvulle saakka, jolloin 
Herää Valvomaan-lehdellä oli yli 40 000 
tilaajaa ja Raamattuopistolle rakennettiin 
uudet tilat  



Muroman kastekäsitys 

 Muroman teologiassa on eniten 
huomiota herättänyt kastekäsitys

 Hän puolusti lapsikastetta, mutta piti 
vääränä opetusta, jonka mukaan 
kasteessa tapahtuisi 
uudestisyntyminen

 Kristus-kaste kirja; teki eron vesi- ja 
henkikasteen välillä  



Raamattuopiston kansainväliset 
yhteydet

 Raamattuopisto solmi varhain yhteydet 
pohjoismaisiin sisälähetysliikkeisiin, 
erityisesti Norjaan 

 Ammensi hallesbyläisestä ja roseniolaisesta 
perinnöstä (mm. Wislöffit), mutta otti 
vaikutteita myös angloamerikkalaisesta 
herätys-ja pyhityskristillisyydestä, mm. 
Keswick-liikkeestä (mm. F.B. Meyer)  



Muroman perintö

 Oli enemmän herätyssaarnaaja kuin 
syvällinen teologi

 Korostuneen pietistinen/herätyskristillinen 
ohjelma, jossa uskonratkaisu ja 
pelastusvarmuus keskeisiä, samoin 
syvemmän hengellisen elämän korostus

 Kastekäsitys, objektiivisen ja subjektiivisen 
suhde, lain ja evankeliumin erottaminen, 
vapaa tahto ja pyhitysoppi jäivät perillisten 
selvitettäväksi     



Mäkelän kausi

 Kansanlähetyksen synty 1967 oli kova isku 
Raamattuopistolle.

 Raimo Mäkelä (1980-2005) vahvisti lain ja 
evankeliumin näkökulmaa, rakensi 
psykologian ja teologian yhteyttä 
sielunhoidossa, vahvisti liikkeen 
kustannustoimintaa ja yhteyttä 
Lähetysyhdistys Kylväjään

 Pohjoismaisten yhteyksien rinnalle yhteys  
pietistiseen Saksan Gnadauer-liikkeeseen ja 
luterilaisten raamattukoulujen verkostoon 



Kansan Raamattuseuran 
perustaminen ja alkuvaiheet 

 Ruotsalaisen vapaakirkollisen saarnaajan 
Frank Mangsin kokouksissa Suomessa 
herätyksiä sotien aikana

 Kansan Raamattuseura perustettiin 1945 
näitä herätyksiä hoitamaan. 
Evankelioimistyön lisäksi keskeiseksi 
toimintamuodoksi tuli laajan levikin saanut 
Sana-lehti

 Keskeisiä vaikuttajia olivat alkuvaiheessa 
mm. Eelis Gulin, Lennart Pinomaa ja 
pitkäaikainen johtaja Mauri Tiilikainen



Jännitteitä ja yhteyden etsintää

 KRS oli alusta asti vähemmän opillisesti 
suuntautunut kuin SROS. Muroma arvosteli 
sitä ja Sana-lehteä tunnustustenvälisestä 
luonteesta, allianssikristillisyydestä. 

 Jännitettä loi joidenkin SROS:n 
työntekijöiden siirtyminen KRS:aan. 

 1950-luvulla käytiin kuitenkin myös 
keskusteluja järjestöjen yhteistyöstä ja 
jopa yhdistymisestä  



Herätysliike vai toimintamuoto? 

 KRS syntyi herätyksistä, mutta siitä ei tullut 
perinteisessä mielessä herätysliikettä vaan 
evankelioimistyön palvelujärjestö. 

 KRS on välttänyt opillisia linjauksia ja 
kirkkokritiikkiä. Se on pyrkinyt kirkon 
evankelioimistyön keskukseksi.

 KRS on ollut mm. rippikoululeirien 
pioneereja ja ideoinut ja organisoinut 
laajoja kampanjoita (Tässä elämä, 
Rukoustapahtuma).    



Kansainväliset yhteydet 

 Varsinkin opiskelijatyön kautta 
KRS:lla on ollut kiinteät yhteydet 
tunnustustenväliseen, 
evankelikaaliseen Campus Crusade 
for Christ –järjestöön

 KRS on kasvattanut CCC:n Euroopan 
työhön merkittäviä johtajia ja 
julistajia (Kalevi Lehtinen, Markku 
Happonen)    


