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ENSIMMÄISET VUODET 

Raportti Chrisman en-
simmäisistä vuosista 
Tämä raportti on selvitys Chrisma-seurakunnan taus-
tasta, synnystä, rakenteesta ja ensimmäisistä vuosista. 
Raportti käsittelee Chrisma-seurakuntaa perustamis-
vuodesta 1991 raportin kirjoittamisajankohtaan kesäl-
lä 1995. 

Raportin on kirjoittanut Hannu Komonen. Hän on 
luokanopettaja, Lammin helluntaiseurakunnan jäsen ja 
Seurakunnan kasvun liikkeen yhteydessä toimivan 
Seurakunnan kehittämisen avustajien puheenjohta-
ja. 

Chrisma-seurakunnasta tämän raportin tekemiseen 
osallistui Lasse Seppänen. Olavi Komu kävi yhdessä 
kirjoittajan kanssa haastattemassa seurakunnan vas-
tuunkantajia. Lopullisen toimitustyön on tehnyt on Es-
ko Särkkälä Seurakunnan kasvu ry:stä. 

SEURAKUNTA 

Seurakunta ei ole paik-
ka vaan ihmiset 
Vanhan testamentin aikana oli ensin kansa ja sitten 
temppeli. Jumala valitsi ensin juutalaiset kansakseen ja 
ilmestyi sittemmin ilmestysmajassa ja temppelissä. 
Seurakunta ei ole paikka vaan ennenkaikkea ne, jotka 
kokoontuvat yhteen kohtaamaan Herran ja toisensa. 

Toisiin liittyminen tekee uskovien 
ryhmästä seurakunnan. 

Uusi testamentti puhuu seurakunnasta Kristuksen 
ruumiina, joka koostuu erilaisista jäsenistä. Seurakun-
nat ja kirkkokunnat ovat erilaisia ja muodostavat yh-
dessä maailmanlaajuisen Kristuksen ruumiin. 

Myös paikallisissa seurakunnissa on erilaisia jäseniä. 
Toisiin liittyminen tekee uskovien ryhmästä seurakun-
nan. 

CHRISMA 

Chrisma merkitsee voi-
telua 
Chrisma on Helsingissä toimiva huhtikuussa 1992 pe-
rustettu seurakunta. Chrismassa oli 84 jäsentä kevääl-
lä 1995. Perustettaessa jäseniä oli 15. Chrisma on 
kreikkaa ja tarkoittaa voitelua. 

Seurakunnan perusyksikkö 
on kotiryhmä. 

Seurakuntaa johtaa johtotiimi. Varsinaista hen-
kilöjohtajaa seurakunnalla ei ole. Johtotiimiläisistä ke-
nelläkään ei ole muodollista teologista koulutusta. 

Seurakunnan perusyksikkö on kotiryhmä. Kotiryh-
missä tapahtuu suuri osa seurakunnan toiminnasta. 
Kotiryhmien lisäksi seurakunnassa on erilaisia tiimejä, 
jotka vastaavat eri asioiden hoitamisesta ja tiedottami-
sesta. Yhteisiä kokoontumisia seurakunnalla on 2-3 
kolme kertaa kuukaudessa. 

HUOMAUTUS 

Seurakunta määrittelee 
itse itsensä 
Tämän raportin laatijat kiittävät Chrisma-seurakuntaa, 
siitä luottamuksesta ja avoimmuudesta, jota se on 
meille osoittanut. Uskomme, että Chrisman esimerkki 
ja kokemukset ovat hyödyksi myös muille uusien seu-
rakuntien perustamista harkitseville ja tekeville. Toi-
vomme, että Chrismalaisten rohkeus ja ennakkoluu-
lottomuus herättäisi näkyä ja kiinnostusta myös vakiin-
tuneissa seurakunnissa. 

Tässä julkaisussa esitetyt näkemykset Chrisma-
seurakunnasta ovat kirjoittajan ja julkaisijan omia. 
Chrisma-seurakunta määrittelee tietenkin itse itsensä 
ja yhtyy tai ei yhdy näihin näkemyksiin oman harkin-
tansa mukaan. 
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JUURET 

Chrisma-seurakunnan 
juuret ovat Namikalla 
Chrisma-seurakunnan perustajien tausta on Helsingin 
NMKY:n nuorten aikuisten raamattupiiri (Namika). 
Namika on tunnettu ennen kaikkea avioliitto- ja johta-
juuskoulutustyöstään. Teologian maisteri Kari Törmä 
on Helsingin NMKY:n nuorten aikuisten raamattupii-
rin johtaja. Hän oli myös Chrisma-seurakunnan perus-
tajien hengellinen johtaja. Namikan toiminta on tun-
nustustenvälistä. 

Eräs Namikan vuoden 1991 toimintamuoto olivat esi-
rukousillat. Niiden järjestämisestä vastasi vastuunkan-
tajien tiimi, joka puolestaan koostui monesta pienem-
mästä ryhmästä: ylistysryhmä, äänentoistosta vastaa-
vat, esirukoilijat ja niin edelleen. Jossain vaiheessa täs-
sä ryhmässä syntyi ajatus seurakunnan perustamisesta. 

Namikan toiminta koettiin mielekkääksi, mutta Nami-
kaa ei koettu seurakunnaksi. Esimerkiksi ehtoollista 
siellä ei voinut viettää, vaan ehtoollisella piti käydä 
jossakin perinteisessä seurakunnassa. Samoin muo-
dollinen liittyminen Namikaan oli mahdotonta. Alunpe-
rin oli tarkoituksena perustaa seurakunta Namikan si-
sälle, mutta kun se ei osoittautunut järjestöllisesti mah-
dolliseksi, sai Chrisma-seurakunta alkunsa. 

NÄKY 

Mallia otettiin Ichthys-
seurakunnasta 
Joillakin nuorilla oli henkilökohtaisia suhteita Lontoos-
sa toimivaan Ichthus Christian Fellowship -
seurakuntaan. Kesällä 1991 kävi joukko nuoria Icht-
huksen kesäprojektissa hakemassa näkyä seurakun-
nan perustamiseen. Haluttiin tietää, mitä se voisi käy-
tännössä tarkoittaa. 

Ichthus-seurakunta osoittautui eläväksi ja kasvavaksi 
seurakunnaksi. Sen organisaatio oli hyvin joustava. 
Sen rakennetta muutettiin jatkuvasti tarpeen mukaan. 

Seurakunnasta saatiin paljon käytännön neuvoja ja 
tietynlainen mallipeili, johon saattoi jatkossa omaa 
seurakuntaa verrata. Yhteys Ichthus-seurakuntaan on 
jatkunut sen jälkeen. 

Ichthuksessä käynnin jälkeen perustettiin kaikessa hil-
jaisuudessa kahdeksan hengen rukousryhmä, joka 
lähti rukoilemaan, kartoittamaan ja tutkimaan seura-
kunnan perustamista (prayer and planning group). 
Ryhmä tutki myös seurakuntaa käsittelevää kirjalli-
suutta. 

PERUSTAJAT 

Seurakunnan perusti 
apostolinen tiimi 
Chrisma-seurakunnan ytimen muodosti 8 hengen ryh-
mä, jota kutsuttiin apostoliseksi tiimiksi. Tämä ryhmä 
on ollut mukana alusta alkaen ja on edelleen mukana 
seurakunnassa. 

Keskeisinä hahmoina tässä ryhmässä olivat Maria ja 
Christian Backman. Heidän erityisenä voiteluna oli 
ylistysmusiikin johtaminen. Maria ja Christian toimivat 
aiemmin ruotsinkielisessä vapaaseurakunnassa, jossa 
Christian johti nuorisotyötä. Siellä uskoontulleita suo-
menkielisiä nuoria he ohjasivat Namikalle, koska seu-
rakunnassa toiminta oli ruotsinkielistä. 

Vanhojen rakenteiden on vaikea vas-
taanottaa uutta kulttuuria – vaikka 

uudistushalua olisikin, nuorten kult-
turi on erilaista. 

Myöhemmin Maria ja Christian siirtyivät itsekin Na-
mikalle. Kummassakin seurakunnassa Backmanit ko-
keilivat ja toteuttivat monenlaista toimintaa, muun mu-
assa kotiryhmiä. 

Backmanien kokemus oli, että vanhojen rakenteiden 
on vaikea vastaanottaa uutta kulttuuria. Vaikka uudis-
tushalua olikin, nuorten kultturi on erilaista kuin vanho-
jen. Jo Namikalle tullessa Backmaneille oli selvää, että 
jossain vaiheessa he ovat perustamassa uutta seura-
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kuntaa. Namikan aika oli kuitenkin heille hyödyllistä 
aikaa. Siellä he oppivat kuuliaisuutta ja toimimaan 
hengellisen auktoriteetin alaisuudessa sekä saivat lisää 
kokemusta tiimien toimivuudesta. 

Monet perustajista olivat olleet erilaisissa evankelioin-
tiorganisaatioissa, kuten Lähetysnuorissa ja toisaalta 
he sitten kuuluivat johonkin viralliseen seurakuntaan. 
Nyt evankelioiminen ja seurakunta haluttiin yhdistää. 

Seurakunnan synnyttäminen oli 
hedelmällistä myös emoseura-

kunnalle, sillä sinnekin tuli tilaa uu-
sille vastuunkantajille. 

Tärkeä seikka, jota myös haluttiin, oli kokonaisvaltai-
suus. Usein seurakunta koostuu erilaisista ryhmistä, 
joilla on hyvin erilaiset tarpeet. Nuorilla on omat ko-
kouksensa, mutta muuhun toimintaan heitä on vaikea 
saada mukaan. Lapset viedään pyhäkouluun tilaisuuk-
sien ajaksi ja niin edelleen. Nyt haluttiin luoda seura-
kunta, jossa perhe kokonaisuudessa voisi olla muka-
na. 

ILMOITUS 

Profeetallinen ilmoitus 
ajoi eteenpäin 
Jumalan johdatuksessa on aina yleisen johdatuksen li-
säksi sellaista erityistä johdatusta, jota tarvitaan uskon 
vahvistukseksi. 

Amerikkalaisen saarnaajan Timothy Shermanin tulo 
ensimmäistä kertaa Namikalle oli ihme. Hän teki vain 
lyhyen välilaskun Suomeen paluumatkallaan Venäjältä 
Yhdysvaltoihin. Hän tuli puhumaan Namikalle suoraan 
lentokentältä. 

Toisella käynnillään myöhemmin syksyllä 1991 hän 
profeetallisella ilmoituksellaan ilmoitti, mitä Namikan 
sisällä parhaillaan tapahtui ja miten Jumala halusi hei-
dän menevän eteenpäin. Jumala halusi, että peruste-
taan uusi seurakunta, jota Maria ja Christian vetävät. 

Tämä oli se vahvistus, mikä tarvittiin, jotta lähettäjät 
uskalsivat lähettää ja lähtijät lähteä. 

KOHTUAIKA 

Kohtuajaksi sovittiin 
puoli vuotta 
Timothy Shermanin läsnäollessa sovittiin, että puolen 
vuoden päästä uusi seurakunta perustetaan. Siitä alkoi 
työteliäs puolen vuoden jakso. Yksi siirtyjistä jopa 
muutti tuolloin 5 päiväisen työviikkonsa nelipäiväisek-
si, jotta ehtisi hoitaa seurakunnan perustamiseen liitty-
viä tehtäviä. 

Tuota aikaa voisi kutsua uuden seurakunnan kohtu-
ajaksi. Se aika tarvittiin paitsi uuden seurakunnan syn-
tymiseen liittyvien tehtävien tekemiseen, myös Nami-
kan, valmistamiseen luovuttamaan jäseniään. Tuon 
puolen vuoden aikana koulutettiin uudet vastuunkanta-
jat. Myös namikalaiset joutuivat miettimään, että mitä 
oikein on tapahtumassa ja miten heidän pitäisi toimia. 
Monet miettivät, lähteäkö mukaan uuteen seurakun-
taan. Tuo puoli vuotta oli kaikin puolin tarpeellinen ai-
ka kaikille. 

Seurakunnan synnyttäminen oli myös Namikalle he-
delmällistä, sillä sinne tuli tilaa uusille vastuunkantajille. 
Myös aivan uutta väkeä tuli Namikalle seurakunnan 
lähdön jälkeen. 

SIUNAUS 

Emoseurakunnan siu-
naus tärkeää 
Seurakunnan perustajille oli alun perin selvää, että uu-
den seurakunnan perustamiseen tarvitaan vanhan seu-
rakunnan siunaus. Liian moni seurakunta on syntynyt 
riidan tai hajaannuksen seurauksena. Tällöin seura-
kunnan syntyminen ei ole ollut normaali tapahtuma, 
mikä on heijastunut sitten muuhun toimintaan myö-
hemmin. 

Seurakunta siunattiin pois Namikalta huhtikuussa 
1992, jolloin jäseniä oli 15. 
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YHDISTYS 

Yhdistys perustettiin 
käytännön syistä 
Seurakunta tarvitse kokoontuakseen omat tilat. Aluksi 
yritettiin vuokrata isoa taloa, johon moni voisi myös 
majoittua. Kiinteistövirastosta tarjottiin vanhaa nuori-
sotaloa. Se oli huonossa kunnossa, mutta se vuokrat-
tiin uskossa. Asumiseen se ei käynyt, mutta kokoon-
tumiseen kyllä. Ainoa vaikeus oli, että taloa ei voinut 
vuokrata yksityishenkilö tai ryhmä yksityishenkilöitä 
vaan rekisteröity yhdistys. 

Niinpä perustettiin rekisteröity yhdistys, Chrisma ry. 
Chrisma ry on juridisesti vastuussa seurakunnan tilin-
pidosta ja virallisista suhteista. Chrisma ry:n hallitus on 
valittu Chrisma ry:n kokouksessa sääntöjen mukaan. 
Käytännössä vastuutiimi, erityisesti Maria Backman, 
on vastannut seurakunnan toiminnasta ja yhdistyksen 
hallituksella on ollut lähinnä siunaava rooli. Useimmat 
yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat kuuluneet myös 
vastuutiimiin. 

TILAT JA TALOUS 

"Pitsku"  – seurakun-
nan koti ja lepopaikka 
Pitäjänmäen talo "Pitsku", joksi seurakuntalaiset entis-
tä nuorisotaloa kutsuvat, toimii nykyisin seurakunnan 
yhteisenä rukous-, kokous-, lataus- ja lepopaikkana. 
Seurakunta kokee tarvitsevansa paikan, tukikohdan, 
johon voi tulla ja mennä kuin kotiin. 

"Pitskussa" on myös seurakunnan toimisto, jossa toi-
mii seurakunnan ainoa palkattu työntekijä toimiston-
hoitaja Yngve Nylund. 

"Pitsku" toimi seurakunnan alkuaikoina yhteisenä ko-
koontumistilana, mutta seurakunnan kasvaessa noin 
50 tienoille, tilat kävivät liian ahtaiksi ja piti siirtyä suu-
rempiin tiloihin. Nykyisin jotkut kotiryhmät ja erilaiset 
tiimit kokoontuvat siellä. Talossa pidetään myös mu-

siikkiharjoituksia, askarrellaan, majoitetaan vieraita ja 
niin edelleen. Siellä on myös pieni kirjasto. 

Seurakunnan talous rahoitetaan kymmenyksillä ja lah-
joituksilla. Jonkin verran rahaa saadaan myös koleh-
deilla. Liikevaihto on ollut noin 10 000 mk/kk, mikä 
on ollut kasvamaan päin toiminnan laajetessa. 

KOTIRYHMÄT 

Kotiryhmät ovat Chris-
man toiminnan ydin 
Oleellinen osa Chrisman rakennetta ja toimintaa ovat 
kotiryhmät. Kotiryhmien toiminnan ymmärtäminen 
auttaa ymmärtämään koko seurakunnan luonnetta. 

Kotiryhmä on yhteisö,joka vastaa jä-
sentensä hengellisestä, sosiaalisesta 

ja muusta hyvinvoinnista. 

Chrisman näky on saattaa ihmiset yhteyteen Jumalan 
kanssa ja vahvistaa heidän jumalasuhdettaan. Tämä 
antaa valmiuksia myös parempaan keskinäiseen kans-
sakäymiseen. Kotiryhmissä seurakuntalaiset ovat yh-
teydessä toisiinsa ja kokevat keskinnäistä huolenpitoa 
ja paimenuutta. 

Kotiryhmissä on tavallisesti 5-16 jäsentä. Ryhmiä 
muodostetaan erilaisilla perusteilla. Kotiryhmän ko-
koonpanoa voi muuttua, jos huomataan, että se on 
saavuttanut tavoitteensa. Samoin käy jos siitä ei pa-
rannusyrityksistä huolimatta tule toimivaa. Pyrimys on, 
että kotiryhmät muuttuisivat vain syksyn ja kevään 
alussa. Tämä on tärkeää ryhmäläisten turvallisuuden 
tunteelle. Vuoden aikana ryhmiin voidaan lisätä uusia 
tulokkaita. Kotiryhmiä koordinoi Raija Henttonen. 

Chrismassa kotiryhmä on enemmän kuin raamattupiiri, 
sielunhoitopiiri tai rukouspiiri. Kotiryhmä on yhteisö, 
joka vastaa jäsentensä hengellisestä, sosiaalisesta ja 
muusta hyvinvoinnista. Kotiryhmässä sitoudutaan toi-
siin ryhmäläisiin, heidän rakastamiseensa. Kotiryhmä 
on riittävän pieni ollakseen kodinomainen yhteisö, 
mutta samalla riittävän suuri erilaisten palvelutehtävien 
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harjoittamiseen. Kotiryhmissä rukoillaan, ylistetään, 
opetetaan, rohkaistaan, palvellaan ja vietetään juhlia. 
Tehdään siis kaikkea mahdollista, mitä toisistaan välit-
tävät ja toisiinsa sitoutuneet ihmiset voivat tehdä. 

Chrisman kotiryhmissä kasvetaan niihin tehtäviin, jot-
ka Jumala on kullekin varannut. Niissä voidaan turval-
lisessa ympäristössä harjoitella armolahjojen ja mui-
den lahjojen ja kykyjen käyttöä. Kun yhteisö on riittä-
vän pieni sekä puitteet ja ihmiset turvallisen tuttuja, ei 
epäonnistumisen pelko pääse tukahduttamaan orasta-
vaa kasvua. 

SEURAKUNNAN JOHTO 

Johdossa vastuutiimi 
Seurakunnan johdon muodostaa vastuutiimi. Vastuu-
tiimiin on kuulunut yleensä kahdeksan henkilöä, mutta 
määrä saattaa myös vaihdella. Vastuutiimin jäsenet 
ovat yleensä olleet pitkään seurakunnassa palvelleita 
miehiä tai naisia. 

Huhtikuussa 1995 Maria ja Christian Backman sekä 
Riikka Parviainen siirtyivät pois vastuutiimistä tehden 
tilaa uusille vastuunkantajille. Silloin tehdyn päätöksen 
mukaan Chrisma ry:n hallitus on vastuutiimin ydin. 
Tarpeen mukaan vastuutiimiin otetaan mukaan muita. 
Keväällä 1995 vastuutiimiin kuuluu kuusi henkeä. 
Chrisma ry:n hallituksen puheenjohtaja oli Christian 
Backman vuodesta 1991 kevääseen 1995 ja siitä 
eteenpäin Erkki Sarsa. 

MUUT TIIMIT 

Seurakunnassa toimii 
erilaisia tiimejä 
Chrismalaiset eivät ottaneet mitään valmista organi-
saatiomallia, vaan halusivat Jumalan näyttävän heille 
sopivan tavan organisoitua. Ajan kuluessa on osoit-
tautunut, että seurakunnalle on luonteenomaista tiimi-
muotoinen toiminta. 

Seurakunnassa toimii erilaisia tiimejä, jotka melko it-
senäisesti myös vastaavat tiiminsä työskentelystä. Tii-

mityöskentely sopii tälle seurakunnalle varsin hyvin, 
koska seurakunnan ikärakenne on nuori ja monet ovat 
jo opiskelu- ja työelämässä tottuneet tiimityöskente-
lyyn. Seurakunnassa toimii vastuutiimin lisäksi pysyvi-
nä tiimeinä muun muassa esirukous-, lastenhoito-, 
opetus- ja roudaus- eli äänentoistotiimi sekä pari ylis-
tystiimiä. 

Kotiryhmien vetäjien palaverissa paneudutaan koti-
ryhmien johtamisessa ilmeneviin asioihin sekä koti-
ryhmiin jaettavan infon ja materiaalin jakamiseen. Ve-
täjiä autetaan hengellisesti eteenpäin. Tätä ryhmää py-
ritään huhtikuussa 1995 tehdyn päätöksen mukaan 
laajentamaan käsittämään muitakin vastuunkantajia. 
Samalla pyritään muodostamaan pienempi paimentiimi 
henkilökohtaiseen kotiryhmänvetäjien hoitamiseen. 

Lähtölaukaus-ryhmät tutkivat raamatun perusasioita 
valmiin materiaalin pohjalta. Materiaali on saatu Icht-
hus-seurakunnasta englanniksi, josta se on itse kään-
netty suomeksi. Keväällä 1995 on toiminut kolme 
Lähtölaukaus-ryhmää. Ryhmiin on myös kuulunut us-
konratkaisuaan vielä empiviä ihmisiä.  

Tiedon kulku eri tiimien välillä on joskus ollut ongel-
mallista. Siksi Chrismassa ollaan kehittelemässä tiimi-
dynamiikkaa siten, että tiedon kulku tiimien välillä pa-
ranisi. 

YHTEISET KOKOONTUMISET 

Avoimia ja suljettuja 
kokoontumisia 
Seurakunta kokoontuu yhteen viikonloppuisin noin 
kolme kertaa kuukaudessa., joista osa on viime aikoi-
na on kokoonnuttu lähinnä Svenska Gårdenilla Hel-
singin Hakaniemessä tai Helsingin Kristilliselllä koululla 
Itä-Helsingissä. Nämä kokoontumiset ovat olleet 
avoimia kaikille. 

Seurakunta haluaa viettää kokoontumisia myös vain 
omien seurakuntalaisten kesken. Siksi seurakuntalaiset 
vetäytyvät 2-4 kertaa vuodessa jonnekin pääkaupun-
kiseudun ulkopuoliseen leirikeskukseen. Yleensä on 
vietetty viikonloppu yhdessä, joskus vain yksi päivä. 
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OPILLISET TOTUUDET 

Chrismasssa elämä on 
oppia tärkeämpää 
Kaikki edellä mainitut asiat jo osoittavat millaiset sei-
kat ja opit ovat seurakunnassa tärkeitä. Tärkeintä on 
yhteys Jumalaan ja lähimmäisiin. Seurakunnassa pai-
notetaan edellisten lisäksi seuraavia asioita: omakoh-
tainen jumalasuhde, oma vastuu synnistä, armo ja risti 
sekä keskinäinen rakkaus ja yhteys. 

Seurakunnassa painotetaan oma-
kohtaista jumalasuhdetta, omaa vas-
tuuta, armoa ja ristiä sekä keskinäis-

tä rakkautta ja yhteyttä. 

Kaste on pääasiassa ihmisen itsensä ja Jumalan väli-
nen asia. Sekä lapsi- että aikuiskaste hyväksytään. 
Seurakunnassa on havaittu, että usein Jumala kutsuu 
ihmisiä uskovien kasteelle. Silloin tällöin järjestetään 
kastetilaisuuksia esimerkiksi kesäisin kesämökkiran-
nassa. 

Lapsia ei toistaiseksi ole kastettu, siunattu kyllä. Jot-
kut seurakuntalaiset ovat kyllä kastaneet lapsensa lu-
terilaisessa kirkossa. Useimmiten nuoret ovat käyneet 
myös luterilaisen rippikoulun. 

Seurakunnan kokouksessa ehtoollinen jaetaan pari 
kertaa vuodessa. Kotiryhmissä ehtoollista nautitaan 
silloin kun kotiryhmässä siihen on tarvetta. 

LUONTEENPIIRTEET 

Chrismassa on paljon 
yhteyttä ja yhdessäoloa 
Osa seurakuntalaisista on luonteeltaan tunnevoittoises-
ti ja impulsiivisesti toimivia ihmisiä. Muun muassa siksi 
seurakunnan toiminta näyttää välillä hyvin vaihteleval-
ta, mennään milloin mihinkin suuntaan. 

Seurakuntalaisilla on hyvä yhteys keskenään. He viet-
tävät paljon aikaa yhdessä. Seurakunnan toiminta an-

taa vapaa-ajan käytölle rungon, johon on helppo lisätä 
muuta toimintaa. 

IKÄ- JA AMMATTIRAKENNE 

Seurakunnan jäsenet 
nuoria ja aktiivisia 
Seurakunnassa on ihmisiä 0-50 ikävuosien väliltä. 
Kaksi huippua on ikävuosien 17-23 ja 28-35 väleillä. 
Jäseniä on nyt 84. Heistä on 45 naisia ja 39 miehiä. 
Mukana ovat myös kotiryhmäläisten olevat lapset. 
Aviopareja on 12. Seurakunta oli aluksi varsin nais-
valtainen (75% naisia), mutta on nyttemmin tilanne on 
tasoittunut (54% naisia). 

Ammatillisesti suurimmat ryhmät ovat muusikot ja insi-
nöörit tai näiksi opiskelevat. Muutamat ovat saaneet 
kaupallisen koulutuksen. Lääkäreitä on kolme. Kaup-
patieteellisen koulutuksen saaneitten määrä on nou-
sussa. 

Chrismassa on ominaisuuksia, joita 
sen jäsenet arvostavat niin paljon, et-
tä haluavat sinne kuulua seurakun-

nan puutteista huolimatta. 

Seurakunnan vastuunkantajissa on huomattavan pal-
jon naisia. Tämä seikka oli huomiota herättävä, kun 
normaalisti on totuttu siihen, että seurakunnan vas-
tuunkantajat yleensä ovat miehiä ja seurakuntalaiset 
naisia. 

AVOIMMUUS 

Avoimmuus on Chris-
man perusarvoja 
Jokaisessa seurakunnassa on on omat ongelmansa, 
niin Chrismassakin. Täydellistä tai ihanneseurakuntaa 
ei tänne maanpäälle ole vielä syntynyt. Seurakunta 
koostuu nuorista ihmisistä. Nuoret ovat tunnetusti aika 
suorasukaisia sanoissaan ja teoissaan. Uuden asia 
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synnyttämisessä syntyy myös monia kitkatekijöitä ja 
ihmissuhdeongelmia. Chrismassa on kuitenkin sellaisia 
ominaisuuksia, joita sen jäsenet arvostavat niin paljon, 
että haluavat sinne kuulua seurakunnan puutteista huo-
limatta. 

Yksi tärkeimmistä asioista on avoimuus. Seurakunta-
laiset ovat hyvin avoimia keskenään. Asioista puhu-
taan niiden oikeilla nimilla eikä vaikeitakaan asioita ha-
luta karttaa. Tähän on auttanut sielunhitokoulutus, jo-
ka on auttanut ottamaan oman vastuun asioissa sekä 
antanut työkaluja ihmissuhteisiin. 

Asioista puhutaan niiden oikeilla 
nimilla eikä vaikeitakaan asioita ha-

luta karttaa. 

Toiseksi ihmiset haluavat kasvaa ja tehdä parannusta 
aina, kun siihen ilmenee tarvetta. Avoimuus ilman pa-
rannuksentekoa, anteeksiantamusta ja kasvua aiheut-
taa vain ongelmien esiintulon, mutta ei asioiden kor-
jaantumista. Chrismalaiset haluavat kasvaa niin ihmisi-
nä kuin hengellisestikin. 

Seurakunnassa on myös voimakas elämän maku. 
Nuoret rakastavat elämää isolla E-kirjaimella. Seura-
kuntalaisilla on aitoa kokemusta Jumalasta, joka vetää 
muita puoleensa. Seurakunta korostaa omakohtaista 
suhdetta Jumalaan ja sitä koetaan niin yhdessä kuin 
erikseenkin. Voitelu on tärkeä asia, mihin seurakunnan 
nimikin chrisma viittaa. 

Seurakunnassa on voimakas elämän 
maku. Nuoret rakastavat elämää 

isolla E-kirjaimella. 

Kysyttäessä chrismalaisilta, mikä pitää heitä yhdessä, 
vastaukseksi tulee se, että mikä olisi tämän vaihtoehto. 
Monet Chrisman perustajista olivat nähneet ja koke-
neet monenlaisia eri seurakuntia ja siihen mitä he ovat 
muualla nähneet, he eivät halua enää palata. Tulevai-
suutta halutaan rakentaa yhdessä chrismalaisten kans-
sa. 

DYNAAMISUUS 

Chrisma edustaa nuo-
risokulttuuria 
Kysyttäessä seurakunnan elinvoimaisuutta ja vetovoi-
maisuuden salaisuutta ulkopuoliselta, mutta seurakun-
nan hyvin tuntevalta henkilöltä sain vastauksesksi seu-
raavaa: "Seurakunta on hyvin dynaaminen. Sen opetus 
on hyvää ja tehokasta, kuten sen rukoussielunhoito-
kin. Seurakunnan ilmapiiri on avoin ja sen musiikki on 
korkeatasoista. Seurakunta on radikaali nuorisokult-
tuurin edustaja ja he uhraavat paljon." 

MUUT SEURAKUNNAT 

Suhteet muihin seura-
kuntiin tärkeitä 
Chrisma-seurakunnan perustajat tulevat erilaista seu-
rakunnista. He pyrkivät lähtemään niistä ilman skis-
maa. Tässä he onnistuivatkin. 

Kun Chrisma perustettiin, Christian Backman meni 
heti alussa juttelemaan muille pastoreille, jotka toimi-
vat seurakunnan läheisyydessä. Hyvät suhteet muihin 
seurakuntiin ovat heille tärkeitä. Kaupunkia ei voida 
voittaa Kristukselle, elleivät kaikki sen kaupungin seu-
rakunnat tee yhteistyötä keskenään. Kaupungista voi-
daan voitaa vain osa, jos yhteistyö on huonoa. Mitä 
parempi yhteistyö eri seurakunnilla on toistensa kans-
sa, sen suuremman siunauksen seurakunnat voivat 
kokea. Chrisma-seurakunnalla on läheisempi yhteistyö 
kaupungissa olevien muiden uusien seurakuntien kans-
sa kuin vanhojen perinteisten seurakuntien kanssa. 

On kaiketi luonnollista, että ihmiset tuntevat suurta 
epäilystä kaikkea uutta seurakunnallista toimintaa 
kohtaan. Niinpä Chrismakin on saanut kaikenlaista 
niskaansa. Suurin ulkoinen ongelma onkin ollut uskon-
nollisuus ilman aitoa uskoa. 
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YLISTYS 

Ylistys kuuluu toimin-
nan perusteisiin 
Alusta asti on ylistys kuulunut seurakunnan toiminnan 
perusteisiin. Ylistystä on yleensä tilaisuuksien alussa 
noin puolen tunnin ajan. Musiikkitoiminta seurakun-
nassa on korkeatasoista, mikä osaltaan on vaikuttanut 
ylistykseen. 

SIELUNHOITO 

Sielunhoitoon kiinnite-
tään paljon huomiota 
Osin Namikalta periytyen rukoussielunhoito on kuulu-
nut seurakuntaan hyvin tärkeänä toimintana. 

Seurakunta sai John ja Paula Sandfordien sielunhoito-
opetuksen Elijah House -järjestöstä Idahosta Suo-
meen. Heidän opetuksessaan painotetaan omaa 
osuutta ja vastuuta ongelmista. Seurakunta järjesti Eli-
jah House'n sielunhoitokoulun, jossa Elijah House'n 
opettajat luennoivat. 

Sielunhoito opetuksessa 
painotetaan omaa osuutta ja 

vastuuta ongelmista. 

Muita vaikutteita sielunhoitotyöhön on tullut muun mu-
assa Leanne Paynelta ja Mario Bergneriltä sekä Ellel 
Ministriesiltä. Sisäistä paranemista on tapahtunut 
huomattavan paljon. 

Nykyisin rukoussielunhoitoa vetää Elijah ry, jonka jä-
senistä osa on Chrismasta, osa muualta. Elijah ry:n ja 
Chrisma ry:n hallituksissa ei ole samoja henkilöitä. 
Pyrkimyksenä on erottaa yhdistysten toiminta toisis-
taan. 

Chrismassa on huomattu, että uudessa Pyhän Hengen 
liikkeessä, niin sanotussa Toronton siunauksessa, ih-
miset paranevat ihmeellisesti nauramisen, itkemisen tai 
muiden ilmiöiden kautta. Sen kautta monet ovat sisäi-

sesti eheytyneet ja heidän suhteensa Jumalaan on vah-
vistunut. 

EVANKELIOINTI JA VAIKUTTAMINEN 

Evankeliointia ihmis-
suhteiden kautta 
Pääasiassa evankeliointi seurakunnassa tapahtuu ystä-
väevankelioinnin kautta. Juhlat ovat toinen tapa, ka-
pakkaevankeliointi kolmas. Itsenäisyyspäivänä voi-
daan järjestää Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto ja 
uutena vuotena voidaan kokoontua yhdessä juhli-
maan. Vappuna seurakunnalla on pöytä Ullanlinnan-
mäellä, jossa muita juhlijoita on ruokittu. Sukulaisia on 
tullut uskoon. 

Evankeliointi tapahtuu pääasiassa 
ystävyysevankelioinnin kautta. 

Jeesus-marssi on ainoa julkisesti näkyvä tapahtuma, 
jossa seurakunta on ollut mukana. Siihen sitten on pa-
nostettu sitäkin enemmän etenkin alkuvuosina. Jeesus-
marssin Suomen koordinaattorina toimii Lee Jalander, 
yksi Chrisma-seurakunnan jäsenistä. Jeesus-marssin 
yllistysryhmässä on monta chrismalaista. Laulujen 
kääntämisessä chrismalaisilla on merkittävä osa. 

Vuonna 1993 Harvest Christian Fellowship-
seurakunnan vierailun innoittamana chrismalaiset jär-
jestivät yhdessä namikalaisten nuorten kanssa evanke-
loivan 16 hengen rap/hip-hop-tanssiryhmän. Sitä johti 
Rachel Nunes Harvestista. Se esiintyi erilaisissa kristil-
lisissä tapahtumissa ja 10 pääkaupunkiseudun koulus-
sa. 

LIITTYMINEN 

Seurakunta on yhteyttä 
ihmisiin – ei kokouksia 
Suomessa seurakuntaan liittyminen on hyvin tunnepi-
toinen kysymys. Se on myös opillisesti erittäin tärkeä 
kysymys. Perinteisesti kaste on ollut seurakuntaan liit-
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tymisen edelletys. Kaste on myös muodostunut eri 
seurakuntia jyrkästi jakavaksi asiaksi. Ihmisiä on tuo-
mittu ja jaoteltu sen perusteella, onko hänet kastettu 
lapsena vai onko hän käynyt uskovien kasteella. 

Koska Chrisma-seurakunnan näkynä on yhteys ihmis-
ten kesken, on luonnollista, että seurakunnan jäsenyys 
on jollakin tavoin yhteydessä tähän näkyyn. Jos etsi-
tään yhdistäviä asioita, silloin erottavat asiat eivät voi 
saada kohtuuttoman suurta painoa. 

Chrima-seurakuntaan kuulumisen 
mitta on kotiryhmään kuuluminen 

Henkilö, joka kuuluu kotiryhmään, kuuluu myös seu-
rakuntaan. Jos joku on kiinnostunut seurakunnan toi-
minnasta, hänet ohjataan mukaan johonkin kotiryh-
mään. Chrisma-seurakuntaan ei voi tulla penkkiin is-
tumaan ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Siten ei 
pääse seurakuntaan sisälle. Seurakunta ei ole koko-
uksia, vaan yhteyttä ihmisiin. 

Seurakunnan kokouksiin tai kotiryhmiin tullaan yleen-
sä jonkun tuttavan kautta. Pääasiallisin evankelioimis-
muoto on ystäväevankelionti. Kun joku ulkopuolinen 
ihminen on kiinnostunut hengellisistä asioista tai muu-
ten vain seurakunnan toiminnasta, hänet ohjataan mu-
kaan kotiryhmään. Hän voi olla kotiryhmässä tutustu-
massa seurakuntalaisiin ja seurakunnan toimintaan. 
Tutustumisvaiheen (3-6 kk) mentyä ohi, henkilön pitää 
päättää, haluaako hän sitoutua tähän seurakuntaan. 
Haluaako hän sitoutua niihin ihmisiin, joiden kanssa 
hän on tekemisissä? 

Seurakunta ei ole kokouksia, 
vaan yhteyttä ihmisiin. 

12-kertaisen Startrite- eli Lähtölaukaus-opetuksen 
käyminen on ponnahduslauta uskontielle ja seurakun-
taan. Lähtölaukaus on perusopetuspaketti pääasiassa 
vastauskoontulleille, mutta se on hyödyllinen kaikille 
seurakuntaan tuleville ja siihen osallistumista edellyte-
tään nyttemmin ennen kotiryhmään liittymistä. 

Kun tutustumisvaihe on ohi, henkilön kanssa käydään 
henkilökohtainen keskustelu, jossa selviää se, haluaa-

ko hän liittyä tähän seurakuntaan. Joskus käy niin, että 
henkilö toteaa, että tämä ei ole sellainen seurakunta, 
johon hän haluaa kuulua. Joillekin tällainen tiivis yhtei-
sö tuntuu liian läheiseltä, eivätkä he halua liittyä seura-
kuntaan. Joillakin on erilainen näky, jota he haluavat 
toteuttaa jossain toisessa seurakunnassa. Tällöin tätä 
ihmistä siunataan ja hänet lähetetään etsimään omaa 
paikkaansa muualta. 

Kun joku päättää sitoutua Chrisma-seurakuntaan, hä-
net siunataan joko kotiryhmään tai sitten koko seura-
kunnan yhteisessä kokoontumisessa.  

Chrisma on pyrkinyt siihen, että muista seurakunnista 
ei tulisi ihmisiä, mutta tästä periaatteesta on joustettu. 
Toisista seurakunnista tulevia on pyydetty selvittämään 
siirtymisensä syyt edellisen seurakunnan johdon kans-
sa, jotta heidän mahdolliset ongelmansa eivät siirtyisi 
uuteen seurakuntaan. 

Kodittomat kristityt (paikkakunnalle muuttaneet tai 
seurakuntiin kuulumattomat) ovat löytäneet Chrisman 
lähinnä tuttujensa puheiden kautta. On jopa käynyt si-
ten, että muitten seurakuntien ihmiset ovat suositelleet 
seurakuntaa heille. 

Ihmiset ja heihin sitoutuminen on 
tärkeämpää kuin toiminta. 

Jos vanhoista seurakunnista on tullut vanhoja vastuun-
kantajia seurakuntaan, he ovat ensin puolisen vuotta 
vain tavallisia jäseniä tutustumassa ihmisiin ja omak-
sumassa seurakunnan kultuuria. Tällä on haluttu ko-
rostaa sitä, että seurakunnassa ihmiset ja heihin sitou-
tuminen on tärkeämpää kuin toiminta. 
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Chrismalaiset eivät pidä itseään ainoana oikeana seu-
rakuntana. Heidän seurakuntansa on sellainen, millai-
sen näyn he ovat saaneet. Jos joku on saanut Jumalalta 
toisenlaisen näyn, hän toteuttakoon sitä. Ei ole ole-
massa yhtä ainoaa oikeaa raamatullista mallia siitä, 
millainen seurakunnan ja sen organisaation pitää olla. 
Samoin opillisten asioiden painoarvoa suhteessa yhtey-
teen ja elämään on vaikea arvioida. 

Meidän tulisi sallia itsellemme ja toisillemme vapaus 
ajatella ja toimia näissä seurakunnallisissakin asioissa 
eri tavalla kuin itse olemme hyväksi nähneet. Ilman 
tällaista vapautta ja tämän vapauden kunnioittamista 
eripura seurakuntien kesken vain jatkuu. 

Jokainen seurakunta on erilainen, sillä on ikäänkuin 
oma väri. Valkoinen väri syntyy spektrin kaikista eri 
väreistä. Siinä on sinistä, vihreää ja muita värejä. Yh-
dessä ne muodostavat valkoisen värin, jossa me voim-
me nähdä. Samalla tavalla kaikki seurakunnat yhdessä 
heijastavat Jumalan suuruutta ja hänen valtakuntaansa. 
Mikään seurakunta ei tee sitä yksin. 

Siksi chrismalaiset haluavat korostaa sitä, että Jumala 
toimii tavalla ja toisella. Tämä tapa, jolla he toimivat, 
on osoittautunut sellaiseksi, että he ovat siihen tyyty-
väisiä. Kuitenkin he samalla tunnustavat puutteellisuu-
tensa ja keskeneräisyytensä ja halunsa kasvaa Kristuk-
sen yhteydessä. 


