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Tämä kommentaari, jota olet lukemassa, on kirjoitettu runsaan rukouksen ja ajattelemisen 
kera. En ole kirjoittanut sitä hetken mielijohteesta enkä ilkein vaikuttein, vaan sensijaan uskon,
että Jumala on pakottanut minut todistamaan asioista, joista on vaiettu ja olleet salassa liian 
kauan. Kristuksen ruumiin ja evankeliumin menestymisen vuoksi pimeydessä olevat salaiset 
asiat täytyy paljastaa. 

On joukko matalan profiilin Calvary Chapel -pastoreita, jotka alkavat esittää kysymyksiä. 
Chuck Smith, liikkeen perustaja, näytti olevan raamatullisesti terve ja päättäneen palvella 
Herraa läpi monien palvelutyövuosiensa. Näyttää, että hänen hänen palvelutyönsä 
loppuvaiheissa hänen ympärilleen istutettiin outoja petikavereita, joita hän aiempina vuosina 
olisi karttanut. Joten mitä tapahtui? Tämän kommentaarin tarkoitus on vastata siihen 
kysymykseen. 

Chuck Smith liitti Calvary Chapel -liikkeen kasvun ja lujuuden Pyhään Henkeen eikä ihmisen 
suunnittelemiin temppuihin, tai ihmisen vaivannäköön. Kuolinpäiväänsä saakka hän ei koskaan 
horjunut tuosta kannasta. Hän sanoi Calvary Chapel'ia ”hänen kirkokseen.” Vaikka oli niitä, joilla oli
joitakin kysymyksiä koskien kulissien takana tapahtuvia outoja asioita, niin Golgatan laiva seilasi 
enimmäkseen aika hyvin.  

Ne, jotka olivat lähellä tämän miljoonien dollarin ison bisneksen keskipistettä, varmasti tiesivät 
joistakin suurista ongelmista, jotka hiljaisesti salattiin. Useat ovat huomauttaneet, että Golgatan 
koneen Akilleen kantapää oli Chuck Smith'in intohimo Mooses-malliin. Kysy keneltä tahansa, joka 
joskus vastusti systeemiä ja uskalsi haastaa tämän tyylisen johdon. Poistumissuunnitelma oli ovi ja
heille annettiin yhteyden vasen käsi ilman mitään vaihtoehtoa.

Vaikka motto Calvary'n ympärillä antoi ymmärtää, että agape-rakkaus kaikkialla Golgatan 
kappelien verkostossa oli ylitsevuotava, niin moni pettynyt Jumalan palvelija haudattiin 
merkitsemättömään hautaan ja se, mitä tapahtui Costa Mesa'n Calvary'ssa ei pysynyt siellä. Syntyi
valtava hyväksikäyttökone ja monet vammautuivat kaikkialla kasvavassa liikkeessä. Pastorit 
kloonasivat mallin ja raskauden henki vietiin ulos. Tuhansia loukattiin ja sitten kartettiin, kuten 
tapahtuu organisaatioissa, jotka käyttävät kulteille ominaisia kontrollimenetelmiä. 

Tutustuin Chuck Smith'iin ja Golgatan Kappeliin kesäkuussa 1981, kun olin osa Kanadan 
Saskatchewan'ista tuotua seminaariryhmää. Tämä oli yli 10 vuotta siitä, kun Calvary Chapel 
perustettiin ja vuosia siitä, kun Jeesus-liike levisi ympäri maailman. Vaikka en ollut tuttu todellisten 
ensimmäisen sukupolven pastorien kanssa silloin, kun liike käynnistyi, niin myöhemmin 
elämässäni, kun Herra avasi ovia, tulin tuntemaan monia toimijoista. Ystävystyin myös useiden 
Smithin perheen jäsenten kanssa (mukaanlukien Chuck'in veli Paul, jonka kanssa edelleen 
olemme läheiset ystävät). 

Keväällä 1988 Chuck Smith kutsui minut Kanadasta Kaliforniaan liittymään CCCM:n (Calvary 
Chapel Costa Mesa) henkilökuntaan. Tuolloin, kuten edelleen, tunsin sen olevan ehdoton Jumalan 
tahto. Perheeni muutti Kanadasta jättäen pienen alle tuhannen ihmisen yhteisön ja suuntasi Etelä-
Kaliforniaan. Me jätimme perheen, ystävät ja maatilan ja astuimme mysteerin maailmaan. Usean 
kuukauden alokasleirin jälkeen minusta tuntui, että olin kadottanut Jumalan tahdon. Kuten Joona 
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pakenin takaisin Kanadaan keväällä 1989. Myöhemmin arvelin kuulleeni Jumalan kutsun ja 
palasin. 

Tarkoitukseni tässä kommentaarissa ei ole kertoa kaikkia yksityiskohtia koskien suhdettani Calvary
Chapel'iin. Tarkoitukseni sanomiselle, mitä olen sanomassa, on antaa toisten, joilla on vastaavia 
kokemuksia, tietää, etteivät ole yksin. Matkani on kirjoitettu Lighthouse Trails'on julkaisemassa 
omaelämäkerrassani Let There Be Light (Tulkoon valkeus).

Oltuani kolme vuotta henkilökunnassa käynnistin Calvary Chapel'ista käsin, mutta täysin 
itsenäisellä rahoituksella, lähetyssaarnaajatyön (missionary outreach ministry) nimeltä Understand 
The Times. Sen jälkeen Jumala avasi minulle ovia matkustaa satoihin Golgatan Kappeleihin ja yli 
70 maahan ympäri maailmaa viemään sanomaa, että Raamattu on totta, mitä tulee 
menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Vaikka tänä päivänä en puhu monissakaan 
Golgatan Kappeleissa, matkustan edelleen puhumassa suurimman osan vuotta. 

Kaikella tällä haluan sanoa, että tiedän jotakin Calvary Chapel -liikkeen toiminnoista. Tunsin Chuck
Smith'in henkilökohtaisesti ja kuten olen jo sanonut, tunnen hänen perheensä jäseniä erittäin hyvin
henkilökohtaisina ystävinä. Istuin myös hänen kanssaan hänen toimistossaan useita kertoja ja 
kohtasin hänet kasvotusten. Tunsin vapauden kutsumukseni mukaisesti rehellisesti kohdata hänet 
useissa kysymyksissä ja esittää raamatullinen näkökulma Golgatan Kappelista ja suunnasta, johon
se oli menossa. 

Malli on muuttunut (Iikabod)

Olen yksinkertainen ihminen, joka ajattelee analyyttisesti. Kristittynä minulla on intohimo nähdä 
Raamatun sanat otettavan vakavasti eikä sivuutettavan. Tämä oli tärkein syy, miksi Chuck Smith 
vetosi minuun (lisäksi myös hänen tapansa opettaa Raamattua). Hän ei ollut mikään höpöttäjä ja 
hänellä oli intohimo koko Raamattuun Genesiksestä Ilmestyskirjaan. 

Matkustellessani laajasti kautta koko maailmanlaajuisen Calvary -liikkeen, niin vuosituhannen 
vaihteen tienoilla aloin nähdä jonkin muuttuvan. Tehtyäni tällaisia havaintoja jaoin huoleni joidenkin
johtokuntani jäsenten ja läheisten ystävieni kanssa. Kerroin näistä asioista myös pastori Paul 
Smith'ille, joka oli kanssani samaa mieltä, että Golgatan Kappelissa kaikki ei ollut hyvin. Hän kertoi 
minulle kerran pitävänsä muistiota osoittaakseen Chuck'ille leirissä muhivan luopumuksen. Hän 
antoi muistiolle nimeksi “the boys on the edge (pojat huolissaan)”

Minusta ”boys on the edge” tarvitsi korjausta. Se, mitä oli tapahtumassa, oli suoranainen 
raamatullisen totuuden kavaltaminen. Oli ilmeistä, että Peter Drucker'in seurakuntakasvun 
menetelmät ja postmodernismin julkea kärki olivat valtaamassa liikkeen. Puhuessani olin yhtäkkiä 
epäsuosittu ääni, joka oli vallannut ”hyvien vanhojen poikien kerhon” läsnäolon. 

Kerran minua lähestyi henkilö, joka ei ollut tyytyväinen KWAVE-radiossa esittämiini 
kommentaareihin. Minulle kerrottiin, että oli paljon valituksia. Ilmeisesti loukkasin jotakuta, josta 
tuntui, että minun ei pitäisi käsitellä tiettyjä aiheita. Eräs henkilö itseasiassa kiljui minulle inhosta. 
Luovuin radio-ohjelmasta, jota olin tehnyt yli 10 vuotta, kirjoittamalla Chuck Smith'ille 
henkilökohtaisen kirjeen. Sen seurauksena tapasin Chuck Smith'in ja hänen poikansa Jeff'in. 
Chuck rukoili puolestani, että Jumala varjelisi minua ”susilta,” joita oli Golgatan Kappelissa. Nämä 
olivat hänen sanojaan. 

Siinä vaiheessa minulle valkeni. Chuck Smith, niin voimakas ja vaikutusvaltainen kuin olikin, oli 
toisten hallinnassa, joista oli tullut häntä voimakkaampia. Ihmettelin, että jos liikkeessä kerran oli 
susia, niin miksi hän ei Mooseksen mallin mukaisesti  poistanut niitä. On olemassa juridisia sanoja 
kuvailemaan paremmin sitä, mitä tarkoitan, kun ihmisiä manipuloivat ja kontrolloivat toiset, eivätkä 
he voi ottaa siihen kantaa julkisesti. 

Nyt voit käyttää omaa mielikuvitustasi. Ehkä se auttaa sinua ymmärtämään joitakin niistä oudoista 
petikavereista, joita on pujahtanut Golgatan Kappeliin viimeisten 10 vuoden aikana. Ehkä se auttaa
sinua ymmärtämään, miksi ne, joiden pitäisi nousta ja huutaa, että susia, eivät tee sitä. Voisiko 
Saatana käyttää inhimillisiä pelinappuloita kiristämään toisiaan? Sanot ehkä, että tämä on liian 
syvällistä ja esoteerista. Ajattelepa sitä ja rukoile ymmärrystä. Lisää tästä tämän kommentaarin 
loppuosassa. 



Chuck Smith'iä varoitettiin

Kesäkuun 13. päivänä 2005 kirjoitin Chuck Smith'ille seuraavan kirjeen. Se dokumentoi yhden 
niistä varoituksista, joita hän sai minulta. Se oli välittömästi Murrieta'ssa kesäkuussa 2005 pidetyn 
Calvary Chapel -pastorien konferenssin jälkeen. Tässä kirje: 

Kesäkuun 13. päivänä 2005

Hyvä pastori Chuck,

Kirjoitan sinulle tämän kirjeen, koska syvästi rakastan ja arvostan sinua 
henkilökohtaisesti ja olen kiitollinen Jumalalle kaikesta, mitä Hän on tehnyt sinun ja 
Calvary Chapel'in työn kautta. Minulle on vaikeaa uskoa, että tässä kuussa tulee 24 
vuotta siitä, kun ensi kerran tapasin sinut ja tutustuin CCCM:aan. Noiden vuosien ajan 
Herra salli minun osallistua Calvary Chapel -liikkeeseen, palvelutyöhön, jonka uskon 
Jumalan nostaneen julistamaan Jumalan Sanan totuutta maailmalle näinä viimeisinä 
päivinä. Calvary Chapel -liikkeen kautta Jumala on avannut ovet Understand The 
Times'in työlle ympäri maailman ja kaikkialla Yhdysvalloissa. 

 Edelleen Herra on käyttänyt Calvary Chapel'ia ja Calvary Chapel -liikettä sen 
palvelutyön ytimenä, jota minut on kutsuttu tekemään. Minne vain olen mennytkään, niin
päämääräni ja haluni on ollut edustaa ja heijastaa Calvary'n filosofian perustavia 
periaatteita, jotka sinä olet juurruttanut minuun ja niihin moniin pastoreihin ja opettajiin, 
joita Jumala on valinnut sinut paimentamaan. 

Raskain sydämin minun täytyy ilmoittaa sinulle, että useiden menneiden vuosien 
aikana johtuen monista henkilökohtaisista tapaamisista ja kokemuksista eri paikoissa 
lukuisien Calvary Chapel -pastorien kanssa, olen havainnut Calvary Chapel -liikkeessä  
muutoksen, joka syvästi huolestuttaa minua. Jotkut huolenaiheeni ovat ehkä 
suodattuneet jo sinulle toisten kautta. Ennen tätä kirjettä en ole virallisesti ottanut sinuun
yhteyttä koskien näitä huolenaiheita. Pahoittelen nyt, kun olen odottanut näin kauan. 
Lähdettyäni Murrieta'n pastorien konferenssista kuluneella viikolla makasin valveilla 
useita öitä miettien, mitä minun pitäisi tehdä tai sanoa. Tämä kirje on tulos siitä. 

Elämme kriittistä aikaa Calvary Chapel -liikkeen historiassa ja kirkkohistoriassa. 
Jumalan Sanan totuudesta tingitään ja sitä vesitetään. On selvää, ettei se ole vain 
Calvary Chapel -liike, johon vaikutetaan eikä vain yksittäiset Golgatan Kappelit, joihin 
isketään. Tämä trendi ylittää kaikki kirkkokunnalliset rajat. 

Kommentit, joita nyt esitän, ovat yleisluontoisia, mutta osoittavat suunnan, johon 
jotkut Calvary Chapel -liikkeessä ovat menossa huolimatta sinun selvistä varoituksistasi 
opettaa Jumalan Sanaa eikä juuttua trendeihin, jotka johtavat pois Sanan 
opettamisesta. 

Ekumeenisia ja epäraamatullisia opetuksia hyväksytään yhteyden ja 
seurakuntakasvun vuoksi. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi naamioidaan, jotta se olisi
vähemmän loukkaava ja hyväksyttävämpi. 

Seurakunnat, jotka kerran opettivat Raamattua uskollisesti jae jakeelta valmistaen 
laumaa Jeesuksen tulemukseen, etsivät nyt keinoja tehdä tilaisuutensa 
etsijäystävällisemmiksi ja ovat vähemmän huolestuneita profeetallisista merkeistä, että 
elämme viimeisistä viimeisiä päiviä.  

Pastorit ja seurakunnat, jotka kerran uskoivat, että seurakuntakasvu riippuu 
lampaiden ruokkimisesta ja pelastettujen varustamisesta kertomaan evankeliumia, 
edistävät nyt humanistisia keinoja vetää joukkoja perustuen kuluttajatyyliseen 
evankeliointiin, joka keskittyy ”löytämään, mitä ihmiset haluavat” ”heidän saamisekseen 
ovesta sisälle.” 

Seurakunnat, joita kerran johtivat Raamatun totuuteen sitoutuneet pastorit, 
palkkaavat nyt asiantuntijoita, jotka käyttävät sekulaareilta yhtiöiltä lainattuja periaatteita,
joihin sisältyy aineelliset päämäärät menestymiseksi. Sensijaan, että seuraisivat 
Jeesusta ja Hänen Sanaansa, pastorit ja seurakuntajohtajat etsivät menestyviä ihmisiä 



ja heidän menetelmiään, jotta voisivat tulla osaksi liikettä, joka perustuu Raamatulle 
vieraisiin periaatteisiin. 

Edelleen, kun huolestuneet uskovat varoittavat seurakuntajohtajista, jotka edistävät 
strategioita perustaa Jumalan valtakunta tänne maan päälle humanistisilla menetelmillä,
heidät leimataan hajottajiksi. Kilvoittelemista uskon puolesta ei enää pidetä 
raamatullisena. Henkilöä, joka ottaa kantaa Raamatun totuuden puolesta, syytetään sen
arvostelemisesta, mitä toiset uskovat. 

Raamattuun uskovat pastorit, jotka kerran opettivat Raamattua, etsivät nyt keinoja 
houkutella ihmisiä seurakuntiinsa tarjoamalla Raamatun ulkopuolisia kokemuksia ja 
ympäristön, johon kuuluu kynttilöitä, ikoneja, suitsutusta ja roomalaiskatolisten 
sakramenttien käyttöönotto. Kun huolestuneet tarkkailijat vihjaavat, että tämä näyttää 
johtavan yhteistyöhön roomalaiskatolisuuden kanssa, niin heidän katsotaan olevan 
negatiivisia vastustajia ”uudelle asialle,” jota Jumala on tekemässä ja joka on 
saavuttamassa sukupolvemme. 

On ilmeistä joillekin, että me olemme uudessa kirkkohistorian risteyksessä, 
tienhaarassa. Aikovatko pastorit nousta ja korottaa äänensä, jos ovat huolissaan 
suunnasta, johon nykyiset trendit ovat johtamassa? Vaikka jotkut sanovat, että älä ole 
negatiivinen – tee itsesi tunnetuksi vain siitä, mitä uskot, älä siitä, mitä vastustat – niin 
Vanhan Testamentin profeetat olivat suorapuheisia, kun Jumalan seuraajat eksyivät pois
Jumalan totuuksista, eivätkä koskaan sallineet lampaiden tuntea oloaan mukavaksi 
synnissään. 

Jos todella uskomme, että Jeesus voi palata pian, niin minkä kannan me haluamme
ottaa? Pitäisikö meidän edistää menestyksen menetelmiä, jotka tuottavat isoja 
seurakuntia ja pinnallisia uskovia, jotka ovat unessa, kun Jeesus palaa? Pitäisikö 
johtajien puhaltaa pasunaan ja varoittaa Hänen läheisestä paluustaan? 

Ymmärtääkseni et ollut paikalla, kun paneli keskusteli päämäärätietoisesta 
kysymyksestä pastorien konferenssissa. Monet tulivat pois hämmentyneinä ja 
pettyneinä siihen, mitä kuulivat. Kuten tiedät, niin päämäärätietoinen filosofia ei edistä 
Raamatun opettamista jae jakeelta, eikä varoita läheisestä Jeesuksen paluusta, koska 
se ”ottaa pois yksilöiltä, jotka ovat päämäärätietoisia nyt.” Tämä on täsmälleen 
päinvastoin, kuin tiedän sinun uskovan. Edelleen päämäärätietoinen liike on liittynyt  
Chuck Colson'iin perustamaan Jumalan valtakuntaa tänne maan päälle. Chuck Colson 
liittyi jo aikaisemmin Roomaan ja uskoo, että roomalaiskatoliset ja protestanttiset 
evankelikaalit voivat evankelioida yhdessä. 

Monet pastorit lähtivät pois konferenssista tunnistaen, että siellä oli ristiriita panelin 
jäsenten lausuntojen ja sen kannan välillä, jota sinä olet aiemmin julistanut. Valitettavasti
toiset eivät lähteneet. Suosionosoitukset Greg Laurie'n päämäärätietoisen ohjelman 
hyväksymiselle olivat ilmeiset. 

Edelleen, kun suosiollisesti sallit, että kirjani Another Jesus? The Eucharistic Christ 
and the New Evangelization (Toinen Jeesus? Eukaristinen Jeesus ja uusi 
evankelisaatio) ojennettiin pastoreille heidän rekisteröityessään konferenssiin, niin 
konferenssin lopussa Jon Courson esitti pastoreille vaarallisen läheisesti 
roomalaiskatolista Jeesusta muistuttavan kuvan, joka jätti vaikutelman, että  ”Jeesus” on
läsnä ehtoollisleivässä ja että leipä on enemmän kuin symboli. Monet lähtivät 
järkyttyneinä, varsinkin entiset roomalaiskatoliset. Toiset olivat hämmentyneitä, eivätkä 
voineet uskoa, mitä oli tapahtumassa. 

Tiedän, etten ole ainoa, joka ottaa yhteyttä sinuun huolineen. Matkoillani ja 
keskusteluissani Calvary -pastorien ja -lähetyssaarnaajien kanssa kaikkialla maailmassa
olen huomannut, että monien kesken vallitsee konsensus. Nykyisin käy opintuuli, joka 
on johtamassa monia harhaan. 

Calvary Chapel on risteyksessä. Se vastaa John Wimber -tilannetta 1980-luvun 
alussa. Mitä Calvary Chapel puolustaa ja kuinka se ymmärretään tulevaisuudessa? Mitä



Calvary Chapel -liike hyväksyy ja mitä hylkää? Kuten menneisyydessä annoit lopullisen 
lausunnon siitä, mitä Calvary on ja mitä ei, niin monet pyytävät, että tekisit sen taas. 

Pastori Chuck, minä rukoilen, että Jumala tällä hetkellä antaisi sinulle ymmärrystä ja
viisautta ottaa rohkea raamatullinen kanta. Tämä ei ole aika tuomita toisia, jos he 
päättävät mennä eri teitä. Tämä on aika nostaa malli esittämällä selkeä lausunto, mitä 
sinä, Calvary Chapel -liikkeen johtaja, uskot Jumalan haluavan Calvary Chapel -liikkeen 
edustavan. 

Jos on niitä, jotka ovat eri mieltä, niin heille pitäisi antaa vapaus olla mitä ikinä 
uskovat Jumalan kutsuvan heitä olemaan. On monia pastoreita, jotka odottavat, että 
sinä, meidän paimenemme, puhut ja annat selvän suunnan. Tämä on aika julistaa 
Jumalan Sanaa rohkeasti. Jeesus tulee pian!

 
Vilpittömästi Jeesuksessa,
 
Roger Oakland

       Cc. Paul Smith C.C.O.F.

 
Menikö varoitus kuuroille korville?

Samaan aikaan syöksykierre luopumukseen Calvary -liikkeessä jatkui keskeytyksettä. Greg Laurie 
oli johdossa yhdessä Bob Coy'n kanssa. Molemmat olivat erottamattomasti liittyneet Amerikan 
pastori Rick Warren'iin. Vaikka Lighthouse Trails ja Understand The Times olivat varoittaneet 
verkossa kommentaarien kautta, sanoma suurelta osin jäi huomiotta. [1]

Yksi toivon säde oli Chuck'in veli Paul Smith. Hänet oli kutsuttu Costa Mesa'aan Victorville'stä 
auttamaan Chuck'ia maailmanlaajuisesti tarkkailemaan pastoreita jättiläismäisessä Calvary 
Chapel -rakenteessa. Hänen hommansa oli pitkälti kaivaa esiin luopumusta. Pystyin antamaan
hänelle monia esimerkkejä siitä, mitä oli tapahtumassa mukaanlukien Rick Warren'in (ynnä 
kahden oman sisarenpoikansa -  Chuck Smith nuoremman ja Chuck Fromm'in) yhteys 
postmodernismiin ja esiintulevaan kirkkoon. 

Myös ollessani Australiassa puhekiertueella vuonna 2005 joku antoi minulle Brian Brodersen'in
äänitteen, jolla hän mainosti Rick Warren'ia. Brodersen kertoi pastoreille pastorien 
kokoontumisessa, että asiat muuttuisivat, kun hän ”ottaisi haltuunsa” CCCM:n johdon 
tulevaisuudessa. Annoin sen Paul Smith'ille ja hän teetti siitä transkription. Kuten tässä 
kommentaarissa vielä osoitan, niin aika on näyttänyt, että Brodersen'in huomautukset ovat 
käyneet toteen. 

Vuonna 2006 paineen kasvaessa Chuck Smith lähetti julistuksen kaikille Calvary Chapel 
-pastoreille. Se oli hänen ensimmäinen tärkeä käskykirjeensä sitten John Wimber 
-hajaannuksen. Se oli niin tärkeä, että alaviitteen lisäksi lainaan sen tähän 
kokonaisuudessaan.[2]

Pappi papeille (Parson to parsons),
 
Aika on tullut meille kerrata Calvary Chapelin kanta monissa kysymyksissä. Teemme 
tämän, koska Calvary Chapel on tullut tunnetuksi siitä, että se edustaa melko hyvin 
määriteltävissä olevaa kokonaisuutta suhteessaan terveeseen raamatulliseen 
opetukseen ja raamatulliseen oppiin. Ei niin, että uskoisimme meillä olevan ”paras” ja 
”ainoa” tapa; se on vain tapa, jolla me lähestymme Jumalan Sanaa Calvary 
Chapel'issa. Ja samoin, jos erilainen lähestymistapa otetaan, niin kaikki mitä 
pyydämme, on, että nimeä Calvary Chapel ei liitetä siihen. 

Ensinnäkin Calvary Chapel ei ole kirkkokunta, vaan ennemmin liike. Me saamme 
usein kyselyjä, mitä tulee siihen, onko vai ei Calvary Chapel'illa jonkinlainen suhde 
johonkin kansalliseen tai kansainväliseen ryhmään. Me vastaamme sellaisiin 
kyselyihin julistetulla kannallamme, että jokainen seurakunta on itsenäinen ja on 
vahvistanut omat sääntönsä. Me pyrimme samaistumaan Kristuksen todelliseen 
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ruumiiseen monissa kirkkokunnissa. Me olemme sananjulistajia, jotka pitäytyvät 
perustaviin yhteisiin uskonkäsityksiin ja ylläpitävät niitä monipuolisten käytäntöjen 
puitteissa. Me uskomme, että jokainen saarnaaja on vastuussa Jeesukselle 
ylipaimenena ja lopulta vastaa palvelutyöstään Hänelle eikä meille. Me rakastamme ja
kunnioitamme toisiamme ja iloitsemme iloitsevien kanssa ja itkemme itkevien kanssa. 
Kuten apostoli Paavalista, meistä ei tunnu, että olisimme voittaneet sen mihin meidät 
voitettiin, emme myöskään ole täydellisiä, mutta siihen me pyrimme. Unohtaen ne 
asiat, jotka ovat takana ja kurottautuen niihin, jotka ovat edessä, me riennämme kohti 
päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on meidät taivaallisella kutsumisella 
kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 

Toiseksi, me pitäydymme Jeesuksen ylivaltaan ruumiin, Hänen seurakuntansa, 
päänä. Me etsimme Pyhää Henkeä opastamaan ja ohjaamaan jokaista ratkaisua 
Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Alettuamme Hengessä emme pyri olemaan 
täydellisiä lihassa, vaan pyrimme jatkamaan Hengen johdossa. Me uskomme, että 
Raamattu on innoitettu Jumalan Sana ja on erehtymätön ja lopullinen auktoriteetti 
opillemme ja elämällemme. Me uskomme, että Jumala vahvisti mallin seurakunnalle 
Apostolien Teoissa ja pyrimme noudattamaan tuota mallia niin paljon kuin mahdollista.
Mielestämme kirkkohistoria on enimmäkseen surullista selostusta epäonnistuneista 
ihmisistä, jotka pyrkivät ihmisen neroudella ja resursseilla tekemään täydelliseksi sitä, 
mikä alettiin Hengessä. Jeesuksen sanomat seurakunnille Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 
3 osoittavat, kuinka varhain seurakunnan historiassa syntyi ongelmia, joiden vuoksi 
heidän täytyy tehdä parannusta. Se kirkkohistoriasta, mutta se on jotakin, jota emme 
saa noin vain sivuuttaa. Meidän täytyy tiedostaa, että se osoittaa meille niin selvästi, 
kuinka vihollinen on hyökännyt, hyökkää ja tulee jatkamaan hyökkäyksiä seurakuntaa 
ja yksilöllisiä palvelutöitämme vastaan. Kuinka sydämemme murehtiikaan niitä monia, 
jotka ovat aloittaneet kilvoituksen, mutta eivät ole saaneet sitä päätökseen.  

Apostolien Teoissa me näemme, että seurakunnan toimintoja kuvailtiin: 
 
1. Jatkamisena  vakaasti apostolien opissa, jonka me ymmärrämme tarkoittavan 
systemaattista Raamatun opettamista. 
 
2. Seurakuntayhteytenä, jonka me ymmärrämme olevan rakastava ja huolehtiva 
suhde toistemme kanssa. Kuten Johannes kirjoittaa: ”Minkä olemme nähneet ja 
kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; 
ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.”
 
3. Leivän murtamisena. Meille tämä on konkreettinen esitys siitä yhteydestä, jonka 
jaamme Kristuksessa, sillä me ymmärrämme, että leipä puhuu meille Kristuksen 
ruumiista, joka on murrettu meidän tähtemme ja kun me kaikki syömme leivän ja se 
sulautuu ruumiisiimme, niin me yhdistymme hengellisesti Jeesuksen kautta toisiimme;
itseasiassa se tosiasia, että leipä, joka ravitsee minua ja tulee osaksi minua, ravitsee 
myös sinua ja tulee osaksi sinua. Siten yhdistymme yhteen Kristuksessa. Hän asuu 
minussa; Hän asuu sinussa. 
 
4. Rukouksena. Rukouksen kautta me yhdistämme sydämemme Jumalan sydämeen, 
että voisimme nähdä Hänen tahtonsa tapahtuvan seurakunnassa ja kaikkialla 
maailmassa.

Me uskomme, että kun seurakunta tekee keskeisiksi toiminnoiksee nämä neljä asiaa, 
jotka toteutuivat Apostolien Teoissa, niin Herra lisää joka päivä seurakuntaan niitä, 
jotka saavat pelastuksen. Näin ollen me emme katso lukemattomiin 
seurakuntakasvun ohjelmiin, joita mainostetaan seurakunnan rakentamiseksi, vaan 
Jeesukseen itseensä, joka sanoi, että Hän rakentaisi Hänen seurakuntansa. Me kyllä 
katselemme, kun monet ohjelmat tulevat ja menevät, joissa ihminen viisaudellaan 
yrittää tehdä Jumalan työn tehokkaammin, mutta sensijaan, että menisimme ihmisen 



ohjelmiin, me pyrimme jatkamaan Jumalan Hengen johdossa. Me tiedostamme, että 
Raamattu varoittaa meitä poikkeavista opeista, joita tulisi seurakuntaan, jopa mennen 
niin pitkälle, että kieltävät Herran Jeesuksen. 2.Piet. 2:1 sanoo: ”Mutta myös 
valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva 
valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä 
Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.” Samoin 
jakeesta Juuda 1:4 luemme: ”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, 
joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka 
kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan 
valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.”

Näemme taipumuksen tätä kohti sellaisessa, jota yleisesti kutsutaan ”Esiintulevan 
Kirkon” opetukseksi. Jotkut huolenaiheistamme koskevat spekulaatioita ja käsityksiä, 
joita he ehdottavat: 
 
1. Että Jeesus ei ole ainoa tie, jonka kautta voi pelastua. Näyttää, että he olettavat 
avarampaa porttia ja laveampaa tietä taivaaseen, ”kaikki tiet johtavat taivaaseen.” Että
hyvät ihmiset jokaisella uskonnollisella vakaumuksella voidaan vastaanottaa 
taivaaseen. Meidän mielestämme tämä on vastoin Raamatun selvää opetusta ja 
kieltää ristin välttämättömyyden syntiemme sovittamiseksi. Paavali kirjoitti noista 
ihmisistä kirjeessään filippiläisille ja kutsui heitä Kristuksen ristin vihollisiksi. Jeesus 
sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun 
kauttani.” Tämä ei ole suhteellinen totuus, vaan absoluuttinen. 
 
2. Helvetin lieventäminen kohtalona niille, jotka hylkäävät Jeesuksen Kristuksen 
kautta tarjotun pelastuksen. Heidän opetuksessaan on vihjauksia universalismista, 
että lopulta kaikki pelastuvat.
 
3. Meillä on vaikeus heidän tunteisiin perustuvassa suhtautumisessaan Jumalaan, 
jossa tiettyjen tunteiden kokeminen tulee totuuden kriteeriksi ennemmin kuin Jumalan 
sana. 
 
4. Meillä on suuria ongelmia ikonien käyttämisen kanssa antamaan heille tunne 
Jumalasta eli Jumalan läsnäolosta. Jos he haluavat saada kosketuksen kirkon 
historiallisuuteen, niin miksi ei palata Apostolien Tekojen seurakuntaan, josta näyttää 
puuttuneen suitsutus, kynttilät, kaavut jne., mutta joka oli täytetty Hengellä. 
 
5. Me emme usko, että meidän pitäisi pyrkiä saamaan syntiset tuntemaan olonsa 
turvalliseksi ja mukavaksi seurakunnassa. Onko oikein minulle puhua lohduttavia 
sanoja miehelle, joka on menossa helvettiin, ellei käänny synnistään? Ellen varoita 
häntä synnin seurauksista ja hän kuolee ja menee helvettiin, niin vaatiiko Jumala 
hänen verensä minun kädestäni?

6. Pitäisikö meidän pyrkiä suvaitsemaan sitä, minkä Jumala on tuominnut, kuten 
homoseksuaalinen elämäntapa? Pitäisikö meidän kertoa heille, että heidän 
ongelmansa on geneettinen häiriö ennemmin kuin julkea synti, jonka Jumala 
tuomitsee uudelleen ja uudelleen Raamatussa? Milloinhan he kertovat meille 
huomanneensa, että raiskaajilla, pedofiileillä ja avionrikkojilla on geneettinen häiriö ja 
heitä täytyy tuomitsemisen sijasta ymmärtää? 
 
7. Pitäisikö meidän katsoa Idän uskontoihin mietiskelyharjoituksineen Joogan ja 
erityisten hengitystekniikoiden kautta tai mantran hokemisineen kuullaksemme 
Jumalan puhuvan meille? Jos tätä tarvitaan parantamaan kommunikaatiotamme 
Jumalan kanssa, niin miksi Jumala ei antanut meille tarkkoja ohjeita Raamatussa 
antamaan meille menetelmät Hänen äänensä kuulemiseksi? Onko se ruumiini vai 
sydämeni asento, joka auttaa minua kommunikoimaan Hänen kanssaan?



8. Suuri sekaannus, joka vallitsee Esiintulevan Kirkon toisistaan poikkeavissa 
kannoissa, on seurausta siitä, että he haastavat Raamatun lopullisen auktoriteetin. 
Kun ei enää ole lopullista auktoriteettia, niin jokaisen ideasta tulee yhtä pätevä, kuin 
seuraavan henkilön ja se ei voi johtaa muuhun kuin täydelliseen sekaannukseen ja 
ristiriitoihin. On niitä, jotka sanovat, että esiintulevalla liikkeellä on joitakin hyviä puolia,
mutta niin on piikkisiallakin. On parasta olla menemättä liian lähelle! Joten älkäämme 
kääntykö oman ymmärryksemme puoleen, vaan sensijaan palatkaamme omaan 
ensirakkauteemme; ja opettakaamme, että Raamattu on todella aito Jumalan sana; ja 
opettakaamme sitä kokonaisuudessaan; mitään vähentämättä ja mitään lisäämättä. 
 
Calvary Chapel Outreach Fellowships
3232 West MacArthur Boulevard,
Santa Ana CA 92704
714.540.4155 •
Fax 714.540.4160 •
E-mail ccof@calvarychapel.com
 

Tämä dokumentti poistettiin myöhemmin CCCM:n verkkosivustolta. Sen julistaminen, kenellä 
oli valta poistaa se, olisi spekulaatiota, mutta voin kertoa sinulle, että se ei ollut Chuck Smith. 
Jos hän teki sen, se johtui siitä, koska joku hänen lähellään, jolla oli toinen agenda, uhkasi 
häntä. 

Yllä olevan Chuck Smith'in Papilta Papille -kirjeen lisäksi kesäkuussa 2006 seuraava 
huomautus laitettiin Calvary Chapel'in jakelusivustolle kuvaten Chuck Smith'in 
päämäärätietoisen liikkeen hylkäämistä: 

”Rick Warren'in opetukset ja kannat ovat tulleet ristiriitaan kanssamme Calvary Chapel'issa. 
Pastori Chuck on määrännyt meidät lopettamaan tämän tuotteen käytön välittömästi.” [3]

Myös tämä poistettiin myöhemmin Calvary Chapel'in jakelusivustolta. 

Sudet tulevat esiin

Chuck Smith’in viimeiset vuodet olivat vaikeita katsella niille, jotka ymmärsivät, mitä oli tekeillä.
Häntä pitivät ikäänkuin vankina omassa talossaan miehet, jotka riiputtivat häntä narussa. 
Kuinka tähän voi päätyä sellainen voimakas mies, joka tunnettiin Raamatun opettajana? Miksi 
hän sanoi yhden asian saarnatuolista, mutta salli muita asioita, jotka olivat ristiriidassa sen 
kanssa, mitä sanoi? Keitä olivat sudet Calvary Chapel'issa, vai olivatko he ulkopuolisista 
lähteistä, joilla oli suurellisemmat tavoitteet? 

Ymmärtääksesi laajemmin, mitä olen sanomassa, haastan sinua lukemaan
Paul Smith'in kirjan The New Evangelicalism: The New World Order (Uusi
evankelikalismi: Uusi maailmanjärjestys), jonka esipuheen on kirjoittanut
hänen veljensä Chuck. Tämä kirja antaa pohjan ymmärtää postmodernia
invaasiota sellaiseen, joka oli evankelikaalinen kristikunta.[4]

Koulutukseltaan Paul on kirkkohistorian historioitsija. Kuten kirja paljastaa,
hän eli läpi suuren osan modernia aikaa ja näki postmodernismin
synnyttämisen, jota Peter Drucker, Bob Buford ym. mainostivat. Hän koki
ensikädessä omassa perheessään, kenelle se tapahtui. 

Sanon julkisesti, että näin Paul'in kirjan alkuperäisen käsikirjoituksen,
ennenkuin se oli editoitu. Hän sisällytti kaksi omaa sisarenpoikaansa
avaintekijöinä siltaan, joka oli suunniteltu liittämään Chuck Smith ja Calvary
Chapel tulevaan uuteen maailmanjärjestykseen ja maailmanuskontoon
Drucker'in mentoroiman Rick Warren'in kättentyön kautta. Kaikki tämä (paitsi, mitä on editoitu 
pois) löytyy Paul'in kirjasta. Haastan sinua hankkimaan kirjan ja lukemaan sen. Katso tarkkaan
kirjan kansikuvaa. Pane merkille kolmijalkainen tuoli, jonka Drucker ja Warren tekivät 
suosituksi. 

Jotta lukijani eivät syyttäisi minua perusteettomista väitteistä, lisään tässä vaiheessa 
muutamia yksityiskohtia ja esitän muutamia kysymyksiä arvostelijoilleni vastattavaksi. Miksi 

http://www.understandthetimes.org/commentary/c205pf.shtml#4
http://www.understandthetimes.org/commentary/c205pf.shtml#3


Chuck Smith poisti kirjan The Purpose Driven Life Calvary'n jakelusta ja sitten muutaman 
vuoden kuluttua alkaa esiintyä Warren'in kanssa siellä ja täällä valokuvissa, joita levitettiin 
maailmanlaajuisesti internetissä? Eikö tämä ole huolestuttava paradoksi? Mitä oli meneillään? 

Miksi Warren yhtäkkiä nousee tuntemattomasta Etelän baptistista ”Amerikan pastoriksi,” jonka 
kirjoja on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta ja käännetty sadoille kielille? Johtuiko se kirjan 
hyvyydestä, vai oliko suosion takana jotakin? Kuinka on mahdollista, että tämä P.E.A.C.E. 
-suunnitelma yhdistää kaikki maailman uskonnot ihmisen yhteisen hyvän vuoksi jäi 
evankelikaaleilta haastamatta ja he jopa edistivät sitä?

Sitten tietysti on paavi, josta on tullut Warren'in paras
ystävä. Warren puhuu Rooman paavile ja paavi ja Warren
puhuvat maailmalle. ”Meillä on niin paljon yhteistä,” he
sanovat, että voidaan kysyä ovatko Warren ja paavi
julistaneet uskonpuhdistuksen olevan ohi. 

Lopuksi, kun päätän tämän kommentaarin, niin etkö usko,
että jokin on vialla Calvary Chapel -liikkeessä? Entä
Cheryl Brodersen, Brian’in vaimo ja Chuck Smith’in tytär.
Toistavatko he varoituksen sanoja koskien tulevaa
ekumenian vyöryä ja marssia tulevaan
maailmanuskontoon? Puhuvatko Golgatan Kappelin kardinaalit? 

Heidän hiljaisuutensa on korvia huumaavaa. 



Voisiko joku ystävällisesti nousta ja paljastaa, keitä todelliset sudet ovat? 

 

[1] http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=1692

[2] To read the entire distinctive, click 
here: http://web.archive.org/web/20070203022416/http://www3.calvarychapel.com/ccof2/parsontop
arson.pdf.

[3] The original link has been removed from the Internet. Documentation of this can be found 
at: http://www.lighthousetrailsresearch.com/recall.htm.

[4] You can obtain copies of this book through Amazon and other major outlets on the Internet.
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