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George Mair'in kirja
George Mair's Book
Kuitenkin 1990-luvulla seuraten Peale'in ja Schuller'in askelissa tuli esiin
seurakuntakasvuliikkeen seuraavan sukupolven johtaja. Tuo mies ei ollut kukaan muu,
kuin Rick Warren. 1
—George Mair, A Life With Purpose
Huhtikuussa 2005 julkaistiin uusi kirja Rick Warren'ista. Se oli otsikoitu, A Life With
Purpose: Reverend Rick Warren: The Most Inspiring Pastor of Our Time (Tavoitteellista
elämää: Reverend Rick Warren, Aikamme innoittavin pastori) . Kirja oli äärimmäisen
myönteinen esitys Warren'ista ja päämäärätietoisesta liikkeestä. Saddleback'in pastorin
elämää ja palvelutyötä kuvaileva kirjailija aidosti piti Warren'ista ja kunnioitti häntä. Mair'in
kirjaa pidettiin esillä suurissa kirjakaupoissa kaikkialla maassa —myös kristillisissä. Tekijän
suuri arvostus Warren'a kohtaan oli ilmeinen kaikkialla kirjassa, A Life With Purpose.
Kirjansa alussa, Mair kirjoittaa:
Tiesin Rick Warren'ista yhden asian varmasti: hänen tarinansa on kiehtova. Vaatimaton
mies, jolla on vaatimattomat lähtökohdat. Hän on muuttamassa Amerikan —ja
maailman—“sielun kerrallaan” 2
Kuultuani hänen saarnaavan ja koettuani Saddleback -kirkon, ymmärrän, miksi
miljoonat kuuntelevat tätä miestä ja tiesin, että tarina liikkeen takana ansaitsee tulla
kerrotuksi.3
Hänen käytöksensä yhden maailman suurimmista seurakunnista perustajana ja pastorina
heijastaa miestä, joka on keskittynyt tehtäväänsä palvella Herraa tuomalla sisälle
kirkosta vieraantuneita sieluja—kadonneita lampaita—ottamaan vastaan ja juhlimaan
Jeesuksen Kristuksen pelastavaa armoa. 4
Kirja, A Life With Purpose, on täynnä jatkuvaa ylistystä Rick Warren'ille ja hänen
päämäärätietoiselle palvelutyölleen. Ei mitään, mitä George Mair sanoo Warren'ista, voida
pitää negatiivisena tai arvostelevana. Itseasiassa kirjoittaja itse yleensä tasapainottaa
arvostelijan harvinaisen kommentin. Mair sanoo esimerkiksi:
Toinen asia, jota nuo arvostelijat eivät ota huomioon, on se rooli, jota Rick itse
näyttelee seurakuntansa ilmiömäisessä kasvussa. Rick Warren on todella
karismaattinen hengellinen johtaja. On selvää jokaiselle, joka kokee yhdenkin hänen
Saddleback'in tilaisuuksistaan, että hän todella rakastaa sitä, mitä tekee. Hän nauttii
seisoessaan lavalla, katsellessaan hymyilevää yleisöä ja kertoessaan hyvää uutista
Jeesuksesta. 5
“New Age -saarnaaja” Norman Vincent Peale
Ei ole epäilystä, että kirja, A Life With Purpose, on vastustamattoman myönteinen selostus Rick
Warren'ista ja päämäärätietoisesta liikkeestä. Kuitenkin yhdessä kohdassa George Mair—melkein
naiivilla ja ei-tuomitsevalla tavalla—puhuu Norman Vincent Peale'istä ja siitä New Age
-vaikutuksesta, jota Peale oli kohdistanut seurakuntakasvun liikkeeseen. Mair rajaa Peale'iä
koskevat huomautuksensa kirjoittamalla:

Numerot puhuvat puolestaan. Seurakuntakasvun liike on hurjan menestyksellinen
Etelä-Kaliforniassa . . . kuten myös muualla maassa, mikä saa meidät kysymään: mitkä
ovat tämän voimakkaan liikkeen juuret? Rick Warren on ehkä seurakuntakasvun
liikkeen keulahahmo, mutta hän on vain pala—vaikkakin tärkeä sellainen—
suuremmasta kehityksestä kristillisessä seurakunnassa. Ketkä ja mikä synnyttivät tämän
liikkeen, jossa Rick näyttelisi niin tärkeää roolia? 6
Mair vastaa omaan kysymykseensä toteamalla, mitä muut kirjoittajat ovat tienneet ja
myös esittäneet—että se oli Norman Vincent Peale, joka todella laski tämän päivän
seurakuntakasvun liikkeen hengellisen perustuksen. Mair kirjoittaa alaotsikolla, “Laying the
Groundwork: New Age Preacher Norman Vincent Peale (Perustuksen laskeminen: New Age
-saarnaaja Norman Vincent Peale”:
Reverend Norman Vincent Peale on monille profeetallisin ja tunteita herättävin 20.
vuosisadan New Age -saarnaaja. Hän on myös isä oma-apuliikkeelle, joka muotoili
perustuksen seurakuntakasvun liikkeelle. Peale muodosti ehkä historian dramaattisimman ja
merkityksellisimmän linkin uskonnon ja jokaisen uskonnollisen johtajan psykologian välillä.
Juuri tätä samaa helposti lähestyttävää, terapeuttista uskonnon brändiä monet megakirkot,
mukaanlukien Saddleback, tuovat esiin tänä päivänä. Juuri tällainen uskonto on niin
puoleensavetävä kirkosta vieraantuneiden miesten ja naisten massoille, joita Rick Warren
toivoo saavuttavansa. 7
George Mair jatkaa sanoen, että Saddleback -kirkossa ”näkyy selvästi Norman Vincent
Peale'in leima”:
Peale’in palvelutyö oli ensimmäinen, joka nosti esiin kysymyksen, joka megakirkoilla
edelleen tänä päivänä on vastattavanaan: onko se hengellinen kompromissi, jos pastori
yksinkertaistaa sanomansa tehdäkseen sen puoleensavetäväksi etsijöiden suurille
joukoille?8
Hänen elämäkertakirjailijansa [Carol R.] George sanoo: “Norman Vincent Peale on
epäilemättä yksi kiistellyimmistä hahmoista nykyajan amerikkalaisessa
kristikunnassa.” Mutta siitä riippumatta, mitä ihmiset ajattelevat hänen teorioistaan,
heidän on tunnustettava Peale'in ainutlaatuinen psykologian ja teologian yhdistäminen.
Ilman tuota yhdistämistä megakirkkoja ei tänä päivänä olisi olemassa. . . . Siinä
mielessä Saddleback -kirkossa ”näkyy selvästi Norman Vincent Peale'in leima. 9
Vaikka Mair selittää, että se oli Peale, joka laski New Age'n ”perustuksen” tämän
päivän seurakuntakasvun liikkeelle, niin hän huomauttaa, että se oli Robert Schuller, joka
auttoi luomaan megakirkkoliikkeen tehokkuuden kansallisessa mittakaavassa:
On kuitenkin vaikea perustella, että Schuller ei ollut ensimmäinen henkilö olemaan
tehokas kansallisessa mittakaavassa. Hän oli kiistatta pioneeri seurakuntakasvun likkeessä ja
tärkeä vaikuttaja Rick Warren'iin. 10
Kirjassaan George Mair huomauttaa, että Rick Warren oli osallistunut Schuller'in
instituuttiin (Robert H. Schuller Institute for Successful Church Leadership). 11 Sitten
kuvailtuaan joitakin erilaisista seurakuntakasvun johtajista 1980-luvulle saakka, Mair
kirjoittaa:
Kuitenkin 1990-luvulla seuraten Peale'in ja Schuller'in askelissa tuli esiin
seurakuntakasvun liikkeen seuraavan sukupolven johtaja. Tuo mies ei ollut kukaan

muu, kuin Rick Warren. 12
Okkulttinen/New Age -vaikutus: Peale - Schuller - Warren
Kirjansa tutkimustyössä George Mair oli löytänyt saman Lutheran Quarterly'in artikkelin,
jonka em. Indiana'lainen pastori lähetti minulle edellisessä kuussa. Viitaten artikkeliin Mair
kirjoitti, kuinka Norman Vincent Peale'iä oli syytetty, että hän plagioi (jäljensi) materiaalia
okkulttisesta lähteestä:
Jotkut Peale'in entiset kolleegat ja eräs saarnamies, menivät niin pitkälle, että syyttivät häntä
plagioinnista. Kirjoittaen Lutheran Quarterly'ssa pastori John Gregory Tweed Floridan Fort
Lauderdale'sta ja pastori George D. Exoo Pittsburgh'istä kirjoittivat, että monet Peale'in
kohottavista vakuutteluista saivat alkunsa ”hämärästä okkulttisen tieteen opettajasta” nimeltä
Florence Scovel Shinn. He perustivat tämän syytöksen sanojen vertailuunsa Peale'n
kirjoituksissa ja Shinn'in kirjassa, The Game of Life and How to Play It (Elämän peli ja
kuinka sitä pelataan), joissa he löysivät joitakin identtisiä lauseita. 13
Kirjassaan, A Life With Purpose,George Mair paljastaa myös, että Norman Vincent Peale'iä oli
syytetty okkulttisen/New Age -kirjailijan Florence Scovel Shinn'in materiaalin käyttämisestä
lähdettä ilmoittamatta. Omasta tutkimuksestani, jonka oli pannut liikkeelle tuo sama Lutheran
Quarterly'n artikkeli, sain tietää, että Peale oli paljon enemmän kiinnostunut ja sekaantunut
okkultismiin, kuin ymmärsinkään. Hän oli avoimesti suositellut tärkeiden New Age
-hahmojen teoksia, kuten Ernest Holmes, Eric Butterworth ja Bernie Siegel. Koska
kysymyksiä oli jo tullut esiin koskien Rick Warren'in sinisilmäistä viittausta Siegel'iin ja
Warren'in luvatonta Robert Schuller'in materiaalin käyttämistä kirjassa, Tavoitteena elämä,
niin viimeinen Warren'in tarvitsema asia oli kirja—kuinka paljon se sitten häntä ylistikään—
joka antoi ymmärtää, että oli olemassa New Age -yhteys Peale'istä Schuller'iin ja Schuller'ista
Warren'iin itseensä. Lyhyesti: Warren ei tarvinnut enää yhtään New Age -vaikutusten
julkistamista, joka heittäisi lisää epäilystä hänen päämäärätietoisen liikkeensä päälle. On
kuitenkin ironista—ainakin päältä päin—etteivät Mair'in Peale'iä koskevat huomautukset
herättäneet huolestumista Saddleback -kirkossa, vaan sensijaan eräs ajattelematon huomautus,
jonka Mair oli esittänyt kirjassaan koskien kirjailijaa ja liikemiestä nimeltä Ken Blanchard.
Ken Blanchard ja Rick Warren
Kirjassaan, A Life With Purpose, George Mair sanoo, että Rick Warren oli ”palkannut” liikejohtaja
Ken Blanchard'in kouluttamaan ja varustamaan seurakunnan johtajia Warren'in P.E.A.C.E.suunnitelman yhteydessä. Jälleen vain kehuen Warren'ia ja Blanchard'ia, Mair kirjoittaa:
Rick Warren sanoo, että tarvitsemme johtajia—mutta millaisia? Tarvitsemmeko enemmän
sellaisia, kuin Bill Gates, Jack Welch ja Warren Buffett? Rick sanoo ei. Ei, koska meillä jo on
täydellinen johtaja Jeesuksessa Kristuksessa. Meidän täytyy oppia johtamaan, kuten Jeesus.
Tässä, kuten aina, Rick käyttää parasta ja maineikkainta auttamaan seurakuntajohtajien
kouluttamisessa olemaan Jeesuksen kaltaisia. Hän on palkannut Ken Blanchard'in,
bestsellerin, The One Minute Manager (Minuuttijohtaja, Weilin & Göös 1984), tekijän
tulemaan Saddleback'iin auttamaan ihmisten kouluttamisessa olemaan tehokkaita johtajia
kotona, liike-elämässä, koulussa ja seurakunnassa. Se on dramaattinen ja vaikuttava siirto,
niin tyypillinen Rick Warrenille. 14
Kuten totesin kirjassani, Deceived on Purpose, Rick Warren kuvaili ensi kerran viiden askelen
globaalia P.E.A.C.E. -suunnitelmaansa marraskuun 2. päivänä 2003. Esitellessään P.E.A.C.E.suunnitelman seurakunnalleen ja nettiä katseleville Warren mainitsi kahden avainhenkilön nimet,
jotka liittyivät hänen P.E.A.C.E.-suunnitelmaansa—kirjailijat Bruce Wilkinson ja Ken Blanchard.

Kirjan, Prayer of Jabez (Jabesin rukous: sunauksen salaisuus, Päivä Oy 2007 ), tekijä Wilkinson,
oli juuri julkaissut kirjan nimeltä, The Dream Giver (Unelman (k)antaja, Päivä Oy 2004), jota
mainostettiin P.E.A.C.E.suunnitelman yhteydessä. Wilkinson oli edellisellä viikolla ollut
Saddleback'issä tukemassa schulleristista teemaansa ”Jumalan Unelma,” jota Warren käytti
painottamaan P.E.A.C.E.-suunnitelmaansa. Toinen henkilö, jota Warren oli tuomassa kuvaan, oli
Ken Blanchard, toinen juuri muodostetun Lead Like Jesus (Johda kuin Jeesus) -järjestön perustaja.
Esitellessään P.E.A.C.E.-suunnitelmansa johtajuutta koskevaa osaa, Rick Warren kuvaili,
kuinka ensimmäinen ”E” hänen P.E.A.C.E.-suunnitelmassaan tarkoitti “equip leaders (varusta
johtajia).” Hän ilmoitti seurakunnalleen, että Ken Blanchard oli ”allekirjoittanut sopimuksen” auttaa
kouluttamaan johtajia ”kaikkialla maailmassa.” Warren sanoi:
Siksi marraskuun 20. päivänä torstaina parin viikon kuluttua aiomme Ken Blanchard'in
kanssa opettaa maanlaajuisessa radion ja TV.n yhteislähetyksessä: “Learning to Lead Like
Jesus (Opi johtamaan kuin Jeesus).” Ja me lähetämme sen Birmingham'ista, mutta tämä on
yksi seurakunnista, joissa aiomme tehdä sen, ilmeisesti oma seurakuntamme. Ja niinpä me
tulemme tänne ja toivon, että voitte varata päivän ja tulla saamaan kokonainen päivä
johtajuuskoulutusta. Jos et tiedä, kuka Ken Blanchard on, niin hän on kirjoittanut kaikkien
aikojen myydyimmän kirja johtajuudesta . . . Minuuttijohtaja ja tusinan muita bestsellereitä.
Mutta tultuaan kristityksi hän sanoi: ”Tiedäthän Rick, olen tulossa yhä vähemmän
ihastuneeksi amerikkalaiseen johtamistyyliin ja amerikkalaisiin liike-elämän
johtamisyksiköihin, jotka tahtovat olla aika manipuloivia. Ja olen yhä otetumpi Jeesuksesta,
joka oli täydellinen johtaja.” Niinpä meidän on opittava johtamaan kuin Jeesus.
Ken on nyt allekirjoittanut sopimuksen auttaa P.E.A.C.E.-suunnitelmassa ja hän aikoo olla
auttamassa meitä johdon koulutuksessa ja siinä, kuinka kouluttaa muita olemaan johtajia
kaikkialla maailmassa. 15
Kaikesta päätellen Ken Blanchard tulisi näyttelemään tärkeää osaa Rick Warren'in globaalin
P.E.A.C.E.-suunnitelman ”varusta johtajia”-osan toteuttamisessa. Tämä vahvistettiin kaksi viikkoa
myöhemmin, kun Warren esiintyi Blanhard'in kanssa Lead Like Jesus -juhlassa Birmingham'issa.
Puhuessaan konferenssissa hän sanoi, että hän ja Blanchard “työskentelivät yhdessä” P.E.A.C.E.suunnitelmassa:
...maailmassa on vakava pula palvelevasta johtajuudesta. Olen matkustellut kaikkialla
maailmassa ja ihmiset seuraavat väärää johtajuuden mallia. . . .Niinpä olemme keksineet
pienen suunnitelman, jota kutsutaan rauhansuunnitelmaksi. Sinä ja minä [osoittaen
Blanchard'ia] työskentelemme tässä yhdessä. Rauhansuunnitelma, P E A C E, Jeesus,
mestaripalvelijajohtaja, oli Rauhan Ruhtinas. . . . P tarkoittaa: istuta seurakuntia (plant
churches), E tarkoittaa: varusta johtajia (equip leaders) ja juuri sitä varten me olemmekin
täällä tänään. . . . Minun päämääräni ja näkyni ja sinun päämääräsi ja näkysi on olla Jumalan
käytössä nostamaan esiin miljoonia ja miljoonia paikallisia seurakuntia ja liikeyrityksiä ja
kaikkia muitakin istuttamaan seurakuntia, varustamaan johtajia, auttamaan köyhiä,
huolehtimaan sairaista ja kouluttamaan seuraavan sukupolven. Se voidaan tehdä vasta, kun
saamme oikean johtajuuden mallin. 16
Warren'in huomautusten jälkeen koskien sitä, mitä hän ja Ken Blanchard toivoivat tekevänsä
yhdessä, Blanchard kertoi, mitä Warren oli sanonut hänelle juuri ennenkuin he nousivat puhumaan.
Warren sanoi hänelle: ”Tiedätkö Ken, me aloitamme vallankumouksen.” 17 Sitten Blanchard
Warren'in istuessa aivan hänen vieressään jatkoi kertoen yleisölle, kuinka Norman Vincent Peale oli
ollut avainasemassa auttamassa häntä tulemaan Herran tykö 15 vuotta aiemmin. Blanchard sanoi:
Ja Jumala aloitti lähettäen minulle tämän ryhmän: Bob Buford, Norman Vincent Peale ja

[Bill] Hybels. Kaikenlaiset ihmiset alkoivat tulla perässäni. Lopulta liityin mukaan vuosina
1987-88 ja annoin elämäni Herran haltuun. 18
Lighthouse Trails'in lehdistötiedote
Jotkut saivat tietää, että Rick Warren oli ilmoittanut vuonna 2003, että Ken Blanchard työskentelisi
hänen kanssaan P.E.A.C.E.-suunnitelmassa vasta, kun George Mair'in kirja julkaistiin vuonna 2005.
Kun Lighthouse Trails Publishing sai tietää, että Blanchard oli tekemisissä Warren'in kanssa, he
huolestuivat. Yksi heidän kirjoittajistaan, Ray Yungen, oli tutkinut New Age'a vuosia ja törmäsi
usein Blanchard'iin, joka oli jatkuvasti suositellut ja kirjoittanut esipuheita New Age -kirjoihin ja
järjestöille. Huhtikuun 19. päivänä 2005 Lighthouse Trails antoi lehdistötiedotteen lainaten George
Mair'in kirjaa, että Warren oli ”palkannut” Blanchard'in työskentelemään kanssaan
P.E.A.C.E.-suunnitelmassa. 19 Lighthouse Trails varoitti vakavista New Age seurauksista, jos jonkun
niin sinisilmäisen, kuin Blanchard, sallitaan opettaa kristityille eri puolilla maailmaa, kuinka ”johtaa
kuin Jeesus.” Lehdistötiedotteessa mainittiin monia Blanchard'in New Age -suosituksia, kuten
Deepak Chopra'n kirja, The Seven Spiritual Laws of Success (Menestyksen seitsemän hengellistä
lakia), ja kirja nimeltä, What Would Buddha Do at Work? (Mitä Buddha tekisi työssä?), johon
Blanchard kirjoitti esipuheen.
Eräs toinen kirja, jota Ken Blanchard suositteli, on, Little Wave and Old Swell (Pieni aalto ja
vanha maininki), jonka on kirjoittanut Blanchard'in pitkäaikainen ystävä ja liikekumppani, Jim
Ballard—edesmenneen hindugurun, Paramahansa Yogananda, palava kannattaja. Itseasiassa
Blanchard kirjoitti esipuheet sekä vuoden 2004 että 2007 em. kirjan, Little Wave and Old Swell,
painoksiin. Hän sanoo, että Little Wave and Old Swell on kirja ”kaikkien uskontojen ihmisille.”
Vuoden 2004 painoksen esipuheessa Blanchard kirjoittaa:
Rakkaus on rakkaus. Siitä syystä tätä pientä teosta ei pitäisi ajatella ”uskonnollisena” kirjana.
Se on yksi niistä harvinaisista tarinoista, joiden sanoma ylittää ihmisiä jakavat käsitykset. Se
on kaikkien uskontojen ihmisille, kuten niille, joilla ei ole mitään uskontoa. . . .
Little Wave and Old Swell on kirja meissä jokaisessa olevalle viattomalle etsijälle, vanhalle tai
nuorelle. Se on kirja luettavaksi yksin ja mietiskeltäväksi. 20
Tämän Blanchard'in suositteleman kirjan sanoma ”viattomalle etsijälle” on kuitenkin New
Age'n/Uuden Hengellisyyden perustava opetus—me kaikki olemme ”yksi,” koska Jumala on
jokaisessa ja kaikessa. Vuoden 2007 painoksessa (jossa myös on Blanchard'in esipuhe) Jim Ballard
kirjoittaa:
[Vanha Maininki] lukee Pienen Aallon mieltä. ”Sinä olet liikkuva ryppy Suuren Syvyyden
saumattomalla rakenteella,” hän sanoi. ”Luulit olevasi erillinen, mutta ei. Et koskaan voi olla
erossa Lähteestäsi.”
“Tiedä nyt, että sinä ja minä ja kaikki veli- ja sisaraaltosi ovat Yksi Suuren Syvyyden kanssa.”
“Me olemme aina olleet Yksi. Me tulemme aina olemaan Yksi.” 21
Tarinan lopussa kirjoittaja tarjoilee New Age -rukouksen: ”Auta minua tuntemaan Ykseys
kaikissa asioissa.” 22
Johda kuin Jeesus, mutta mikä Jeesus?
Sinä päivänä, kun Rick Warren esitteli P.E.A.C.E.-suunnitelmansa Saddleback -kirkossa ja ilmoitti,
että Ken Blanchard oli ”allekirjoittanut sopimuksen” auttaa P.E.A.C.E.-suunnitelmassa, George
Mair istui seurakunnassa. Tuolloin Mair'illa ei todennäköisesti ollut mitään käsitystä, että Blanchard
oli suositellut New Age -kirjoja ja että hänellä oli henkilökohtaiset siteet Norman Vincent Peale'iin.

Hän oli olettanut, että kun joku ”allekirjoitti sopimuksen,” niin hänet ”palkattiin”—ymmärrettävä
olettamus. Kuitenkin Warren ja Saddleback'in uskonpuolustaja Richard Abanes olivat nopeita
ottamaan Mair'in luokalle, koska hän oli sanonut Warren'in ”palkanneen” Blanchard'in. He sanoivat,
ettei Blanchard'ia ”palkattu.” Hän oli vapaaehtoinen. Tästä kysymyksestä tulisi tärkeä kiistakapula
Warren'ille ja hänen Saddleback'ia puolustavalle ryhmälleen. Sitä käyttämällä huomio voitaisiin
kääntää pois todellisesta ongelmasta eli Blanchard'in New Age -sympatioista ja Warren'in halusta
hyödyntää häntä kouluttamaan johtajia maailmanlaajuisesti P.E.A.C.E.-suunnitelmalle.
Yhtäkkiä George Mair'ia syytettiin sanomisesta, että Rick Warren oli ”palkannut” Ken
Blanchard'in kouluttamaan ihmisiä kaikkialla maailmassa ”johtamaan kuin Jeesus.” Se ei ollut
George Mair, vaan Lighthouse Trails'in lehdistötiedote, joka toi valoon Blanchard'in New Age
-taipumukset. Silti huolimatta Saddlebackin pyrkimyksestä vähätellä George Mair'ia ja hänen
kirjaansa monet kyselivät: “Miksi joku Rick Warren'in kaltainen evankelikaaliseksi kristityksi
tunnustautuva valitsisi jonkun Ken Blanchard'in kaltaisen New Age -myötäilijän kouluttamaan
ihmisiä 'johtamaan kuin Jeesus?'” Ja mitä ”Jeesusta” Blanchard sitten osoitti ihmisille—Raamatun
Jeesusta, vai New Age'n ”Jeesusta”? Tokko Blanchard edes tunsi eroa? On selvää, että Blanchard'in
usein suosittelemien New Age/Uuden Hengellisyyden kirjojen ”Jeesus” on ”toinen Jeesus.”
Itseasiassa apostoli Paavali moittii tämän päivän Ken Blanchard'eja heidän hengellisen erottamisen
puutteestaan ja heidän valmiudestaan ”kärsiä” ja jopa seurata ”toista Jeesusta,” joka ei ole todellinen
Jeesus Kristus (2.Kor. 11:4). Paavalin sanat sopivat myös Rick Warren'iin, koska hän on valmis
käyttämään jotakuta niin sinisilmäistä ja hengellisesti harhaanjohdettua kuin Blanchard:
Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai
jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä
olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.
Kohdassa Matteus 24:3-5 todellinen Jeesus varoittaa vääristä Kristuksista—kuten New Age'n
Kristus—joita tulisi Hänen nimessään lopunaikana eksyttämään jopa valitut, jos se olisi
mahdollista. Kaiken tämän Blanchard'ia koskevan tiedon pintautuessa oli iso kysymys, kuinka Rick
Warren käsittelisi Blanchard'in New Age'iin sotkeutumisia?
Viitteet:
1. George Mair, A Life With Purpose: Reverend Rick Warren: The Most Inspiring Pastor o f Our Ti m e
(New York, NY: Berkeley Books, 2005), p. 110.
2. Ibid., p. 8.
3. Ibid., p. 9.
4. Ibid., p. 80.
5. Ibid., p. 179.
6. Ibid., p. 93.
7. Ibid., pp. 93-94.
8. Ibid., p. 100.
9. Ibid.
10. Ibid., p. 103.
11. Robert H. Schuller, “What Will Be The Future of This Ministry?” (April 4, 2004, Program #1783,
http://www.hourofpower.org.hk/data/readdata100/readeng-129-text.html).
12. George Mair, A Life With Purpose, op. cit., p. 110.
13. Ibid., pp. 98-99.

14. Ibid., pp. 192-193.
15. Rick Warren announces his P.E.A.C.E. Plan on November 2, 2003 at Saddleback Church; transcript and
audio on file.
16. Lead Like Jesus Celebration, November 20, 2003, Church at Brook Hills in Birmingham, Alabama, online
transcript: http://web.archive.org/web/20060208072218/www.bibleoncassette.com/lead_like_Jesus.html.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Lighthouse Trails press release, April 19, 2005, http://www.light housetrailsresearch.com/PressReleasekenblanchard.htm.
20. Jim Ballard, Little Wave a n d Old Swell: A Fable o f Life a n d its Pass i n g (Simon &Schuster, 2004), p.
vi.
21. Ibid., 2007 edition, pp. 36-37.
22. Ibid., 2004 edition, p. 80.

