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MAIR'IN KIRJASSA ON TUSKIN MITÄÄN KOHDALLAAN
—sähköposti Rick Warren'ilta Lighthouse Trails'ille

Toukokuun 31. päivän keskiyön sähköpostissa Lighthouse Trails -kustantamoon Rick Warren
teki selväksi, ettei hän ollut tyytyväinen George Mair'iin eikä Lighthouse Trails'iin, mitä tulee
aiheeseen Ken Blanchard. Ilmeisessä pyrkimyksessä siirtää valokeila pois Blanchard'in New
Age -sidoksista, Warren yritti sen sijaan kohdistaa sen George Mair'iin ja Lighthouse
Trails'iin.
Ilman mitään dokumentaatiota Rick Warren alkoi heti syyttää Mair'ia, että hänen kirjassaan, A
Life with Purpose (Elämä, jolla on päämäärä) , on ”kirjaimellisesti sadoittain virheitä ja tekaistuja
johtopäätöksiä.” Samalla hän läksytti Lighthouse Trails'iä luottamasta mihinkään, mitä Mair kirjoitti
kirjassaan. On ironista, että ainoa asia, jota Lighthouse Trails oli lainannut kirjasta, A Life with
Purpose, oli lausunto, että Warren oli ”palkannut” Ken Blanchard'in auttamaan P.E.A.C.E.suunnitelmassaan. Huhtikuun 19. päivän 2005 Lighthouse Trails'in lehdistötiedotteessa sanottiin:
Rick Warren'in uuden George Mair'in kirjoittaman elämäkerran, A Life With Purpose,
mukaan Rick Warren on tilannut palveluja Ken Blanchard'ilta auttamaan häntä
johtajien kouluttamisessa: “Rick käyttää parasta ja maineikkainta auttamaan
seurakuntajohtajien kouluttamisessa olemaan Jeesuksen kaltaisia. Hän on palkannut
Ken Blanchard'in…. tulemaan Saddleback'iin auttamaan ihmisten kouluttamisessa
olemaan tehokkaita johtajia.” 2
Rick Warren ei näyttänyt ymmärtävän, kuinka järkevä henkilö voi tulkita sanojen “signed on
(allekirjoittanut sopimuksen)” tarkoittavan ”hired (palkattu).” On totta, että George Mair oli
olettanut, että “signed on” tarkoitti ”palkattu,” mutta sehän ei ollut se kysymys, jota Lighthouse
Trails oli nostamassa esiin. Kysymys oli, että miksi Warren valitsi Ken Blanchard'in kaltaisen New
Age -myötäilijän ”varustamaan” johtajia kaikkialla maailmassa ”johtamaan kuin Jeesus”?
Lighthouse Trails ei keskittynyt George Mair'in kirjaan—vaan ainoastaan Blanchard'in New Age
-sympatioihin. Mair vain sattui olemaan se, joka mainitsi, että Warren työskentelisi Blanchard'in
kanssa johtajien varustamiseksi.
Se, mikä osoittautui niin paljastavaksi Rick Warren'in tarkkailijoille, oli kuinka hän ja hänen
uskonpuolustajansa käänsivät tilanteen aivan toiseksi. Sensijaan, että käsittelisivät New Age
-vaikutuksia päämäärätietoisessa liikkeessä, he yrittivät kyseenalaistaa meitä, joiden ymmärsivät
olevan ”arvostelijoita.” Näin Georg Mair'ista ja Lighthouse Trails'istä tuli ”ongelma” ennemmin
kuin Blanchard'in New Age -mieltymyksistä.
Rick Warren'in keskiyön sähköposti Lighthouse Trails'ille sisälsi monia hänen Mair'in kirjaa
koskevia perustelemattomia väitteitään. On mielenkiintoista, että Richard Abanes laittoi tuon
sähköpostin internettiin vain muutaman tunnin kuluttua siitä, kun Warren lähetti sen Lighthouse
Trails'ille. 3 Se alkoi kiertää nopeasti ja 24 tunnin sisällä Lighthouse Trails sai puheluita ja
sähköposteja koskien Warren'in sähköpostia heille. Lighthouse Trails postitti kohtakohdaltavastauksen Warren'in sähköpostiin perustellen, että useimmat—elleivät kaikki—hänen valituksensa
koskien George Mair'in kirjaa ja Lighthouse Trails'in lehdistötiedotetta, olivat yleensä väärin
esitettyjä ja yksinkertaisesti eivät totta. Warren'in sähköposti ja Light house Trails'in kohtakohdaltavastaus ovat edelleen luettavissa näistä linkeistä:

http://www.lighthousetrailsresearch.com/furtherinformation.htm
http://www.lighthousetrailsresearch.com/analysis.htm
Sinä protestoit liian paljon (Thou Dost Protest Too Much)
Sähköpostissaan Lighthouse Trails'ille pastori, jolla oli ”etsijäystävällinen” maine, oli kaikkea
muuta kuin ”etsijäystävällinen” George Mair'ia kohtaan. Vaikka Rick Warren oli todennut useaan
otteeseen, että maailmassa on 2.3 miljardia kristittyä*, hän teki selväksi sähköpostissaan, ettei pidä
Mair'ia yhtenä heistä. Vaikka Mair kuvaili itseään kristittynä (ja itseasiassa kävi Saddleback'issa
kahden vuoden ajan kirjoittaessaan kirjaansa, A Life with Purpose), niin Warren erotti Mair'in
”epäuskoisena”—sellaisena, joka ”ei ollut edes uudestisyntynyt.” Kyseenalaistaessaan Mair'in
uskon Warren yritti vähätellä Mair'in uskottavuutta tämän kommentoidessa mitä tahansa Warren'iin
ja seurakuntakasvun liikkeeseen liittyvää. Sähköpostissaan Lighthouse Trails'ille Warren kirjoitti:
George Mair, epäuskoinen, halusi ilmeisesti tehdä helppoa rahaa julkaisemalla kirjan
minusta, kun kirjani, Tavoittena elämä, suosio on huipussaan . . . .Koska hän ei ole edes
uudestisyntynyt, hän ei varmasti ymmärtäisi teologiaa, mitä minä uskon, tai edes
palvelutyömme perusasioita. 4
*Yksi tilanne, jossa Warren antoi tämän tilastotiedon, oli elokuun 17. päivänä 2006, kun Charlie Rose
haastatteli Rick Warren'ia. Haastattelun voi katsoa tästä: http://video.google.com/videoplay?docid=5555324196046364882.

Ehkä toivoen, että Mair'in viittaus ”New Age -profeetta Norman Vincent Peale'iin”
haudattaisiin yhdessä Lighthouse Trails'in dokumentaation kanssa koskien Ken Blanchard'in New
Age -suosituksia, Warren sai näyttämään, että George Mair'in kirja oli täysin arvoton—vaikka
Mair'in kirjassa ei ollut muuta, kuin ylenpalttista ylistystä Rick Warren'ille ja hänen palvelutyölleen.
Käyttäen isoja kirjaimia painottamaan asiaansa ja ilmaisemaan tyytymättömyyttään Mair'iin,
Warren kirjoitti sähköpostissaan:
THERE IS ALMOST NOTHING CORRECT IN MAIR’S BOOK (MAIR'IN KIRJASSA ON
TUSKIN MITÄÄN KOHDALLAAN). Käytännössä joka sivulla on joko asiavirhe, tai
keksitty tarina, tai Mair'in outo tulkinta motiiveistani ja käsityksistäni 5
Eriteltyään näitä väitettyjä ”asiavirheitä” Rick Warren lisäsi:
Voisin jatkaa loputtomiin, mutta yhteenkään kirjoittajaan, joka käsittää sellaiset perusasiat
(jotka ovat helposti tarkistettavissa) väärin ei pitäisi luottaa missään hänen tulkinnoissaan. 6
Yrityksessään kyseenalaistaa George Mair, näytti, että Rick Warren yritti kyseenalaistaa myös
Lighthouse Trails'in ja sen, mitä he olivat kirjoittaneet Ken Blanchard'ista. Kuitenkin, kuten
Lighthouse Trails nopeasti osoitti, se oli Warren, joka oli käsittämässä useimmat faktansa väärin.
Esimerkiksi Blanchard'in New Age -suositusten osalta Warren sanoi sähköpostissaan Lighthouse
Trails'ille, että Blanchard'in toimet olivat seuraus siitä, että Blanchard oli ”uusi uskova.” Hän sanoi,
että Blanchard'ia ei pitäisi pitää vastuullisena noista suosituksista, koska ne oli tehty, ennenkuin hän
oli kristitty. Hän kirjoitti:
Ken on uusi uskova—uusi luomus Kristuksessa. Häntä ei pitäisi pitää vastuullisena
lausunnoista, tai suosituksista, joita hän teki ennenkuin tuli kristityksi ja hän on nyt vasta
oppimassa. 7
Lighthouse Trails kuitenkin osoitti kohtakohdalta-vastauksessaan, että Rick Warren'in
lausunto Ken Blanchard'ista ”uutena uskovana,” ei ollut totta—ainakaan Blanchard'in mukaan, joka
oman kuvauksensa mukaan oli ollut uskova 15 vuotta—1980-luvun lopulta saakka. Itseasiassa

Warren istui Blanchard'in vieressä vuoden 2003 Lead Like Jesus -juhlassa Alabama'n
Birmingham'issa, kun Blanchard kuvaili kääntymyksensä päivää kaikille konferenssissa. Blanchard
kertoi Warren'ille ja kaikille yleisössä sekä TV:tä ja radiota seuraaville, että hän oli tullut Herran
tykö ”vuosina 1987-88.” Kuten aiemmin mainitsin, 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. 8
Ken Blanchard, oman kuvauksensa perusteella oli kaikkea muuta kuin ”uusi uskova,” vastoin
sitä, mitä Rick Warren kertoi Lighthouse Trails'ille sähköpostissa, jonka hän julkisti Richard
Abanes'in kautta. Birmingham'in Lead Like Jesus -juhlan lisäksi Blanchard kuvaili vuosien 1987-88
kääntymystään vuoden 1994 omaelämäkerrassaan, We are the Beloved: A Spiritual Journey
(Olemme rakastetut: Hengellinen matka) . Tässä kirjassaan Blanchard samoin selitti, että ennen
kääntymystään häntä valmistelivat hengellisesti Norman Vincent Peale, Bob Buford ja Bill Hybels
—kolme miestä, jotka olivat yhteydessä Robert Schuller'iin. 9 Se tosiasia, että Blanchard tuli Herran
tykö Peale'n ja kahden muun Schullerin kolleegan ohjauksessa, selittää paljon enemmän
Blanchard'in New Age -suosituksia, kuin Warren'in yritys laittaa ne sen syyksi, että Blanchard oli
”uusi uskova.”
Toinen New Age -yhteys: Henri Nouwen
Verkkosivusto hinduguru Paramahansa Yogananda'lle paljastaa, että kirja, We Are the Beloved—
Blanchard’in vuoden 1994 kristillinen todistus—on itseasiassa Blanchard'in pitkäaikaisen New
Age -ystävän, yhteistyökumppanin ja Yogananda'n ihailijan Jim Ballard'in kirjoittama. 10 Yksi niistä
ihmisistä, joille Blanchard omistaa kirjansa, on Norman Vincent Peale.
Paitsi, että ylistää Norman Vincent Peale'iä, Blanchard sanoo, että hänen kirjansa nimi— We
Are the Beloved (Olemme rakastetut)—sai innoituksen edesmenneen
mystisen/kontemplatiivisen/katolisen papin Henri Nouwen'in kirjasta, Life of the Beloved
(Rakastettujen elämä).11 Blanchard lainaa Nouwen'ia usein kirjassaan ja katsoo Leadership
Network'in johtajan, Bob Buford'in ansioksi tutustumisensa Nouwen'in kirjoituksiin. 12 Bob
Buford'in Leadership Network koulutti monia esiintulevia ja vaihtoehtoisia seurakunnallisia
hahmoja. He myös mainostavat kirjoituksissaan Nouwen'ia ja muita mystikoita. Nouwen on sekä
Rick Warren'in, että hänen vaimonsa Kay'n suosikki. Kontemplatiivisen rukousliikkeen
paljastavassa kirjassaan, A Time of Departing (Erottautumisen aika), Ray Yungen dokumentoi
Warren'in voimakkaan Nouwen'in ihailun, kuten myös sen, että Warren mainostaa muita
kontemplatiivisen rukouksen opettajia. 13
On mielenkiintoista, että Robert Schuller sisällytti Nouwen'in ideoita instituuttiinsa (Institute
for Successful Church Leadership), johon osallistuivat tuhannet pastorit, mukaan lukien Rick
Warren. Lisäksi Schuller'illa vuonna 1992 oli Nouwen erikoisvieraanaan TV-ohjelmassaan, Hour of
Power (Voiman tunti). Nouwen'in esiinnyttyä tuossa ohjelmassa, hänen ”maineensa [protestanttien
keskuudessa] kukoisti dramaattisesti.” 14 Kirjassaan, Here and Now (Tässä ja nyt), Henri Nouwen
esittää oleellisen uskonsa—joka on myös New Age'n/Uuden Hengellisyyden oleellinen opetus—
että Jumala on jokaisessa. Hän kirjoittaa:
Se Jumala, joka asuu sisäisessä pyhäkössämme, on myös se Jumala, joka asuu jokaisen
inhimillisen olennon sisäisessä pyhäkössä. 15
Nouwen'in houkutteleva, mutta selvästi väärä New Age -opetus, että Jumala on jokaise ssa, on
yhdenmukainen Robert Schuller'in saarnan kanssa Kristallikatedraalissa, kun hän julisti, että Jumala
on joka ainoassa inhimillisessä olennossa.16 Tämä perustava opetus, jota opettivat Nouwen,
Schuller ja lukemattomat New Age -opettajat, on jälleen se, mitä Norman Vincent Peale opetti
vuonna 1952 kirjassaan, The Power of Positive Thinking, kun hän kirjoitti: “Jumala on sinussa.” 17

Blanchard'illa ja Peale'illä yhteinen kirja
Todelliseen Ken Blanchard'in New Age -taipumusten syyhyn on viitattu Blanchard'in kirjassa, We
are the Beloved. Hän kirjoittaa, että yksi hänen tapansa kuunnella Jumalaa, on lukea julkaisua, The
Daily Word (Päivän sana)—kerran kuussa ilmestyvää New Age -lehteä, jonka hänen äitinsä on
antanut hänelle lapsuudesta saakka:
Minulle kuulemiseen sisältyy lukea muita hyödyllisiä hartauskirjoja. Sen lisäksi, että luen
joka aamu Raamattua, luen tavallisesti pätkän päivähartauskirjasta—kokoelmasta innoittavaa
lukemista tarkoitettu luettavaksi läpi vuodessa. Nykyisiä suosikkejani ovat, Time With God
(Aika Jumalan kanssa) ja The Daily Word (kuukausittainen julkaisu, jonka äitini on antanut
minulle lapsuudestani saakka). 18
The Daily Word'iä julkaisee uuden aikakauden kristinuskon yhteyden koulu (New Age Unity
School of Christianity) Missouri'n Yhteyden Kylässä (Unity Village). Heidän ”kristinuskonsa” ei
taatusti ole raamatullinen. Itseasiassa he ovat Ihmeiden Kurssin (A Course in Miracles) pitkäaikaisia
kannattajia, joka opettaa, että ”Jumalan tunnistaminen on itsensä tunnistamista” 19 ja että me kaikki
olemme Kristus. 20 Kuten mainitsin aiemmin, niin kristinuskon yhteyden koulu, on paikka, jossa
Robert Schuller kertoi New Age -uskovaisille tarpeesta kohdata kristinuskon ”fundamentalistit”
”positivisoimalla” kristillinen usko.
Norman Vincent Peale ja Robert Schuller molemmat vedettiin yhteyden koulun (Unity
School) New Age/Uuden Ajattelun ”periaatteisiin.” Peale sanoi uskovansa, että Unity -liike oli
”hyvä,” koska se ”on tuonut Jumalallisen lukemattomien tuhansien ihmisten tietoisuuteen.” 21 Myös
Schuller osoitti näiden yhteyden ”periaatteiden” kannatuksensa sanoessaan ”kuinka hyödyllisiä ne
olivat olleet hänen työssään.” 22
Samalla, kun Rick Warren ja hänen uskonpuolustajansa toivoivat, että Ken Blanchard'in
ongelma vain hiljaa katoaisi, niin lisää Blanchard'ia koskevia implikaatioita tuli päivänvaloon.
Vuonna 1988, kun Blanchard todella oli uusi uskova—hän kirjoitti kirjan yhdessä Norman Vincent
Peale'in kanssa. Kirjan nimi oli, The Power of Ethical Management (Eettisen johtamisen voima), ja
se perustui New Age'a/itsetuntoa korostaviin periaatteisiin, joita Peale ja Schuller popularisoivat
vuosien mittaan. Kirja julkaistiin vain kaksi vuotta senjälkeen, kun Peale suositteli Siegel'in kirjaa,
Love, Medicine & Miracles (Rakkaus, lääketiede & ihmeet).
Seurakuntakasvu: Peale, Schuller, Warren
Sähköpostissaan Lighthouse Trails'ille Rick Warren mainitsi Norman Vincent Peale'in vain kerran
ilmaistessaan vastaväitteitään George Mair'in kirjalle. Hän sanoi: ”Mair väittää, että New Age
-saarnamies, Norman Vincent Peale, oli minun mentorini!” 23 Mutta kuten Lighthouse Trails osoitti
vastauksessaan Warren'ille, Mair ei koskaan sanonut, että Peale oli Rick Warren'in ”mentori.” Mair
sanoi vain, että Peale oli auttanut laskemaan perustusta tämän päivän seurakuntakasvun liikkeelle. 24
Robert Schuller on kuitenkin avoimesti kuvaillut Peale'iä mentorinaan. 25 Lisäksi Schuller on
kuvaillut, kuinka Peale'in esiintyminen vuonna 1957 hänen kirkossaan auttoi sinkoamaan
Schuller'in ja hänen kirkkonsa näkyvyyteen. Kohta Schuller'in megakirkko inspiroi koko
seurakuntakasvun liikettä. 26
Ja vaikka Warren välttääkin sen tunnustamista, että Peale, tai Schuller, vaikuttivat hänen
palvelutyöhönsä, ei ole mitään epäilystä, että Saddleback -kirkko taottiin heidän opetustensa
innoittaman seurakuntakasvun liikkeen uumenissa. Aivan yhtä selvästi, kuin Schuller kuvaili
Norman Vincent Peale'iä mentorinaan, Schuller'in verkkosivusto, Hour of Power, sanoi, että
Schuller'in palvelutyö oli ”mentoroinut” Rick Warren'ia. 27
Kompastumista totuuteen
Monet tunsivat myötätuntoa George Mair'ia kohtaan. Hän ei tehnyt muuta, kuin kirjoitti
positiivisen, optimistisen selostuksen Rick Warren'ista ja hänen päämäärätietoisesta liikkeestään.

Oli selviö, että Mair oli suosittu kirjoittaja, joka tiesi, että hänellä oli hyvä tarina Warren'ista, mutta
tosiasia on, että hän kirjoitti hyvin imartelevan selostuksen Warren'ista ja hänen työstään. Hän oli
jopa alaotsikoinut kirjansa: Reverend Rick Warren: the Most Inspiring Pastor of Our Time .
(Reverend Rick Warren: Aikamme innoittavin pastori). Kirjoittaessaan kirjaansa Mair oli käynyt
Saddleback -kirkossa ja jopa lahjoittanut rahaa seurakunnalle. Paperilla—kirja tai ei—George Mair
näytti olevan sellainen henkilö, jonka Rick Warren tahtoisi saavuttaa yrittääkseen rohkaista häntä
uskossa. Silti Warren ei ilmaissut muuta kuin halveksuntaa tätä miestä kohtaan, jolla oli vain hyviä
asioita sanottavana hänestä. Selvästikin Mair oli iskenyt hyvin herkkään kohtaan Warren'issa.
Mikä Warren'in kirjassa oli sellaista, joka vaikutti Rick Warren'iin niin suuresti? Warren'in
luettelemat vastaväitteet näyttivät ennemmin triviaaleilta ja pinnallisilta. Oliko Warren todella noin
järkyttynyt siitä kuvailtiinko hänen vai ei tavanneen vaimonsa korkeakoulussa tai collegessa? Tai
johtiko Warren'in isä virallisesti nuorisotyötä? Vai naamioivatko Warren'in esiin nostamat
kysymykset hänen todellisen huolensa, joka koski Mair'in kirjaa —kuinka Mair oli kuvaillut
Norman Vincent Peale'iä ja Robert Schuller'ia nykyajan perustaja-isinä seurakuntakasvun liikkeelle,
joka lopulta synnytti Rick Warren'in Saddleback -seurakunnan ja koko hänen päämäärätietoisen
liikkeensä.
Rick Warren protestoi sähköpostissaan Lighthouse Trails'ille, ettei ollut koskaan edes lukenut
Norman Vincent Peale'in kirjaa, The Power of Positive Thinking. Mutta se, minkä Warren ohitti, oli,
että Robert Schuller todennäköisesti luki jokaisen Peale'in kirjoittaman kirjan ja että Schuller oli
sisällyttänyt monia Peale'in opetuksia omiin kirjoihinsa ja saarnoihinsa. Sitten nämä opetukset
välitettiin Warren'in kaltaisille pastoreille, jotka nyt välittivät niitä toisille, ymmärsivät sen, tai eivät.
Kirjoitin kirjassani, Deceived on Purpose:
Näytti, että yksi Rick Warren'in julistamattomista päämääristä oli yleistää Robert
Schuller'in opetukset perinteisemmässä ”Raamattuun perustuvassa” seurakunnan
siivessä. On ironista, että monet uskovat, jotka näyttävät luottavan Rick Warren'iin,
eivät luota Robert Schuller'iin. Rick Warren'in “magiikka” näyttää kykenevän
tekemään Robert Schuller'in opetukset maittaviksi uskoville, jotka muutoin eivät
koskaan hyväksyisi näitä samoja opetuksia, jos ne olisivat tulleet suoraan Schuller'ilta
itseltään.28
Lukiko Warren, vai ei, koskaan kirjaa, The Power of Positive Thinking, tai tapasiko kahden
kesken Robert Schuller'in kanssa, eivät olleet kysymyksiä. Seikka, jonka George Mair selvitti
tehokkaimmin kirjassaan, oli, että Norman Vincent Peale ja Schuller olivat suuresti vaikuttaneet
Warren'iin ja koko seurakuntakasvun liikkeeseen. Ja tämä oli jotakin sellaista, jota Rick Warren ei
halunnut nähdä Penguin Books'in julkaisemassa kirjassa ja menevän lukemattomille ihmisille.
Mair'in havainnot ovat korostaneet huoltani koskien selviä New Age -vaikutuksia Rick Warren'in
päämäärätietoiselle liikkeeseen.
George Mair ymmärsi todennäköisesti hyvin vähän New Age'n opetuksista. New Age tuskin
oli hänelle jotakin pahaa tai petollista, mutta tutkimuksessaan hän törmäsi Lutheran Quarterly'n
artikkeliin, joka kuvaili Norman Vincent Peale'n viehtymystä New Age'n opetuksiin. Kaikki, mitä
Mair teki, oli raportti siitä, mitä hän löysi. Hän ei mitenkään tuominnut Peale'iä eikä New Age'iä.
Tiesin hänen aikaisemmin Oprah Winfrey'stä kirjoittamastaan kirjasta, että hän oli samalla tavalla
löytänyt Oprah'n New Age -tunteet ja tämän suhteen New Age -johtaja Marianne Williamson'iin.
Mair'ille se ei ollut negatiivinen asia. Se oli vain osa siitä, mitä tuli esiin hänen tutkimuksessaan.
Kuitenkin vain tekemällä kotiläksynsä Mair oli kääntänyt Norman Vincent Peale-Robert Schuller
-kiven, jonka Warren olisi suonut jätettävän rauhaan. On ironista, että Mair yritti vain kirjoittaa
myönteisen kirjan Rick Warren'ista. Kävi vain niin, että hän kompastui totuuteen.
Kristillinen rakkaus?
Rick Warren'in täysin negatiivinen —jopa vihamielinen—reaktio George Mair'in kirjaan tyrmistytti
tämän. Mair'illa ei koskaan mennyt jakeluun, että ”a ikamme innoittavin pastori” olisi niin

loukkaantunut niin myönteisen kirjan kirjoittam isesta.
Ennen Rick Warren'ilta ja hänen uskonpuolustajiltaan saamaansa tylyä kohtelua Mair sanoi olleensa
äärimmäisen vaikuttunut Warren'ista ja hänen päämäärätietoisesta liikkeestään. Kirjoittaessaan
kirjaansa Mair sanoi tulleensa uskomaan, että Rick Warren oli ”suuri mies.” 29 Kun kirja, A Life
With Purpose, ilmestyi, hän oli aidosti tyrmistynyt saamastaan vihaisesta reaktiosta Warren'ilta ja
hänen uskonpuolustajiltaan. Ottaen kantaa nimenomaan tähän George Mair totesi:
Olen tyrmistynyt minua vastaan tehtyjen hyökkäysten äärimmäisestä julmuudesta,
vaikka tiedän, että sellaista tapahtuu (ei kuitenkaan koskaan ennen noin 20
aikaisemman työni yhteydessä). . . . Vieläkin enemmän minua kiinnostaa, mitä tapahtui
kristillisen rakkauden käsitteelle. 30
Vielä kaksi ironista huomiota. Ensiksi, varmistaakseen kirjansa tarkkuuden George Mair
halusi varmistaa, että hänen käsikirjoituksensa oli Rick Warren'in saatavana, ennenkuin se meni
painoon. Lighthouse Trails'ille antamansa kirjallisen lausunnon mukaan hän otti yhteyttä
Saddleback'in ”pää-asianajajaan (chief attorney),” mutta kului useita kuukausia ilman mitään
reaktiota asianajajalta. Kun asianajaja lopulta vastasi, oli liian myöhäistä—kirja oli jo mennyt
painoon. 31 Toiseksi, kun Warren näytti ottavan etäisyyttä Ken Blanchard'iin, Warren tosiasiassa istui
Blanchard'in Lead Like Jesus -järjestön kansallisessa johtokunnassa ja oli yksi Blanchard'in vuonna
2005 ilmestyneen kirjan, Lead Like Jesus, tärkeimmistä suosittelijoista. Mutta vaikka Saddleback
teki kaikkensa vahinkojen minimoimiseksi, niin yksi Rick Warren'in ”parhaista ystävistä” tulisi
hämmentämään Rick Warren'ia ja hänen väkeään kokonaan uudella tavalla.
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