Kuusi

Schuller—todellinen johtaja
Schuller—The Real Leader
Tiedäthän, että vain jos olet visionääri, tunnet sen hintalapun, joka vaaditaan olla
todellinen johtaja. Tarkoitan paljon muiden edellä ikään kuin kuilun partaalla. 1
You know it’s only if you are a visionary do you know the price tag it takes to be the
real leader, I mean way out front on the edge. 1
—Bruce Wilkinson ylistää Robert Schuller'ia ohjelmassa Hour of Power
huhtikuun 24. päivänä 2005
Huhtikuun 24. päivänä 2005 viisi päivää Lighthouse Trails'in Ken Blanchard'ia koskevan
lehdistötiedotteen jälkeen Bruce Wilkinson oli Robert Schuller'in ohjelman, Hour of Power,
puhujavieras Kristallikatedraalissa. Wilkinson—mies, jota Rick Warren kuvaili “yhtenä parhaista
ystävistäni koko maailmassa” 2—johti Kristallikatedraalin seurakunnan seisovaan
kunnianosoitukseen Schuller'ille. Hän teki tämän viitattuaan hyväksyvästi George Mair'in vasta
julkaistuun kirjaan, A Life with Purpose (Elämä, jolla on päämäärä) , joka kuvaili Schuller'in
avainroolia tämän päivän seurakuntakasvun liikkeen muodostumisessa. Välttäen Mair'in
kommentteja Norman Vincent Peale'istä, mutta silti rakentaen niille, Bruce Wilkinson ylisti Robert
Schuller'ia ”sen kaiken isoisänä”— “visionäärinä” ja “todellisena johtajana.” Innokkaasti ylistäen
Schuller'ia ja hänen Kristallikatedraaliaan Wilkinson kertoi seurakunnalle:
Minä rakastan tätä kirkkoa. Rakastan saada olla täällä. Rakastan kävelemistä tällä alueella.
Minusta aivan tuntui, kuin olisin ollut askelen päässä taivaasta, kun tänä aamuna tulin tälle
alueelle. Luin kirjan menneellä viikolla. Joku antoi sen minulle ja se jäljitti menneet 50 vuotta
kristinuskoa Amerikassa ja se alkoi puhua siitä, kuinka maassamme tapahtui siirtyminen, joka
lopulta johti etsijäpalveluun, se johti Rick Warren'iin, se johti Bill Hybels'iin ja Willow
Creek'iin. Ja tiedätkö, tämä kirja—luultavasti et ole edes nähnyt sitä vielä—tämä kirja toi tuon
kaiken takaisin henkilölle, joka sanoi, että tämä oli sen kaiken isoisä, joka vaikutti tähän
henkilöön, tähän henkilöön ja tähän henkilöön ja siitä se tuli siksi massiiviseksi liikkeeksi,
joka se on tänä päivänä. Ja se henkilö, jonka he nimesivät kirjassa, ei ollut kukaan muu kuin
tämän kirkon pastori. Hyvät naiset ja herrat, se on hämmästyttävää! Todella hämmästyttävää!
Se on todella hämmästyttävää! Kyllä! [Seurakunta kunnioittaa Schuller'ia nousemalla
seisomaan] Tiedäthän, että vain, jos olet visionääri, tunnet sen hintalapun, joka vaaditaan olla
todellinen johtaja, tarkoitan paljon muiden edellä ikään kuin kuilun partaalla. Ihmiset haluavat
ampua kuilun partaalla olevia. 3
Bruce Wilkinson'in vahva sanallinen tuki seisoi jyrkässä ristiriidassa sen teeskentelyn ja
etäännyttämisen kanssa, jota Rick Warren yritti rakentaa Robert Schuller'in, Norman Vincent
Peale'in, George Mair'in uuden kirjan ja itsensä välille. Wilkinson'illa ei varmasti näyttänyt olevan
mitään vastaväitteitä Schuller'ille tai George Mair'in kuvaukseen seurakuntakasvun liikkeestä, joka
oli Peale'in ja Schuller'in perustama. Oli kohtalon ivaa, että samalla kun Warren muka etäännytti
itsensä Schuller'ista, niin eräs hänen ”parhaista ystävistään koko maailmassa,” Bruce Wilkinson,
saarnasi Schullerin saarnatuolista sanoen Schuller'ia ”visionääriksi” ja todelliseksi johtajaksi.
Kaksinkertainen ironia, jonka osoitin kirjassani, Deceived on Purpose, oli, että kaksi vuotta
aikaisemmin Bruce Wilkinson oli tullut suoraan Kristallikatedraalista, jossa oli puhunut yhdellä
viikolla, puhumaan seuraavalla viikolla Saddleback -kirkossa. 4 Aihe molemmissa kirkoissa oli
seurakunnan valmistaminen ”Jumalan Unelmaa” varten. Kuten jo mainitsin, ”Jumalan Unelma” oli

käsite, jota Robert Schuller oli popularisoinut vuosikymmenien ajan. 5 Wilkinson oli tullut
Saddleback'iin Rick Warren'in pyynnöstä auttamaan valmistamaan Saddleback'in seurakuntaa
Warren'in P.E.A.C.E.-suunnitelman paljastamieen—sen Schulleristisen P.E.A.C.E.-suunnitelman,
jota Warren sattui kutsumaan ”Jumalan Unelmaksi sinulle—ja maailmalle.” Silti Warrenin
Saddleback'in uskonpuolustajat yrittivät nyt vakuuttaa kaikille, että Warren oli etäännyttänyt itsensä
Schuller'ista.
Heinäkuussa 2005 Richard Abanes'in, joka tuolloin oli tullut tehtäväänsä Warren'in pääuskonpuolustajana, kiireellä kirjoittama kirja näytti yht'äkkiä vastaavan jokaiseen Warren'ia
koskevaan kysymykseen. Tämän kirjan, Rick Warren and the Purpose that Drives Him (Rick
Warren ja hänen päämääränsä) , julkaisi Harvest House. Vastoin kaikkia kustannusalan normeja
tämä ilmeinen vahingonhallintakirja (damage-control book) tarjottiin ilmaiseksi kaikille maailman
pastoreille, jotka pyysivät sitä. Puhuin erään pastorin vaimon kanssa, joka oli pyytänyt kirjan
ilmaiskappaletta. Hän sanoi Harvest House'n edustajan kertoneen hänelle, että kustannustalo ei ollut
järjestänyt ilmaiskirjojen rahoitusta. Edustaja totesi, että rahoitus tuli ulkopuolisista tekijän
lähteistä. 6
Blanchard “etenee”
Heinäkuun puolivälissä 2005, Ken Blanchard julkaisi lausunnon verkkosivustollaan Lead Like
Jesus, myöntäen, että hänen New Age -suosituksensa olivat ”ongelmallisia.” Hän antoi
”lupauksen,” että yrittäisi ”tulevaisuudessa harjoittaa parempaa erottamista.” 7 Blanchard ilmoitti,
että erottamispalvelutyöjärjestö nimeltä, Watchman Fellowship, ”avustaisi” häntä tulemaan
arvostelukykyisemmäksi.
Kolme päivää myöhemmin huolimatta Blanchard'in huomattavista New Age'iin
sotkeutumisista ja ilmeisestä hengellisestä sekavuudesta, Watchman Fellowship ilmoitti, että
Blanchard jäisi Lead Like Jesus -järjestön ruoriin. Heinäkuun 25. päivänä 2005 James Walker—
Watchman Fellowship'in presidentti —antoi seuraavan lausunnon:
Vietettyämme aikaa herra Blanchard'in kanssa olemme nyt vakuuttuneet, että hän on todella
veli Kristuksessa ja olemme sitoutuneet avustamaan häntä, kun hän jatkaa näiden menneiden
suositusten esiin nostamien kysymysten työstämistä. Kehotamme teitä rukoilemaan Ken'in ja
Lead Like Jesus -väen puolesta, kun he jatkavat eteenpäin. 8
Kävi siis niin, että samalla kun Rick Warren'in ja Saddleback'in kannattajat jatkuvasti
arvostelivat rankasti George Mair'ia ja Lighthouse Trails'ia, niin Ken Blanchard jatkoi väärää
Lead Like Jesus -liikettään. Ei mennyt kovin kauan tästä, kun Blanchard suositteli jo uutta New
Age -kirjaa. Tammikussa 2006, vain kuusi kuukautta vakuutuksen jälkeen, että Watchman
Fellowship järjestäisi valvonnan ja että Blanchard lopettaisi New Age -kirjojen suosittelemisen, hän
suositteli
Jon Gordon'in kirjaa, The 10 Minute Energy Solution (10 minuutin energiaratkaisu). 9 Tässä
kirjassaan Gordon hyväksyen lainaa ja viittaa lukuisiin New Age -lähteisiin, kuten, A Course in
Miracles (Ihmeiden kurssi), Wayne Dyer, Marilyn Ferguson, Paramahansa Yogananda ym. Kirja
ohjaa lukijoita myös Deepak Chopra'n, Marianne Williamson'in ja Gary Zukav'in New Age
-kirjoituksiin. Gordon'in New Age'iä mainostava kirja, Blanchard'in suositus kannessaan, julkaistiin
sen jälkeen, kun Blanchard'in oma vuoden 2005 kirja— Lead Like Jesus (Johda kuin Jeesus)—oli
julkaistu. Joten samalla, kun Blanchard'in kirja opetti kaikille, kuinka ”johtaa kuin Jeesus,” niin
Blanchard'in suosittelema Gordon'in kirja samanaikaisesti mainosti New Age'n ”Jeesusta,” joka oli
”toinen Jeesus”— New Age'n/Uuden Hengellisyyden ”Jeesus.”
Ken Blanchard'in jatkuva erottamisen puute ei kuitenkaan näyttänyt häiritsevän Rick
Warren'ia, eikä ketään muutakaan kristillistä johtajaa, jotka niin auliisti kannattivat Blanchard'ia ja
hänen Lead Like Jesus -kirjaansa ja järjestöään. Eivät myöskään Blanchard'in sitkeät New Age
-mieltymykset estäneet Rick Warren'ia jatkamasta istumistaan Blanchard'in järjestön, Lead Like
Jesus, kansallisessa johtokunnassa. 10

Blanchard'in jatkuva sekavuus
Henkilökohtaisessa haastattelussa Saddleback'in Richard Abanes'in kanssa, joka julkaistiin
Abanes'in kirjassa, Rick Warren and the Purpose that Drives Him (Rick Warren ja hänen
päämääränsä), Rick Warren tarjosi lisälinjan Ken Blanchard'in New Age sympatioiden
puolustukseksi. Kaikesta päätellen Rick Warren oli nyt etäännyttänyt itsensä Blanchard'ista—aivan
kuten asian laita oli ollut, mitä tulee Robert Schuller'iin. Warren sanoi, että Blanchard ei ollut
”syvällinen kristitty” ja että hän oli hiljattain sanonut Blanchard'ille: ”Sinä aloitit palvelutyön
ennenkuin pääsit kypsyyteen.” Jatkaen Blanchard'in kypsymättömyyden korostamista Warren sanoi:
”Hänet vain täytyy ottaa syrjään ja neuvoa Herran teillä.” 11 Mutta se, mitä Warren ei maininnut
haastattelussa oli, että miksi hän suositteli Blanchard'in kirjaa, Lead Like Jesus, istui Blanchard'in
Lead Like Jesus -järjestön kansallisessa johtokunnassa ja salli sellaisen, joka ei ollut ”syvällinen
kristitty” ja ”jota täytyy neuvoa Herran teillä,” näytellä niin tärkeää roolia päämäärätietoisessa
P.E.A.C.E.-suunnitelmassa. Kuinka Rick Warren saattoi koskaan kuvitella jonkun, jolta puuttui
kristillinen kypsyys, kouluttavan lukemattomia ihmisiä kaikkialla maailmassa ”johtamaan kuin
Jeesus?”
Ken Blanchard'in jatkuvat New Age -mieltymykset on tarkkaan dokumentoitu sellaisten
palvelutyöjärjestöjen toimesta kuin Christian Research Service ja Lighthouse Trails. Esimerkiksi
vuonna 2007 Blanchard tarjosi esipuheen ja jatkuvan suosittelunsa Jim Ballard'in New Age -kirjalle
Little Wave and Old Swell (Pieni aalto ja vanha maininki) . Sitten alkuvuodesta 2008 Blanchard oli
yksi puhujista Etelä-Kalifornialaisessa konferenssissa, joka toi esille New Age -kirjaa, The Secret
(Salaisuus).12 Hän muuten puhui samassa tapahtumassa myös vuonna 2009 yhdessä muutamien
tämän päivän tuotteliaimpien New Age -kirjailijoiden kanssa, kuten Wayne Dyer, John Gray, ja
Mark Victor Hansen. Ja vuonna 2008 Blanchard'in suositus oli New Age -myötäilijä Jon Gordon'in
erään toisen kirjan kannessa. 13 Hän on myös pysynyt New Age -pohjaisen Hoffman -instituutin
neuvottelukunnan jäsenenä, 14 järjestön, joka mainostaa Hoffman'in neliyhteysprosessia ( Hoffman
Quadrinity Process). Neliyhteysprosessin keksi meedio Robert Hoffman 15 ja se perustuu
perustavaan New Age -uskomukseen, että Jumala on kaike ssa.
Rick Warren'in yhteistyötä Ken Blanchard'in kanssa ei ole helppo puolustaa eikä selittää pois.
Hänen yhteytensä Blanchard'in kanssa on oire siitä, että päämäärätietoinen laiva on vailla
raamatullista pohjaa.
Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät
taruihin. (2.Tim. 4:3-4)
Vielä yksi huomautus koskien Ken Blanchard'ia ja hänen Lead Like Jesus -kampanjaansa.
WMKL:n radiohaastattelussa Floridan Miami'ssa Blanchard kirjan, The One Minute Manager
(Minuuttijohtaja) tekijänä muisteli vierailua, joka hänellä oli ollut Robert Schuller'in luona
Kristallikatedraalissa. Schuller oli sanonut hänelle, että Jeesus oli ”kaikkien aikojen suurin
minuuttijohtaja.” Blanchard sanoi haastattelussa, että tämän Schuller'in huomautuksen jälkeen
”aloin ensi kertaa ajatella Jeesusta johtajana.” 16
Paljolti, kuten Rick Warren'in viittaus Bernie Siegel'iin kirjassa, Tavoitteena elämä, Warren'in
yhteistyö Ken Blanchard'in kanssa oli vain yksi New Age -vaikutusten lisärihma, jota ei ole
riittävästi selvitetty. Tämän sanottuamme on tärkeää varata hetki aikaa palataksemme
täydellisemmin kysymykseen Bernie Siegel.
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