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Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä
sopineet? (Aamos 3:3)
Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna
kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille. (Jesaja
42:8)
AA:n (Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit) toiminnassa
mukana olevat kristityt eivät ehkä näe sitä tällä tavalla, mutta
osallistuessaan AA:han he ovat samaa mieltä vieraita jumalia
korottavan uskomussysteemin kanssa. AA:ssa kaikki jumalat
katsotaan tasa-arvoisiksi ja niitä kutsutaan ”korkeammaksi
voimaksi,” mikä siirtää Kristuksen, meidän Kuninkaamme, jumalien
tasa-arvoiseen yhteisöön, ikäänkuin Hän olisi yksi nimetön jumaluus monien joukossa.
Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä
ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt. 4:12)
Vuonna 1941 Saturday Evening Post'in Jack Alexander kirjoitti artikkelin, joka antoi AA:lle ensi
kerran kansallista julkisuutta. Kuvaillen AA:n ”korkeampaa voimaa” Alexander sanoi näin:
Alkoholisti “voi päättää ajatella sisäistä Minäänsä, kasvun ihmettä, puuta,
ihmisen fyysisen maailmankaikkeuden ihmetystä, atomin rakennetta, tai
pelkkää matemaattista äärettömyyttä. Mikä tahansa muoto visualisoidaankaan,
niin alokasta opetetaan, että hänen täytyy luottaa siihen ja omalla tavallaan
rukoilla Voimalta lujuutta.”1
Huomaa, että Alexander'in artikkelia, joka sisältää tämän AA:n ”jumalan” määritelmän, jaetaan
virallisena AA -kirjallisuutena.
Opiton ”Jumala“
Lähes 80 vuotta myöhemmin tästä salaattibaari-ajattelusta – suunnittele oma jumalasi – on tullut
kulttuurillinen malli. ”Hengellinen” on in. ”Uskonto” on out. Monet amerikkalaiset puhuvat nyt
jumalastaan ”korkeampana voimana.” AA:n 12 askelen ohjelma (kulttuurisen hyväksymisen ja
raamatunvastaisten mietiskelytapojen myötä) on kirjaimellisesti muuttanut maan hengellisen
suunnan.

Kirjan The Fall of the Evangelical Nation (Evankelikaalisen kansakunnan sortuminen) tekijä,
Christine Wicker, katsoo AA:n ansioksi ”evankelikaalisen seurakunnan sortumisen
jouduttamisen.”2 Wicker huomauttaa kuinka AA ”vähitellen altisti ihmiset käsitykselle, että he
voivat saada jumalan ilman dogmeja, oppia ja vanhentuneita sääntöjä, itseasiassa ilman
seurakuntaa.”3
Koska 12 askeleella ei ole mitään tekemistä Kristuksen kanssa, ei puhuta myöskään synnistä eikä
raamatullisesta parannuksesta. Lihalle tämä on tietysti hyvin houkuttelevaa. Askeleet puhuvat
”vääryyksistä,” ”korjausten tekemisestä” ja ”moraalisesta inventaariosta,” mutta itsekukin laittaa
näiden askelten puitteisiin oman moraalisen lakinsa. Johtuen näistä Askelista miljoonat uskovat,
että heillä on asiat kunnossa ”jumalan” ja ihmisten kanssa.
Näyttää, että kaikki on käännetty ylösalaisin: AA voi muka auttaa kaikkia, mutta Kristuksen
kokeminen ilman 12 askelta ei muka ketään. (Raittiudesta ilman AA:ta puhutaan tämän kirjasen
lopussa.)
Kun kaikki on sanottu ja tehty, AA:han osallistuminen auttaa hienovaraisesti valmentamaan
kristittyjä palvomaan epäuskoisten kanssa; ehkä tämä onkin ollut tarkoitus kaiken aikaa.
Kirjoitettu on:
Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä
mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on
valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä
yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? . . . Sentähden: "Lähtekää
pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen
koskeko; niin minä otan teidät huostaani. (2.Kor. 6:14-15, 17)
On selvää, ettemme eroa. Kristittyjä osallistuu AA:n kristuksettomiin yhteisrukouksiin päivittäin.
Hengellinen ohjelma
AA:sta on vuosikymmeniä puhuttu ”hengellisenä ohjelmana,” harmittomana lisänä itsekunkin omiin
uskonnollisiin käsityksiin. Tämän vääristelyn seurauksena useimmat kristityt ovat vilpittömästi
tietämättömiä siitä, että AA on New Age'n osa (subtrend of the New Age).
Richard Rohr, katolinen pappi ja tunnettu New Age -tyyppisten mietiskelyharjoitusten
puolestapuhuja, sanoo AA:sta näin:
AA:n hengellisyys on historiallisesti tärkeä ja aito panostus hengellisyyden
historiaan. Se on aitoa hengellisyyttä.4
AA:n 12 askelen ohjelmassa mitä tahansa ja kaikkea – hengistä sisäiseen jumaluuteen – voidaan
palvoa ”jumalana.” Yksi AA:n Ison Kirjan opetuksista on, että Jumala voidaan löytää vain meistä
itsestämme.5 AA:n uskomussysteemi ei mitenkään vaadi käsittelemään syntiä – eikä Vapahtajaa.
Jotta voisi käsittää sen otteen, joka AA:lla on ihmisiin, täytyy ymmärtää, että kaksi avainkohtaa
AA:n Isossa Kirjassa (itseasiassa AA:n ”raamatussa”) tulkitaan kirjaimellisesta fundamentalistisesta
näkökulmasta. Seuraava luetaan alkoholisteille joka ainoan kokoontumisen alussa:
Harvoin olemme nähneet sellaisen ihmisen epäonnistuvan, joka on tarkoin
seurannut polkuamme. Ne, jotka eivät toivu, ovat ihmisiä, jotka eivät voi, tai
eivät tahdo täysin antautua tähän yksinkertaiseen ohjelmaan, yleensä miehiä ja
naisia, jotka ovat perustavasti kykenemättömiä olemaan rehellisiä itseään

kohtaan. On sellaisiakin onnettomia. Se ei ole heidän syynsä; he näyttävät
syntyneen sellaisiksi.”6
Iso Kirja jatkaa: ”Ajattelimme, että löytäisimme helpomman ja pehmeämmän tavan, mutta emme
löytäneet.”7
Huolimatta korkeamman voiman joustavuudesta nämä kaksi fundamentalistista kohtaa lukitsevat
monet AA:n systeemiin, samalla kun opettavat halveksuntaa tai epäluottamusta vaihtoehtoisia
raittiuden saavuttamisen tapoja kohtaan. Erikoisesti vastustetaan ajatusta saada apua
”seurakunnassa.”
Irving Peter Gellman huomioi:
Jäsentä, joka vihjaa, että AA ei ole niin tehokas, kuin on väitetty ja antaa
ymmärtää, että joitakin parannuksia voitaisiin tehdä, arvostellaan, kun tulee
puhe näistä parannuksista. AA:n ohjelma katsotaan pettämättömäksi, samalla
kun toisia menetelmiä pidetään vähemmän täydellisinä.8
Ohjelmaan osallistuvat kristityt mukauttavat usein teologiaansa. Erään pastorin toimistossa AA
-kristitty kertoi minulle naama totisena, että alkoholistit ovat liian kiukkuisia eivätkä halua kuulla
Kristuksesta, joten ”korkeamman voiman” käsite on tarpeen. Tämä on vain yksi toisto lisää siihen,
mitä olen kuullut niin monissa, monissa AA-tapaamisissa.
AA on tuonut meille sekaannuksen toipumisen kelpaamisesta pyhitykseksi ja 12 askelen teologialla
on joitakin kristittyjä AA:ssa, jotka uskovat, että on täysin okei kannustaa alkoholisteja eteenpäin
tekemään ”jumala.” Auttamaan perustelemista osallistumiselle tähän epäraamatulliseen
hengellisyyteen on levitetty myyttiä, että useimmat alkoholistit, joille on räätälöity korkeampi voima,
lopulta tulevat Kristuksen tykö. Se vain ei ole näin. Se on suhteellisen harvinaista, mutta siitä
puhutaan yleisenä ilmiönä. Tämä väite on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla kristityt perustelevat
AA:ta.
AA:ssa useimmat kristityt kokevat uskon siirtymisen. 12 askelen kokemuksesta tulee usein
epäjumala. Ei ole harvinaista puhua kristittyjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneempia ”toipumisesta,”
kuin pyhityksestä ja jotka näyttävät pitävän parempana AA:ta kuin pyhien yhteyttä.
… ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta
myös vannovat Melekinsä kautta. (Sef. 1:5)
Menneiden parin vuosikymmenen ajan Yhdysvalloissa on ollut lukuisia alemman ja korkeamman
oikeuden tapauksia, joissa on päätetty, että AA on uskonnollinen järjestö.* AA:n kokous on
pohjimmiltaan hartaustilaisuus. ”Korkein voima” saa ylistystä ja palvontaa; kuullaan tunnustus,
todistetaan, ryhmä rukoilee Tyyneysrukouksen ja Isä meidän -rukouksen. 12 askelta neovoo AA:n
jäseniä lähtemään liikkeelle ja levittämään sanaa.
Sanottakoon sitä uskonnolliseksi tai hengelliseksi, niin lopputulos on, että miljoonia on opetettu
kurottautumaan itsensä ulkopuolelle (tai sisäpuolelle) ja hyödyntämään korkeampaa voimaa
antamaan heille lujuutta.
Kateissa tässä kaikessa on Jumalan pyhyys ja Raamattu – se Jumala, joka ei missään
tapauksessa halua Hänen kansansa asettavan Häntä epäjumalien joukkoon. Kateissa – todella
unohdettu – on Herran inho väärien jumalien palvontaa kohtaan. Oliko Jeremia väärässä?
Kuningas Joosia? Eivätkö sellaiset kohdat, kuin 2.Kor. 6:14-17 ja Gal. 1:8-9, koske AA:ta?

AA:n ”kaikki käsittävä” Jumala
AA on alkuperältään hengellinen; se luotiin ohjaamaan epäuskoisia pois Kristuksesta ja
laimentamaan AA:n kokouksissa käyvien kristittyjen teologia.
Yksinkertainen AA:n Ison Kirjan tutkiminen osoittaa, kuinka AA:n opetus vastustaa Kristusta. AA:n
Iso Kirja sanoo:
Me huomasimme, että Jumala ei aseta liian vaikeita ehtoja niille, jotka etsivät
Häntä. Meille Hengen Maailma on lavea, avara, kaikki käsittävä, ei koskaan
poissulkeva eikä kieltävä niille, jotka vakavasti etsivät. Me uskomme, että se on
avoin kaikille ihmisille. Kun siis puhumme sinulle Jumalasta, niin tarkoitamme
sinun omaa käsitystäsi Jumalasta.”9 (korostus lisätty)
Ja kuitenkin, Herra nimenomaan varoittaa laveasta tiestä:
Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; (Matteus 7:13)
Jos Herra varoittaa hengellisyyden laveasta tiestä, niin miksi luulemme tietävämme paremmin?
Miksi edes haluaisimme osallistua sellaiseen asiaan, tai antaisimme uskottavuutta sen
hyväksymiselle?
Kärsivät alkoholistit, jotka eivät tunne Herraa, oppivat myös kokousten ja AA:n Ison Kirjan kautta,
etteivät tarvitse Kristusta jumalasuhteessaan. Ison Kirjan mukaan:
Me kaikki riippumatta rodusta, tunnustuksesta, tai ihonväristä, olemme elävän
Luojan lapsia, johon voimme muodostaa suhteen yksinkertaisella ja
ymmärrettävällä tavalla heti, kun olemme valmiita ja kyllin rehellisiä
yrittämään.10
Puhuen henkilökohtaisesta kokemuksesta -- näin se esitetään alkoholisteille kokouksissa – että
ihminen voi yksinkertaisesti kurkottaa ”jumalan” puoleen ja siinä hän / se on. Niinpä AA:n vuoksi
monet on ohjattu pois Raamatun Jumalasta. Ilman Kristusta meillä ei voi olla suhdetta
Isäjumalaan, emmekä voi viettää iankaikkisuutta Hänen kanssaan.
Vähän AA:n huolestuttavaa historiaa
Kuinka kävi näin? Kuinka kristityt joutuivat mukaan AA:han ja muihin 12 askeleen ohjelmiin?
Valitettavasti sellaiset kirjoittajat, kuin AA:ta puoltava kirjailija Dick B, ovat vuosien ajan suoltaneet
kirjoja ja artikkeleita väitetyistä AA:n ja 12 askeleen kristillisistä juurista. Se on vaikuttanut moniin.
AA:n verkkosivuston mukaan ”AA:n synty voidaan jäljittää Oxford -ryhmään”11, 1930-luvun
ekumeeniseen liikkeeseen. Ryhmän perustaja Frank Buchman sanoi, ettei ”hän milloinkaan
koskettanut mitään oppia yhdessäkään kokouksistaan, koska ei halunnut järkyttää, eikä loukata
ketään.”12
Suuri saarnamies, tri. H.A. Ironside, varoitti, että Oxford -ryhmä:
. . . vetoaa ihmisiin, jotka hylkäävät Raamatun innoituksen, kuten myös niihin,
jotka tunnustavat uskovansa siihen; se vetoaa ihmisiin, jotka kieltävät
Kristuksen jumaluuden, kuten myös niihin, jotka tunnustavat sen; niihin, jotka
kieltävät ikuisen rangaistuksen synnistä, kuten myös niihin, jotka uskovat
siihen. Täällä kaupungissamme sen hyväksyvät avoimesti swedenborgilaiset ja

unitaarien johtajat, kuten myös joukko ortodoksisiin kirkkoihin kuuluvia. Se
kuitenkin vaikenee Kristuksen verestä.13
Tri. Ironside varoitti myös Oxford -ryhmän epäpyhästä mietiskelystä (mielen tyhjentäminen), joka
useinkin huipentui automaattikirjoituksen harjoittamiseen.
Jokaista kehotetaan istumaan aamuisin hiljaa mieli kaikista ajatuksista
tyhjennettynä ja yleensä kynä kädessä odottaen, että Jumala sanoo jotakin.
He odottavat ja odottavat ja odottavat. Joskus he sanovat minulle, että mitään
ei tapahdu; joskus tapahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita. Jumalan Sanalla
koeteltuna monet näistä asioista ovat epäraamatullisia. He avaavat itsensä
demoneille niin, että ne voivat välittää rienaavia ajatuksiaan heille.14 (korostus
lisätty)
Tämä näyttää olleen se menetelmä, jota AA:n toinen perustaja (ja entinen Oxford-ryhmän jäsen)
Bill Wilson käytti vastaanottaessaan 12 askelta. T.A. McMahon, palvelutyön The Berean Call
päätoimittaja, kirjoittaa, ”AA:n virallinen elämäkerta osoittaa, että Bill Wilson sai 12 askeleen
yksityiskohdat henkisanelun (spirit dictation) kautta.”15
Vaikka jotkut väittävät, että AA:lla on kristillinen eli raamatullinen alkuperä, niin AA on kuin torttu.
Joku voi sanoa, että se on tehty sitruunamarengin aineksista, mutta jos siihen on sekoitettu myös
tervaa, rotanmyrkkyä ja lasinsiruja, niin onko se todella sitruunamarenkitorttu? ”. . . vähäinen
hapatus hapattaa koko taikinan? (1.Kor. 6:6).
AA:n perustajien hengelliset taipumukset
AA:n muodostumiseen vaikuttaneista tekijöistä on mainittava: AA:n perustajien Bill Wilson'in ja tri.
Bob Smith'in Raamatun kieltämä spiritualismi, tri. Bob'in vapaamuurarius, Oxford -ryhmältä opittu
mietiskelevä hiljaisuus / henkiviestintä ja William James'in ja Uuden Ajattelun (New Thought)
hereetikon Emmet Fox'in raamatunvastaiset opetukset.
AA:n perustajat osallistuivat Oxford -ryhmään ennen tapaamistaan ja yhdessä vuoden 1935
aikana, joka on virallinen AA:n aloitusvuosi. Tuohon aikaan Smith ja Wilson sukelsivat syvälle
Raamatun kieltämään spiritismiin, jonka harjoittamista Wilson jatkoi vuosikymmeniä.
Alkuajan jäsen Tom Powers näki itse AA:n perustajat, kun he harjoittivat spiritistisiä menoja, joita
Herra inhoaa. ”Nämä miehet, Bill ja Bob, uskoivat lujasti ja aggressiivisesti. He tekivät töitä
uutterasti spiritismin kimpussa; se ei ollut vain harrastus.”16
Virallisessa elämäkerrassaan Bill Wilson'illa on useita dokumentoituja spiritistisiä kokemuksia.
Wilson kirjoittaa:
Ouija -lauta alkoi liikkua tosissaan. Sitten seurasi aika tavallinen kokemus –
sitten seurasi outo sekoitus Aristotelesta, pyhää Fransiskusta, eri arkkienkeleitä
oudoilla nimillä, kuolleita ystäviä – jotkut kiirastulessa ja toisilla ihan mukavaa,
kiitos! Oli kaikenlaisia ilkeitä ja ilkikurisia, kertoen minulle, jopa entisenä
alkoholistina täysin tuntemattomista paheista. Sitten näennäisesti hyveelliset
olennot tuuppivat heille lohdun, tiedon ja neuvon viestejä – ja joskus vain
silkkaa hölynpölyä.17
Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä
kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa
noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi

kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus
Herralle ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa
heidät sinun tieltäsi. (5.Moos. 18:10-12)
AA ja Uuden Ajattelun Emmet Fox
AA:n perustajat olivat myös Emmet Fox'in ja hänen harhaoppisen New Thought / New Age
-kirjansa, The Sermon on the Mount (Vuorisaarna), ihailijoita. Tätä kirjaa käytettiin aluksi AA:ssa,
ennenkuin AA:n oma Iso Kirja oli julkaistu. Kuten AA:ta kannattava kirjailija Dick B. tunnustaa: ”Bill
W. ja tri. Bob suosivat Fox'in kirjoituksia.18
Miksi on merkittävää, että AA:n perustajat resonoivat Emmet Fox'in kanssa? Kirjassa Vuorisaarna
Fox opettaa:
Se ”pelastuksen suunnitelma,” joka oli niin näkyvästi esillä menneen
sukupolven evankelikaalisissa saarnoissa ja jumaluusopin kirjoissa, on täysin
tuntematon niin Raamatulle kuin Koraanille. Maailmankaikkeudessa ei koskaan
ole ollut sellaista järjestelyä, eikä Raamattu opeta sitä lainkaan.19
Fox’in kirjassa törröttää opetuksia, joita vilpittömät kristityt eivät voi olleenkaan omaksua.
Fox sanoo kirjassaan Vuorisaarna:
Raamatussa sana ”Kristus” ei tarkoita Jeesusta yksilönä. Se on tekninen termi,
joka voidaan lyhyesti määritellä jotakin koskevana ehdottomana hengellisenä
totuutena.20
Selvä tosiasia on, ettei Jeesus opettanut yhtään mitään teologiaa.21
Mitä tulee kertomukseen Aadamista ja Eevasta ja Eedenin paratiisista, niin Fox sanoo, että ”sen
kirjoittaja ei tarkoittanut sitä otettavan historiana, mutta kirjaimellisesti ajattelevat ihmiset kyllä
tekivät niin kaikenlaisin mielettömin seurauksin.”22
Bob Smith'iä on vuosien ajan kuvailtu raamatullisena kristittynä. Kuitenkin AA:n virallisessa tri.
Bob'in elämäkerrossa kerrotaan naisesta, joka sanoo: ”Ensimmäinen asia, jonka tri. Bob teki, oli,
että hän antoi minulle Emmet Fox'in Vuorisaarnan.”23 Raamattuun uskova kristitty ei koskaan
antaisi sellaista harhaoppia tuskaisen alkoholistin käsiin.
Gnostikkojen tavoin Emmet Fox oli erityisen salaisen tiedon levittäjä. Hän kirjoittaa:
Niin ihmeellinen kuin ”ulompi” Raamattu onkin, se on paljon alle prosentti
”sisemmästä” Raamatusta – Raamatusta, joka on kätketty symbolien taakse.
Jos olet lukenut Raamattua ilman hengellistä tulkintaa, et ole löytänyt
Raamatun todellista sanomaa, sillä se on pinnan alla.24
Fox’in vaikutus pitäisi aina otta huomioon, kun kuulee viittauksista Raamattuun alkuaikojen AA:ssa.
Ihmiset olettavat, kylläkin loogisesti, että jos perustajat mainitsevat Jumalan Sanan, niin sen täytyy
merkitä heidän olleen kristittyjä. Bill Wilson ja tri. Bob Smith todennäköisesti arvioivat Raamattua
ennemmin Fox'in esoteerisen hengellisen viisauden linjoilla, kuin että olisivat uskoneet sen olevan
kirjaimellinen Jumalan Sana. Kukaanhan ei voi edistää raamatunvastaista harhaoppia ja samalla
uskoa ja totella Jumalan Sanaa.
Kuten voit nähdä, niin AA:lla on kaikkea muuta kuin perusraamatullinen eli kristillinen alkuperä.
Spiritualismi, Uusi Ajattelu ja kontemplatiivinen rukous (mietiskely) ovat kolme tekijää, jotka täytyy

tunnistaa.
Hengellisesti petolliset mietiskelyharjoitukset
Kuten aiemmin mainittiin, niin 12 askeleen ohjelma (yhdessä raamatunvastaisten
mietiskelyharjoitusten kanssa) on kirjaimellisesti muuttanut maan hengellisen suunnan.
Mitä takoitetaan käsitteellä raamatunvastaiset mietiskelyharjoitukset? Se viittaa itämaiseen ja New
Age -mietiskelyyn, mutta myös kontemplatiiviseen rukoukseen, joka on ”kaanaankielen”
terminologialla naamioitua New Age -mietiskelyä.
Aidossa raamatullisessa mietiskelyssä mieli pysyy aktiivisena. Pohdimme, harkitsemme ja
ajattelemme lukemaamme Sanaa. Se voi olla ihanaa ja syvällistä aikaa pyhän Jumalan kanssa.
Näin ei ole, mitä tulee itämaiseen, New Age- ja kontemplatiiviseen mietiskelyyn. Niissä
päämääränä on pysäyttää aktiivinen ajattelu useinkin toistamalla sanaa tai lausetta uudelleen ja
uudelleen. Kun ajattelu on pysäytetty, henkilö menee sisälle johonkin sellaiseen, joka tunnetaan
hiljaisuutena ja tämä on se tila, jossa uskomaton hengellinen petos voi tapahtua. Tämä voi
vaikuttaa henkilön teologiaan ja jopa määrittää sen, mikä on pelottavaa, kun ottaa huomioon
kaiken ”kristillisen kontemplatiivisen” aktiviteetin tämän päivän seurakunnissa.
Nämä harjoitukset rehottavat kaikkialla kulttuurissamme. Mahdollisuus – ja todellinen sellainen –
sellaisen hengellisen petoksen suuntaan on olemassa AA:n askeleessa 11:
Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn kautta parantamaan tietoista yhteyttä
Jumalaan sellaisena, kuin Hänet ymmärrämme rukoillen ainoastaan tietoa
Hänen tahdostaan meitä varten ja voimaa toteuttaa se.
“Mietiskely on jotakin sellaista, jota aina voidaan edelleen kehittää. Sillä ei ole rajoja, ei
laajuudessa eikä korkeudessa,” kirjoitti AA:n toinen perustaja Bill Wilson.25
Wilson uskoi:
Mietiskelyä ja rukousta on kautta vuosisatojen todella koettu valtavasti.
Maailman kirjastot ja palvontapaikat ovat aarreaitta kaikille etsijöille.26
Toisin sanoen, Wilson oli avoin meditatiiviselle tiedolle, missä ikinä sitä voi löytää –
hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa, kaukaisissa kirjastoissa, paikallisessa katolisessa kirkossa,
tai missä tahansa muualla.
Tämä on yleinen käsitys 12 askeleen teologiassa – ”korkeamman voiman” määrittelemisessä ei
ehdottomasti ole mitään rajoja.
Tämä määrittelemätön ”Jumala” on tietysti tarkoitettu auttamaan. Ylivoimaisen orjuuden
rääkkäämät ihmiset menevät 12 askeleen ryhmään ja heidän käsketään kääntyä korkeamman
voiman puoleen. Ei väliä, mitä uskot, mutta on tärkeää, että uskot johonkin.
Ja niin he uskovat. He valitsevat hengen, tai itsesuunnitellun jumaluuden, tai päättävät palvoa
maailmankaikkeutta, tai pyhää Hieronymusta, tai mitä tahansa muuta. He kuitenkin varmasti
saavuttavat jotakin.
Sitten päästyään askeleeseen 11 he etsivät rukouksen ja mietiskelyn kautta vielä syvempää
yhteyttä mihin tahansa idoliin – tai entiteettiin – jonka ovat kutsuneet elämäänsä. Kuten on
neuvottu he pyytävät tietoa – mitä se jumaluus haluaa heidän tekevän? He pyytävät voimaa – ja
jotkut menevät hiljaisuuteen.

Kunnioitettu Bill Wilson kannusti ihmisiä mietiskelemään. Hän sanoi: ”Mietiskelyssä astumme ulos
aurinkoon.”27
Historiallisesti ja kaikkialla maailmassa mietiskelevässä hiljaisuudessa on koettu paljon: hurmiota,
henkioppaita, korkeampaa minää, ykseyttä. Ja on ollut vääriä kristuksia käärittyinä loistavaan
petokseen välittäen ohjeita ja ”viisautta” muutamille.
Eikä ihme, sillä itse Saatana muuttuu valkeuden enkeliksi. (2.Kor. 11:14)
Yksi Jumala monien ”Korkeampien Voimien” joukossa?
Kun on kyse AA:n ”kristillisistä” juurista, niin Jumalan kansaa on huijattu.
Raamattu on selvä. Meitä ei ole tarkoitettu olemaan osa kaikkien jumalien uskontoa. Ei ole
”lakihenkisyyttä” huomauttaa, että Herra ei missään tapauksessa halua, että hänet nähdään
yhtenä korkeampana voimana monien joukossa. Ei ole ”lakihenkistä” sanoa, että Hänen kansansa
tulee ehdottomasti pysyä erossa ei-kristillisestä hengellisyydestä. (2.Kor. 6:14-17, Gal. 1:8-9, Jes.
42:8, 1.Joh. 4:1-3, 2.Joh. 9-11, Mt. 10:32-36, 1.Joh. 2:23, Joh. 14:6)
Meillä ei ole yhtään enemmän syytä osallistua AA:han alkoholiriippuvuuden vuoksi, kuin käydä
mormonikirkossa saadaksemme apua perheasioissa.
Suoraan sanoen monet kristityt ovat tulleet siihen, että heillä on enemmän uskoa 12 askeleen
ohjelman voimaan, kuin Jeesukseen Kristukseen. Olemme olleet Sanalle tottelemattomia ja
kannamme seuraukset.
Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. (Joh. 14:15)
Mitä sitten kristityn tulee tehdä? Alkoholin orjuus ei ole pikku asia. On tärkeää ymmärtää, että
juomareita vapautui alkuseurakunnan päivinä (1.Kor. 6: 9-11). Tänä päivänä Kristuksen voima on
meille ihan yhtä saatavilla.
AA:n toisen perustajan Bill Wilson'in oli myönnettävä, että AA ei voinut auttaa monia alkoholisteja –
sellaisia, jotka todella halusivat lopettaa juomisen. Wilson käytti vuosia tehokkaiden vaihtoehtojen
etsimiseen,28 mutta AA:n kokouksissa alkoholisteille ei koskaan kerrota siitä.
Artikkeli julkaisussa nimeltä Journal of Alcohol and Drug Education sanoo seuraavaa:

Cochrane Database suoritti satunnaisvalvottujen
kokeiden systemaattisen arvostelun arvioiden AA:n
ja muiden 12 askeleen ohjelmien (Twelve Step
Facilitation = TSF) tehokkuutta. Arvosteluun sisältyi
kahdeksan tutkimusta ja niistä kolme arvioi AAohjelmia. Tämän arvostelun lopputulos oli, että
”mitkään kokeelliset tutkimukset eivät
yksiselitteisesti osoittaneet AA:n eikä TSFmenetelmien tehokkuutta alkoholiriippuvuuden tai -ongelman vähentämisessä.” (Ferri,
Amato, & Davoli, 2006)”29 (emphasis added)
Ihmisillä on oikeus tietää, että AA:n onnistumisprosentti on rajallinen. Kristuksen ruumiilla on
oikeus tietää, että ihmisten lähettäminen AA:han tekee väkivaltaa Sanalle, ohjaa epäuskoisia
poispäin Kristuksesta ja vesittää kristillisen uskon olennaisen teologian.
On hyviä kristillisiä vaihtoehtoja, kuten Teen Challenge ja verkossa toimiva Setting Captives Free.
On vielä eräs täysin raamatullinen menetelmä nimeltä, The Most Excellent Way, jonka perustivat

mies ja vaimo, jotka olivat alkoholisteja. He jättivät AA:n ja etsivät Herraa, kuinka voisivat auttaa
toisia.
Seurakunnat, jotka antavat Pyhän Hengen toimia ihmisten elämässä, näkevät heidän vapautuvan
riippuvuudesta (synnin orjuudesta). Minun seurakunnallani on kerran viikossa kokous niitä varten,
jotka kamppailevat. Meillä on jo aseet taisteluun: sisimmässämme asuva Pyhä Henki
synnyttyämme uudesti Jeesukseen Kristukseen, rukous ja Hänen Sanansa. Itseasiassa Raamattu
sanoo, että meillä on sota-asu, johon voimme pukeutua taistellessamme lihaa, syntiä ja pimeyden
tekoja vastaan.
Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne
yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit,
ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme
pelastuksen toivo. (1.Ts. 5:6-8, korostus lisätty)
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen
kavalat juonet. . . Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki
pahan palavat nuolet. (Ef. 6:11, 16)
Me katsomme Raamattuun ymmärtääksemme pelkän Jumalan voiman: Hänen pyhyytensä,
rakkautensa, armonsa ja laupeutensa.
Emme vähättele Hänen vihaansa syntiä kohtaan. Me iloitsemme Hänen uskollisuudestaan.
Emme myöskään unohda yksinkertaista tervettä järkeä – mutta aloitamme ensin Hänen Sanallaan
ja lähdemme liikkeelle siitä.
Jumalan Sana lävistää kovimmankin sydämen. On aika lakata luottamasta AA:han ja hämäriin
”korkeampiin voimiin” ja mystisiin mietiskelyharjoituksiin ja alkaa riippua – todella riippua –
Jeesuksen Kristuksen ylivertaisuudessa.
. . . että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen
ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen
asua uskon kautta teidän sydämissänne. (Ef. 3:16-17)
Tilaa kirjasia “Spiritual” Truth Behind Alcoholics Anonymous klikkaamalla tähän.
Toimittajan huomautus:
Lighthouse Trails ja John Lanagan eivät mitenkään vähättele avunsaamisen tärkeyttä niille, joilla
on riippuvuuksia, vaan se, mitä me kannatamme ja edistämme, on Jumalan Sanaan perustuva
kristuskeskeinen apu. Tässä linkit kahteen sitä tarjoavaan paikkaan:
The Most Excellent Way—http://www.tmewcf.org.
Teen Challenge—http://teenchallengeusa.com.
John Lanagan on tutkija ja kirjoittaja, jonka Herra pelasti alkoholiriippuvuudesta. Hän asuu
vaimonsa kanssa Luoteis-USA:ssa ja hänen tärkein aiheensa on AA:n raamatunvastainen
alkuperä ja luonne. Voit vierailla hänen luonaan verkossa: t:http://mywordlikefire.com.
* Olen dokumentoinut useita tällaisia tapauksia verkkosivustollani:
http://mywordlikefire.com/2014/06/12/alcoholics-anonymous-narcotics-anonymous-established-asreligious-in-court-cases.
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