
AA ja kontemplatiivinen hengellisyys
Alcoholics Anonymous and Contemplative Spirituality

September 1st, 2009 

by John Lanagan  

Lähde: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=1196

“Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa. (Ef. 6:12)

Väärän seurakunnan osatekijät muotoutuvat edelleen. Jotkut näyttävät jo olevan täällä. Pyrkien 
yhdistymään yhdeksi juohevaksi luopumukseksi hengelliset voimat esiintulevan ja 
kontemplatiivisen harhaopin takana jatkavat sekoittumista ja kietoutuvat ja sulautuvat toisten 
systeemien kanssa. Yksi sellainen systeemi on Nimettömien Alkoholistien (AA=Alcoholics 
Anonymous) 12 askelen hengellisyys. Tämä voimakas teologinen kameleontti on jo tehnyt paljon 
vahinkoa Kristuksen ruumiille. 

Vuonna 2008 kaksi vaikutusvaltaista kontemplatiivisuuden puolestapuhujaa, Isä Richard Rohr ja 
keskittyvän rukouksen pioneeri Isä Thomas Keating, edesauttoivat konferenssia ”osoittamaan niille,
jotka ovat 12 Askelen yhteisöissä, keinoja omaksua 11. Askelen kutsu parantaa tietoista 
yhteyttämme Jumalaan.... [Tämä] tarjoaa meille kaikille ihanan tilaisuuden syventää 
kontemplatiivisia harjoituksiamme.” (kursiivi minun)

Vuonna 2007 Isä Rohr'in toiminnan ja mietiskelyn keskus (Center for Action and Contemplation) 
esitti ohjelman ‘How Do We Breathe Underwater?? The Gospel And 12 Step Spirituality (Kuinka 
hengitämme veden alla: Evankeliumi ja 12 Askeleen hengellisyys).’[2] Rohr on myös kirjoittanut 
‘The 12 Steps as Coded Gospel (12 askelta salakielisenä evankeliumina).’[3]

Sellainen aihe kuulostaa hyvin raamatulliselta. Silti Isä Rohr ajaa hengellisyyksienvälisyyttä 
(interspirituality) mietiskelyn kautta. Hän uskoo, kuten monet kontemplatiiviset, että Jumala on 
kaikessa ja kaikki on Jumala. 

Isä Thomas Keating on tutustuttanut tuhannet keskittyvään rukoukseen (centering prayer). Hänen 
kirjansa, Divine Therapy and Addiction: Centering Prayer and the Twelve Steps (Jumalallinen 
terapia ja riippuvuus: Keskittyvä rukous ja 12 Askelta), todistaa ”AA:n 12 askelen menetelmän ja 
sen yhteydet ja samankaltaisuudet keskittyvän rukouksen ja Lectio Divina'n  kristillisten mystisten 
perinteiden kanssa.”[4]

Joten mistä on kysymys? Miksi sellainen mielenkiinto 12 Askelen hengellisyyteen? 
Kontemplatiiviset tunnustavat meditatiivisen Hiljaisuuden – ”ajatuksettoman, tyhjän ja 
olemattoman”[5] – joka on muhinut AA:ssa sen syntymästä saakka. 

Paljolti kuin maanviljelijät, jotka polvistuvat rikkaalle, hedelmälliselle maalle, Rohr ym. 
kontemplatiiviset hoitavat meditatiivista puutarhaa, joka on jo tuottanut paljon hedelmää. Nykyisin 
on 12 Askeleen ryhmiä kaikkeen, liikasyömisestä seksiriippuvuuteen. Kirjaimellisesti miljoonat 
ihmiset ovat jo kokeneet meditaation osana 12 Askeleen ohjelmaansa. 

AA:n 11. Askel kuuluu: Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn kautta parantamaan tietoista yhteyttä 
Jumalaan sellaisena, kuin Hänet ymmärrämme rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meitä 
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varten ja voimaa toteuttaa se. 

”Mietiskely on sellaista, jota voidaan aina edelleen kehittää. Sillä ei ole rajoja leveydessä eikä 
korkeudessa,” kirjoittaa AA:n toinen perustaja Bill Wilson.[6] Tämä on yhtä totta 12 Askeleen 
teologiassa – ei ole yhtään mitään rajoja, kun on kyse ”korkeamman voiman” määrittelemisestä. 

Raamattu sanoo selvästi: ”Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä 
ylistystäni epäjumalille.” (Jes. 42:8)

AA:n mukaan: ”Me huomasimme, että Jumala ei aseta liian kovia ehtoja niille, jotka etsivät Häntä. 
Meille Hengen Maailma on lavea, kaiken käsittävä; ei koskaan poissulkeva eikä kieltävä niille, 
jotka vakavasti etsivät. Se on avoin, niin uskomme, kaikille ihmisille. Kun siis puhumme sinulle 
Jumalasta, me tarkoitamme sinun omaa käsitystäsi Jumalasta.”[7]

Tämä määrittelemätön ”jumala” on tietysti tarkoitettu auttamaan. Piinatut ihmiset jonkin 
ylivoimaisen orjuuden otteessa menevät 12 Askelen ryhmään ja heille sanotaan, että heidän täytyy 
kääntyä korkeamman voiman puoleen. Ei väliä, mihin uskot, heille sanotaan, mutta tärkeää on, että 
uskot johonkin. 

Ja he uskovat. He valitsevat hengen, ehkä itse suunnitellun jumaluuden, tai päättävät palvoa 
maailmankaikkeutta, tai pyhää Jeromea, tai lähes mitä tahansa muuta. Kuitenkin he varmasti 
tavoittavat jotakin. 

Sitten päästyään 11. Askeleeseen he etsivät rukouksen ja mietiskelyn kautta vieläkin syvempää 
yhteyttä minkä tahansa epäjumalan – tai olennon – kanssa, jonka ovat kutsuneet elämäänsä. 

Saamiensa ohjeiden mukaan he pyytävät tietoa. Mitä se jumaluus haluaa heidän tekevän? He 
pyytävät voimaa. Ja jotkut menevät hiljaisuuteen.

Vaikka hiljaisuus on aina ollut 12 Askeleen ohjelman tappurainen aluskasvillisuus, niin Rohr, 
Keating ym. haluaisivat nähdä sen tulevan 11. Askeleen erottamattomaksi osaksi. Niinpä 
kontemplatiiviset ovat tuoneet ammattinsa työkalut. He ovat ottaneet käyttöön toistettavan sanan 
(mantra/keskittyvä rukous) ja toistettavan lauseen (Lectio Divina) ja henkäysrukouksen 
kontemplatiivisissa/12 Askeleen konferensseissaan ja työpajoissaan. 

Roger Oakland kirjoittaa: ”Kun joku tutustutetaan meditaatioon, mikä tuottaa euforian ja hyvänolon
tunteen, hän luulee sitä Jumalan läsnäoloksi. Ja siten hänen uskonsa perustus ei ole Kristuksessa 
eikä Jumalan Sanassa, vaan sensijaan tässä tunteessa.”[8]

“Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.” (2.Kor. 11:14)

Kautta historian, kaikkialla maailmassa, paljon on koettu meditatiivisessa hiljaisuudessa. Hurmiota, 
Henki-oppaita. Korkeampaa minää. Ykseyttä. Ja on ollut vääriä ”kristuksia” käärittyinä loistavaan 
petokseen välittäen ohjeita ja ”viisautta” joillekin. 

Voimme nähdä erään sellaisen väärän ”kristuksen” vaikutuksen Oxford -ryhmän kirjan, God 
Calling, (Suomeksi: Jumala puhuu, Kuva ja Sana 1966, 19. painos 2008) kautta AA:n varhaisessa 
historiassa. AA (Alcoholics Anonymous) tuli ulos tri. Frank Buchman'in uusevankelikaalisesta 
1930-luvun Oxford -ryhmästä. Buchman'in ansiosta meditaatio levisi jokaiselle mantereelle.[9]

AA:n perustajat Bill Wilson ja tri. Bob Smith osallistuivat Oxford'in ryhmän kokouksiin yhdessä ja 
erikseen. He kaatoivat Oxford'in ryhmän meditatiivisia käytäntöjä yhdessä sille ominaisten 



hengellisten periaatteiden kanssa AA:n porisevaan pataan. 

Kirjassaan, Kingdom of the Cults (Kulttien valtakunta), Walter Martin asettaa Oxford'in ryhmän 
perustajan Frank Buchman'in sellaisten kulttihahmojen rinnalle kuin Joseph Smith, Brigham Young 
ja kristillisen tieteen (Christian Science) perustaja Mary Baker Eddy.[10]

Pastori H.A. Ironside, joka saarnasi 1930- ja 1940-luvuilla, oli tuttu Oxford-ryhmän kanssa omassa 
kaupungissaan. Hän oli syvästi huolissaan sen meditatiivisista käytännöistä: 

“Jokaista [Oxford -ryhmän] jäsentä kehotetaan … istumaan hiljaa mieli tyhjennettynä jokaisesta 
ajatuksesta … odottaen Jumalan sanovan heille jotakin.... Joskus he sanovat minulle, että mitään ei 
tapahdu, toisinaan mitä ihmeellisimpiä asioita tapahtuu. Jumalan Sanalla koeteltuina monet näistä 
asioista ovat epäraamatullisia. He asettavat itsensä avoimiksi demoneille viestittää rienaavia 
ajatuksia heille.” [11] (kursiivi minun)

Oxford -ryhmän jäsen (saarnamies) C. Irving Benson varoittaa tästä hiljaisesta hetkestä/ohjauksesta 
ja mainitsee Raamatun käyttämisen tämän meditatiivisen jakson aikana. Kuitenkin hän kirjoittaa: 
”Hiljaisuudesta tulee sakramentti, jossa Jumala tulee luoksemme.”[12] Benson sanoo myös: ”Minä 
odotan itseni unohtavassa hiljaisuudessa mietiskellen Jumalan läsnäoloa.”[13]

Tämä tuo meidät kirjaan nimeltä God Calling (Suomeksi: Jumala puhuu, Kuva ja Sana 1966, 19. 
painos 2008), jonka kirjoittivat kaksi naista, jotka samaistivat itsensä ”Kahteen Kuuntelijaan.”[14] 
Vastaanottaen Hiljaisen Hetken ”ohjausta” Oxford -ryhmän opettamalla tavalla he uskoivat 
kirjanneensa sanoja, joita Jeesus Kristus antoi heille päivittäin.  

Se väärä ”kristus,” jota näiden naisten kautta kanavoitiin, neuvoi muun muassa: ”Vaalikaa 
hiljaisuutta. 'Jumala puhuu hiljaisuuksissa.' Hiljaisuus, lempeä tuuli. Kumpikin voi olla viesti 
välittämään MINUN tarkoitustani sydämelle, joskaan ei äänellisesti eikä edes sanoin (Cultivate 
silence. ‘God speaks in silences.’ A silence, a soft wind. Each can be a message to convey MY 
meaning to the heart, though by no voice, or even word).” (tammikuun 7.)

Ja: ”Pyrkikää siihen, että välillä ette edes kuule minua. Etsikää henkiymmärryksen hiljaisuutta.” 
(Seek sometimes not even to hear me. Seek a silence of spirit-understanding).” (helmikuun 27.) 
Entinen Oxford -ryhmän jäsen nimeltä Richmond Walker, vuosia myöhemmin AA:n jäsenenä 
kokosi rukouksia ja mietiskelyjä pieneen kirjaan. Paljon siitä perustui kirjasta God Calling löytyviin
demonisiin kirjoituksiin. Walker kuitenkin poisti kaikki viittaukset Kahden Kuuntelijan 
”jeesukseen” universaalisen hengellisyyden hyväksi. Se kirja, Twenty-Four Hours a Day (24 tuntia 
päivässä), alkaa muinaisella sanskriitinkielisellä sananlaskulla. Miljoonat AA:n jäsenet ovat 
lukeneet kirjaa, Twenty-Four Hours a Day ja saaneet siitä vaikutteita. 

AA-historian verkkosivuston mukaan:
”[Se kirja] selitti, kuinka harjoittaa meditaatiota hiljentämällä mieli ja menemällä Jumalalliseen 
Hiljaisuuteen päästäksemme jumalalliseen rauhaan ja tyynnyttääksemme ja parantaaksemme 
sielumme.”15]

Tämä meditaatiokirja resonoi myös sen New Age -opetuksen kanssa, että Jumala on sisäpuolella: 
”Meissä jokaisessa on Jumaluuden kipinä. Jokaisella on jotakin Jumalan hengestä, jota voidaan 
kehittää hengellisellä harjoituksella.” (huhtikuun 30.)[16]

Tiedostavatko kristityt AA:ssa, että tämä New Age -opetus löytyy myös AA:n Isossa Kirjassa (AA:n
”raamattu”): ”Me löysimme sen Suuren Todellisuuden syvältä sisältämme. Viime kädessä, sieltä 
Hänet vain voidaankin löytää.”[17] (kursiivi minun)



Tämä uskomus, että Jumala on kaikissa ihmisissä, on nopeasti leviämässä. AA ja kontemplatiiviset, 
kuten Rohr ja Keating, ovat väärässä – Jumalan sisäinen asuminen ei ole mahdollinen ilman 
Kristuksen Pelastuksen vastaanottamista. (Ef. 1:13, 1.Kor. 15:50, Joh. 14: 15-17)

Silti myös kristityt, jotka hyväksyvät 12 Askeleen ohjelman, ovat harhassa (2.Kor. 6:14-17, Gal. 
1:6-9). Korkeamman voiman kulttuurillinen hyväksyminen on jo saanut meidät universalismin 
partaalle; tämä kontemplatiivisuuden/12 Askeleen ohjelman kasvava yhteensulautuminen tuottaa ja 
lopulta saa rehottamaan suuren ja kauhistuttavan harhan ihmisen jumaluudesta. 

Lisää AA:sta, ks. John Lanagan’in verkkosivusto.
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