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Onko korkeampi voima, josta he puhuvat AA-kokouksissa, todellinen 
Jumala?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=u5MLkABkSHM

Hei Gabe, nimeni on ----. Olen katsonut videoitasi melko pitkään ja arvostan sinua suuresti ja sitä, 
mitä sanot siitä, mitä Jumala on laittanut sinut tekemään. Joten, joka tapauksessa minä olen kristitty 
ja minä olen AA-ohjelmassa. Mitä ajattelet siitä, kun siellä puhutaan korkeammasta voimasta, 
Jumalasta, hengellisestä heräämisestä ja niin edelleen. Eivät monet ihmiset tässä ohjelmassa laita 
Jumalaa ensimmäiseksi ja puhu AA:sta kuin ohjelma: ”Onko Jumala olemassa?” En tiedä. En vain 
ole varma, miten suhtautua tähän asiaan. Auttaisitko? Kiitos.

Kiitos kysymyksestä. Ymmärrän, mitä yrität kertoa. Katsotaan, mitä tämän AA-ohjelman pitäisi olla
, kun se laitetaan rinnakkain Jumalan sanan kanssa. Ymmärtääkseni… Se mitä minä tiedän. En ole 
koskaan ollut osallisena AA-ohjelmassa. Se mitä tiedän. Se vähä mitä tiedän asiasta. He saattavat 
laittaa Jumalan sinne siinä mielessä, että he kutsuvat sitä korkeammaksi voimaksi. Se saattaa olla 
sitä, mitä he opettavat. Kuten sanoinkin, minä en tiedä mitään AA-ohjelmasta lukuun ottamatta sitä, 
mitä sinä olet sanonut ja muut ovat sanoneet. Mutta katsotaan… Jälleen kerran, meidän on palattava
Jumalan sanaan. Se on ainoa asia, mihin voimme tämän tilanteen rinnastaa. Ja niin me saamme 
vastauksen. Ratkaisumme. 

Katsotaan ensimmäinen korinttilaisille 8:6: ”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, 
josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, 
niin myös me hänen kauttansa.” On vain yksi Jumala, Isä. Ja yksi Herra, Jeesus Kristus. Me 
tiedämme, että Jeesus Kristus on ainoa Jumalan Poika. Nyt, jos AA-kokous noudattaa tätä 
kirjoituksen kohtaa. Tämä on kalibrointi. Juuri tämä kohta tässä. Jos he noudattavat tätä, niin se on 
hyvä asia. 

Jos he uskovat, että on yksi Jumala, joka on Isä. Ei yksi jumala allah. Ei yksi jumala buddha. Ei yksi
jumala konfutse. Ei vain korkeampi voima. Ei vain mies- tai naisjumaluus. Ei mitään sellaista, 
miten haluat kutsua tätä korkeampaa voimaa. Ei mikä tahansa nimi, jonka haluat antaa sille ja joka 
sopii kuvioihisi. Ei mikään sellainen lausunto. ”niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi  Jumala, 
Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut…” Mitä tämä tarkoittaa? Kaikki mikä on olemassa, 
jopa olemassaolon käsite tulee Jumalasta – Isästä. Sen on oltava keskeistä. AA-ohjelman opettajan 
täytyy ymmärtää tämä, jos he haluavat opettaa oikein tästä niin kutsutusta korkeammasta voimasta 
ja josta he sanovat, että meillä on oltava suhde siihen. 
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Jos se on yksi Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Jehova. On olemassa vain yksi… 
Näettekö, olettaisin, että AA-kokouksessa puhutaan korkeammasta voimasta, jonka jokainen 
tarpeessa oleva voi hyväksyä. Ja oletettavasti asia on niin, että… En minä tiedä, mutta 
todennäköisesti olettaisin, että he eivät mainitse tämän Herran, Jeesuksen Kristuksen, olevan tie 
Isän luokse. Raamattu sanoo, että on olemassa vain yksi välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä – mies 
Jeesus Kristus. Nyt, jos AA-opettajat sanovat ainoastaan, että pääset Jumalan luokse rukouksen 
kautta, eivätkä he mainitse Jeesusta Kristusta, silloin he vain kävelevät ympyrää. Te teette turhaa 
työtä tarpeettomasti. Teidän on mentävä Pojan luokse, jotta pääsette Isän luokse. 

Tämä on ero monen kirkkokunnan ja väärän uskonnon välillä. Se on siinä, että he eivät mene 
Jeesuksen Kristuksen luokse päästäkseen Isän luokse. Joten he tekevät turhaa työtä. He kävelevät 
ympyrää. He kävelevät päin seiniä ja heidän rukouksensa eivät etene minnekään. Teidän on oltava 
pyhiä. Teidän on mentävä Pojan, Jeesuksen Kristuksen, kautta. Siitä tässä on kysymys.

Se on todellinen AA-kokous. Se on kertomus Isästä ja kuinka pääset Isän luokse, mikä tapahtuu 
Pojan, Jeesuksen Kristuksen, kautta ja katumuksen kautta. Sanovatko he teille AA-kokouksessa, 
että teidän pitää katua. Sanovatko he teille: jättäkää syntinne. Mitä he sanovat siitä, mitä alkoholin 
kanssa pitää tehdä. Kertovatko he teille, että Jumala on pyhä. Ja Jumalan kuningaskunnassa, kuten 
sanotaan ensimmäisessä korinttilaisille kappaleessa kuusi, ettei juopolla ole mitään osaa Jumalan 
kuningaskunnassa. Nyt, jos kysyt tuollaista AA-kokouksessa: ”Nostakaa kätenne, kuinka moni 
teistä on kristitty?” Noin 80-90% käsistä nousee ylös.

Sitten sen jälkeen voidaan kysyä: ”Kuinka moni teistä tietää, jotka nostitte kätenne ja olette 
kristittyjä, että juopolla ei ole mitään osaa Jumalan kuningaskunnassa.” Kuinka moni teistä tietää 
tämän? Sitten ehkä näemme, että käsiä nousee ylös vähemmän. Ehkä jopa saamme vastakaikua – 
vastaväitteitä. Ja he painottavat tämän korkeamman voiman ”rakkautta”. Mutta he eivät kerro 
sinulle Jumalan pyhyydestä. Luultavasti eivät kerro Jumalan pyhyydestä ja Hänen 
pyhitysprosessistaan, missä hän vaatii, ettei henkilöllä ole näitä riippuvuuksia ja kainalosauvoja 
elämässään, jos he haluavat periä hänen kuningaskuntansa. 

Joten tämä on tapa, jolla teemme diagnoosin siitä, onko tämä AA-kokous Jumalasta vai eikö ole. 
Raamattu sanoo Jaakobin 4:8:ssa: ”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa 
kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.” Puhdistakaa sydämenne, te, 
kaksimieliset. Joten, jos he avaavat… Jos he johdattavat teitä tuolle ovelle, ja, anovat teitä 
lähestymään Jumalaa päästäksenne riippuvuutenne yli. Se voi olla hyvä asia, koska Jumala voi 
puolestaan lähestyä sinua ja tulla lähemmäs sinua vetääkseen sinut ylös ongelmastasi. 

Joten, tämä on asia, mistä haluamme varmistua, sinä voit kysyä opettajalta tästä asiasta. Sinä voit 
tehdä asian selväksi luokkahuoneessa. Sinä voit nostaa kätesi ylös ja sanoa, että haluat kertoa asiasi,
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että tämä korkeampi voima, johon olemme keskittyneet,  ei ole mitään muuta kuin Aabrahamin, 
Iisakin ja Jaakobin Jumala. Tehdään tämä asia selväksi. Ja että Hän sai Pojan, ja hänen nimensä on 
Jeeus Kristus. Se on Johannes 3:16. Ja jos me ymmärrämme tämän asian oikealla tavalla, meillä on
sisäänkäynti Jumalan luokse. Meillä on pääsy Isän luokse. Me lähestymme häntä ja hän tulee 
lähemmäs meitä. Hän alkaa tekemään työtä kanssamme. 

Mutta puhutaan asiat suoraan niin kuin ne ovat tässä kokouksessa: ei ole olemassa erilaisia ja useita 
jumalia. On vain yksi Jumala. Meille on olemassa vain yksi Jumala: Isä. Joten, en vain halua heittää
koko AA-kokousta tai -kokouksia pesuveden mukana. Me emme halua tehdä sellaista. Kuten 
sanoinkin, en tiedä paljon AA-kokouksista. Joten, en halua olla epärehellinen ajatuksissani heitä 
kohtaan tai tekemisissäni heitä kohtaan. Ei. Voi olla jotain hyvää, mitä AA-kokouksista tulee esille, 
jos he todella ovat keskittyneitä todelliseen Jumalaan. 

Koska Raamattu kertoo meille Jaakobin 4:8:ssa, että… Tämä koskee kaikkia. Kuka tahansa oletkin. 
Lähesty Jumalaa ja hän lähestyy sinua. Ja jopa tässä lähestymisessään sinua, hän voi esitellä sinulle 
Pojan. Sinä siis etsit tätä korkeampaa voimaa ja sitten sinut esitelläänkin Pojalle – Jeesukselle 
Kristukselle. Se on Jumalan armoa. Joten, sinä, voit olla todistajana tuossa AA-kokouksessa, 
sallimalla Jumalan lähestyä ihmisiä tuossa AA-kokouksessa siten, että itse todistat hänen Pojastaan 
– Jeesuksesta Kristuksesta. Sinä tunnustat Jeesuksen Kristuksen. 

Se tulee olemaan Jumalan rakkauden jatke tuossa AA-kokouksessa ja tuolle julistajalle. Ylistäkää 
Jumalaa. Lähestykää Jumalaa, jolloin hän lähestyy teitä. Ylistäkää Herraa. Toivon, että näen kaikki 
teidät uudelleen. Jeesuksen nimessä. Aamen.
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