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Anden Tradition 

Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én endelig 

autoritet; en kærlig Gud som kan komme til udtryk gennem vores 

gruppesamvittighed. Vores ledere er kun betroede tjenere, de 

bestemmer ikke 
 

Et af formålene med de tolv traditioner er at beskytte os mod os selv. Det er anden tradition et 

glimrende eksempel på. Som afhængige er vi af natur selvoptagede og viljestærke. I MA er det 

nemt at blive “en stor fisk i en lille dam”. Men det er umuligt for én person eller et højtråbende 

mindretal at styre fællesskabet. En styrende indstilling eller adfærd kan nemt skræmme både 

nykommere og oldtimers væk. 

 

Den eneste autoritet i MA er en kærlig Gud, som kan komme til udtryk i vores gruppesamvittighed. 

På tredje trin tager den enkelte en beslutning om at lægge deres liv og deres vilje over til Gud. I 

anden tradition tillader gruppen på samme måde Gud at være dens højeste autoritet. Når vi lader 

Gud lede os ved at bede om at få at vide hvad der er Guds vilje med os og om styrken til at udføre 

den, kan Gud virke gennem vores gruppesamvittighed. 

 

Ingen styrer MA; der er ingen diktatorer, herskere eller overhoveder. I stedet for har vi mødeledere, 

kasserere og repræsentanter. Disse poster er serviceposter. Intet enkeltmedlem eller bryskt 

mindretal har lov til at styre MA. Til tider kan vi hver især være nødt til at acceptere at 

gruppesamvittigheden går imod vores egne ønsker. 

 

Erfaringen har vist os, at en velinformeret gruppesamvittighed er meget klogere end en hvilken 

som helst enkeltstående leder. Vær på vagt overfor enhver gruppe der bliver kendt som "den og 

dens" gruppe. Med dette i tankerne bør der være næsten fuldstændig enighed mellem 

medlemmerne, førend gruppesamvittigheden høres ved afstemning. Hvis der ikke kan opnås 

næsten fuld enighed, kan det være en god ide at henlægge sagen til nærmere undersøgelse. 

 

Vi må også huske på den anden del af anden tradition: Vores ledere er kun betroede tjenere, de 

regerer ikke. I MA går indflydelsen fra det enkelte medlem gennem valgte repræsentanter videre 

til World Services, ikke den anden vej rundt. World Services tjener det enkelte medlems interesse 

ved at tjene MA fællesskabet. Som betroede tjenere træffer disse mennesker beslutninger om 

hvordan MA er bedst tjent, ikke hvordan MA bedst styres. Således har lederskab ved uselvisk 

tjeneste vist sig at fungere der hvor kontrol og manipulation har fejlet. Vi bevarer bedst MAs 

integritet ved at gruppesamvittigheden, som den vejledes af en kærlig Gud, hersker.  




