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1. INLEDNING 

Tolvstegsmodellen som är grunden till Anonyma Alkoholisters, AA:s rörelse med fler, har allt 

sedan trettiotalet varit ett avgörande stöd för tusentals människor som velat ta strid med sitt 

missbruk. Ett centralt värde i denna rörelse är värnandet av sitt oberoende och av sin 

anonymitet. Oberoendet gäller kyrka och offentliga sektor likväl som privata organisationer. 

 

Ett andra centralt värde är andlighet för den enskilda och i grupp. Vägen till denna andlighet är 

alltså inte någon kyrkas utan missbrukarens. Hur ser denna andlighet ut som är enbart till för att 

stödja strävan mot nykterhet? 

 

Gruppen är en mycket viktig del i de tolv stegen. Att den lever vidare dag för dag, sprids och 

blir fler grupper. En missbrukares liv är fyllt med konflikter, att dessa destruktiva sidor inte ska 

tas in i gruppen är grundläggande. Därför har de tolv traditionerna vuxit fram inom rörelsen. 

 

Tolvstegsrörelsens andliga betoning, fokusering på vikten av en högre makt och Gud har 

behövt vara så utformad för att möjliggöra samling för människor vars engagemang inte varit 

kyrkoideologiskt. Utgångspunkten har varit allvarlig men ändå inte akademisk, att få bukt mot 

olika sorters livsförgörande missbruk. Har det varit möjligt inom tolvstegsrörelsen att hitta eller 

skapa en andlighet och gudsbild som är nyttig och förenande? 

 

Hur är den apostoliska trosbekännelsen Gudsuppfattning jämfört med tolvstegsrörelsen? 

 

1.1 Syfte 

Att skildra gudsuppfattningen i tolvstegsrörelsens litteratur och gärning och jämföra den med 

den apostoliska trosbekännelsen 

 

1.2 Metod 

Föreliggande arbetets metod är en genomgång och jämförelse av centrala texter för 

tolvstegsrörelsen och en central text för svenska kyrkan. Avsikten är att belysa såväl likheter 

som skillnader i gudsbilder som kan skönjas i dessa texter. 
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Texterna som jämfördes var tolvstegsrörelsens tolv steg och dess tolv traditioner samt Svenska 

kyrkans apostoliska trosbekännelse. 

 

Anledningen till att de tolv stegen och de tolv traditionerna har använts här är deras centrala roll 

i tolvstegsrörelsens dagliga liv. Stegen och traditionerna högläses på nästan samtliga 

sammankomster men även andra texter kan användas. Den gudsbilden de förmedlar är därmed 

den som främst präglar rörelsen. 

 

Anledningen till att den apostoliska trosbekännelsen har använts här är att den är den mest 

använda trosbekännelsen inom svenska kyrkan, även om andra bekännelsetexter också 

används. 

 

Valet av metod i detta arbete har inneburit svårigheten i att jämföra texter som inte är skrivna i 

relation till varandra. De har inte skrivits med avsikt att täcka samma ämnen. De har skrivits i 

var sin rörelse och i var sitt sekel och utifrån ett visst samförstånd och en viss opposition. De har 

skrivits på varsin kontinent. Texterna har alltså i strikt mening haft delvis olika kvalitéer istället 

för att enbart redovisa olika svar på samma frågor. 
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2. DE TOLV STEGEN 

Det finns några olika människors historia som på ett eller annat sätt kommer samman och som 

bidrar till starten av tolvstegsrörelsen. Rowland är en av dessa. Han levde i USA på 1930-talet 

och han hade sökt sig till de främsta terapier för att blir fri sin alkoholism. Med en önskan att bli 

nykter hade han sökt sig till CG Jung i Zürich. Han kommer en andra gång till Jung, då han åter 

hade misslyckas få kontroll över de inre demonerna. Andra gången Rowland kommer till 

Zürich säger Jung att han icke kan göra mera för honom. De sista orden Jung säger till Rowland 

är ”Den enda hjälp jag eventuellt kunde tänka mig, det vore en genomgripande andlig 

upplevelse!” (Månsus 1996, s 54) 

 

Rowland tar Jung på allvar och söker upp en aktiv andlig strömning i USA, 

Oxfordgrupprörelsen. (Pittman 1992) Det är en kristen grupp som hade sökt sig tillbaka till 

ursprunget - Jesus bergspredikan. Oxfordgrupprörelsen menade att andligheten inte skulle 

stängas inne i kyrkorna utan det skulle prägla hela människans liv. Man skulle leva i renhet, 

osjälviskhet, kärlek och absolut ärlighet. 

 

Rowland får en andlig upplevelse och blir hängiven denna rörelse. Han slutar dricka alkohol. I 

Oxfordgruppens anda söker han upp Ebby som är god vän och svårt alkoholiserad. Även Ebby 

får en andlig upplevelse och blir nykter. Han söker upp sin gamla suparkompis Bill Wilson. 

(Anonyma Alkoholister blir myndigt 1994) Detta möte mellan Ebby och Bill räknas som 

Tolvstegsrörelsens tillblivelse. Det var året 1935 (Månsus 1996, s 55). 

 

2.1 Kapitulationen 

När Bill blivit nykter alkoholist började han så småningom att dra in andra alkoholister till 

Oxfordgruppen. Bill berättar för andra om vad han gjort för att komma ur sitt missbruk med en 

önskan att få de andra att sluta med alkoholen. Resultat uteblir. Det är egentligen bara Bill som 

lyckas åstadkomma stabil nykterhet. Bill blir missmodig av de uteblivna resultaten. Han 

rådfrågar en god vän dr Silkworth. Silkworth berättar att Bill predikar för mycket och kommer 

med sina oxfordprinciper alldeles för tidigt. Silkworth råder honom att istället presentera 

skoningslösa fakta om alkoholens konsekvenser. ”Endast den som nått ’botten’ och insett sin 

maktlöshet är beredd - i djupet av sitt innersta - att ta emot den ’medicin’ du erbjuder, dina 

Oxfordprinciper.”, menar Silkworth (Månsus 1996, s 66). 
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Att erkänna att jag inte har makt över mitt liv. Att jag är i behov av hjälp. Att kapitulera det är 

det första steget i tolvstegsrörelsen ”Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi 

inte längre kunde hantera våra liv.” (se bilaga De tolv stegen) Utan detta steg finns inget 

erkännande att människan behöver hjälp. Detta är att inse att jag är i kris. En hårdhet i 

människan måste brytas. Detta steg öppnar upp och visar på behovet av en större kraft. 

Självuppgivelse och kapitulation är dörren till andligheten. Detta tycks vara en essentiell del av 

tolvstegsrörelsens förhållningssätt. 

 

2.2 Sökande efter tro 

Anonyma Alkoholister tycks inte ha någon önskan att övertyga om att det bara skulle finnas ett 

sätt att komma till tro. Vägarna verkar vara lika många som människor. Bristen på kraft är en 

missbrukares dilemma. Därav steg två ”Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde 

återge oss vårt förstånd” (se bilaga De tolv stegen). 

 

I boken Anonyma Alkoholister vilket i folkmun kallas Stora bok, är tolvstegsrörelsens 

grundmaterial. I den boken är några ord formulerade på detta vis ”Vi upptäckte att så snart vi 

kunde lägga våra fördomar åt sidan och uttrycka åtminstone en försiktig villighet att tro på en 

kraft som var större än vår egen, då började vi nå resultat, även om det var omöjligt för någon av 

oss att riktigt förklara eller förstå den kraften, som vi kallar Gud.” (Anonyma Alkoholister 

2001, s 72) Föregående citat tycks måna om en stor grad ödmjukhet och flexibilitet i sin 

gudsbild. 

 

Texten fortsätter ”Vi som har vandrat denna tvivlets väg ber dig släppa dina fördomar, även 

gentemot religion i organiserad form. Vi har lärt oss att vilka mänskliga svagheter som än finns 

i olika trosläror, har dessa trosläror gett mening och ledning till miljoner. Människor med en tro 

har en logisk föreställning om vad livet handlar om. Vi hade i själva verket ingen som helst 

förnuftig uppfattning. Vi roade oss själva med att cyniskt dissekera religiösa övertygelser och 

sedvänjor när vi snarare borde ha lagt märke till att många religiösa människor, oberoende av 

ras, hudfärg och trosbekännelse, visar prov på just den stabilitet, lycka och hjälpsamhet som vi 

själva borde eftersträva.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 75) Citat tyder på en genomtänkt 

ambition att undvika konflikter utifrån olika kyrkliga härkomster. 
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Brottningen för en missbrukare att få en tro är en hård framför allt om missbrukaren dessutom 

är agnostiker eller ateister. För då kan man tro att den mänskliga intelligensen är den slutliga 

instansen. Alkoholisten har i lång tid försökt lita till sitt egna sunda förnuft, intelligensen, 

känslor och då hamnat i ett destruktivt livslopp. Att ta sig ur detta är att släppa taget om allt som 

hon tidigare litat på och tro på något annat, annorlunda, större än sig själv (Anonyma 

Alkoholister 2001). Gudsbilden tycks vara en Gud vunnen ur personligt lidande. 

 

När en alkoholist vågar börja tro på en kraft större än sin egen börjar mirakulösa saker att 

hända. Istället för att vara kvar i sammanbrott, förtvivlan och kaos började de uppfyllas av ny 

kraft, sinnesfrid och känslor av meningsfullhet (Anonyma Alkoholister 2001). Tolv stegens 

gudsbild tycks sålunda vara stöttande snarare än dömande. 

 

Att inte tro på Gud är att lura sig själv menar AA ”för djupt nere i varje man, kvinna och barn 

vilar en grundläggande föreställning om Gud. Den kan skymmas av olycka, av rikedom, av 

dyrkan av andra saker, men i en eller annan form finns den där. För tro på en kraft som är större 

än vår egen, och mirakulösa bevis på denna kraft i människors liv, är sanningar lika gamla som 

människan själv.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 79f) Gudsbilden tycks sålunda vara av en 

gäckande art som måste sökas. 

 

2.3 En tro på Gud 

När tron på Gud kommer, kan relationen till Gud jämföras med relationen till en god vän. 

”Ibland var vi tvungna att oförskräckt söka, men han fanns där. Han var lika mycket verklig 

som vi var. Vi upptäckte den stora verkligheten djupt nere inom oss. När allt kommer omkring 

är det bara där som han kan upplevas.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 80) Gudsbilden tycks 

befrämja en mycket personlig gudsupplevelse. 

 

Utan de nödvändiga skydden och stödet i uppväxten har missbrukaren själv tvingas tro sig vara 

Gud. Att få bukt med missbruket är att se sanningen i vit ögat - ingen människa är Gud. Ingen 

har ett så stort ansvar och en sådan makt. Istället är det dags att lämna över och låta Gud bli 

regissören i livet. Gud är föräldern och människan är Guds barn. ”Vi har en ny arbetsgivare. 

Eftersom han är allsmäktig, sörjde han för att vi erhöll vad vi behövde om vi höll oss nära 

honom och utförde hans arbete väl. Vi blev medvetna om Guds närvaro och började bli kvitt vår 

rädsla för i dag, för imorgon eller för det som komma skall. Vi var pånyttfödda.” (Anonyma 
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Alkoholister 2001, s 86) Tolv stegens gudsbild tycks sålunda vara avlastande snarare än sträng 

och krävande. 

 

Bill Wilson, en av tolvstegrörelsen grundare, beskriver hur han alltid trott på en kraft större än 

sig själv. Att det finns något som skapat och skapar. Men präster ”talade till mig om en 

personlig Gud som var kärlek, övermänsklig kraft och vägledning, då blev jag irriterad och min 

intelligens smällde igen dörren inför en sådan teori. Kristus betraktade jag som en stor man som 

predikade en överlägsen moralisk lära vilket hans bekännare dock inte följde alltför troget. 

Själv hade jag anammat de delar av den som verkade lämpliga och inte alltför svåra. Resten 

bortsåg jag ifrån.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 39) Av Wilsons redogörelse för sitt eget 

sökande efter en lämplig gudsbild tycks de tolv stegens Gud vara kommen ur diskussion men 

även ur reflexion. 

 

Bill Wilson skrev vidare att ”de krig som hade utkämpats, de kättarbål och den lagvrängning 

som religiösa tvister hade främjat gjorde mig illamående. Jag tvivlade ärligt på att 

mänsklighetens religioner över huvud taget hade åstadkommit något gott. Om det fanns en 

djävul föreföll det som om det var han som var chef över universum och han hade definitivt mig 

i sitt våld.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 39) 

 

Bill mötte en vän som varit alkoholiserad men genom en stark andlig upplevelse mött Gud som 

gjorde något för honom som han själv inte klarade av - att sluta med spriten. Bill kunde se 

förändringen men kände fortfarande en stor motvilja mot religionernas Gud. Då sa vännen till 

Bill ”Varför väljer du inte din egen uppfattning om Gud?” (Anonyma Alkoholister 2001, s 40) 

Då släppte motståndet taget ”Det handlande bara om att vara villig att tro på en kraft som var 

större än jag själv. Ingenting annat krävdes av mig för att komma igång.” (Anonyma 

Alkoholister 2001, s 40) Detta blev start punkten för Bill att släppa in Gud i sitt liv och det 

förändrade honom från alkoholist till nykter alkoholist. Detta är bakgrunden till steg tre ”Vi 

beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade 

Honom” (se bilaga 1). Detta citat visar att varje människas egen uppfattning om Gud räcker, än 

hur begränsad den är. Man behöver inte ta hänsyn till någon annan människas uppfattning. 

Människor inom tolvstegsrörelsen upptäckte att Gud inte ställer alltför hårda krav på den som 

söker Gud. För tolvstegsrörelsen är andens rike vidsträckt, rymligt, allomfattande, aldrig 

utestängande eller avvisande mot dem som på allvar söker (Anonyma Alkoholister 2001, s 39). 
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Den redan aktivt religiösa ska inte finna konkurrens inom tolvstegsrörelsen till sin egen 

religion. Denna rörelse företräder ingen troslära eller kyrka utan har tagit fasta på allmänna 

principer som finns hos de flesta trossamfund (Anonyma Alkoholister 2001, s 39). 

 

Tolvstegsrörelsens tredje steg, d.v.s. ”Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på 

Gud, sådan vi själva uppfattade Honom” (se bilaga 1) tycks visa på en utgångspunkt att 

människors andliga upplevelser kan och får ta sig många olika uttryck och former. De inte är 

begränsade till kyrkor eller olika religioner. 

 

2.4 Fysisk förändring av livet 

Efter Bill blivit nykter kände han behov av att göra rent i sitt liv. De människor han sårat, 

skadat, övergivit, stulit ifrån. Han gjorde en lista över alla dessa personer, tog kontakt med dem, 

erkände sina fel och frågade hur han kunde gottgöra dem på bästa sätt. Detta var ett sätt att 

praktiskt byta ut djävulen i livet och att göra rum för Gud. Närhelst Bill kände sig osäker bad 

han om vägledning av Gud. När allt detta var utfört lovade Bills vän att han skulle ha en ny 

relation till Gud. De grundläggande förutsättningarna var skapade för att leva ett liv då Gud gav 

svar till hur problem skulle hanteras. ”En tro på Guds kraft tillsammans med tillräcklig mycket 

villighet, ärlighet och ödmjukhet för att upprätta och vidmakthålla denna nya ordning - detta var 

vad som fordrades.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42) Den framväxande tolv stegens Gud 

tycktes sålunda bli en som inte krävde handling men motiverade handling. 

 

Det som krävdes av Bill för att göra det härovan beskrivna var att utplåna sin självupptagenhet 

och överlämna allting till Gud ”han som leder oss alla” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42). 

Efter att ha jobbat hårt med detta och klarat av det upplevde Bill en sinnesro som han aldrig 

tidigare hade upplevt. Det blev bakgrunden till steg fyra ”Vi gjorde en grundlig och 

oförskräckt moralisk självrannsakan” (se bilaga 1). Det är efter detta steg, om det gjorts 

grundligt och ärligt ”vi kan se världen i ögonen. Vi klarar av att vara ensamma med frid och ro 

i sinnet. Vår rädsla försvinner. Vi börjar känna närhet till vår Skapare. Vi kanske tidigare haft 

en viss andlig tro men nu börjar vi få en andlig upplevelse. Vi känner att vi nu är på den rätta 

vägen, harmoni med universums ande.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 97) Av föregående 

tycks det vara så att individen i de tolv stegen möter en stöttande Gud som motiverar handling 

som för individen fram till en tydligare kontakt med guden. 
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”När vi kommit tillbaka hem, söker vi upp en plats där vi kan vara för oss själva en stund och 

noggrant gå igenom vad vi gjort. Vi tackar Gud från djupet av vårt hjärta för att vi nu känner 

honom bättre. Vi tar ned den här boken från hyllan och bläddrar fram till den sida som 

innehåller de tolv stegen. Vi läser noga igenom de fem första förslagen och frågar oss om vi har 

utelämnat någonting, för vi håller ju på att bygga ett valv genom vilket vi till sist skall vandra 

som fria människor. Är vårt bygge gediget så här långt? Ligger stenarna ordentligt på plats?” 

(Anonyma Alkoholister 2001, s 97) 

 

En missbrukare har många olika själsliga och känslomässiga problem t ex självcentreringen, 

rädsla, förbittring, självbedrägeri. På grund av dessa kan missbrukaren inte se sig själv eller sina 

medmänniskor utan sårar och skadar andra eller sig. Det är en person som skapar förvirring och 

splittring snarare än harmoni. Det femte steget är ”Vi erkände inför Gud, oss själva och en 

medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel”. Det sjätte steget följer logiskt på 

förra steget. Det lyder ”Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa 

karaktärsfel” (Se bilaga 1). De tolv stegens Gud tycks vara en kraftfull och välvillig Gud. 

 

2.5 Aktivt vända sig till Gud 

Att ta sig ur år av missbruk är svårt. Det är så mycket som gått sönder. Missbrukaren har gått 

vilse i så lång tid. När gamla skador dyker upp igen oläkta, kan bön och meditation vara något 

att ta till istället för alkoholen. Att gå innåt istället för att fly. Att tystna och lyssna istället för att 

slå på alla cylindrar. Meditationen är ett sätt att lyssna till Guds vägledning (Anonyma 

Alkoholister 2001). 

 

”Det är lätt att vara svävande när det gäller bön. Ändå tror vi att vi kan komma med några 

värdefulla förslag. När vi lägger oss på kvällen, går vi igenom vår dag på ett konstruktivt sätt. 

Har vi ältat vår harm, varit själviska, oärliga eller rädda? Är vi skyldig någon en ursäkt? Har vi 

varit vänliga och kärleksfulla mot alla? Tänkte vi på oss själva största delen av tiden? Eller 

tänkte vi på vad vi kunde göra för andra, på hur vi kunde bidra till livets flod? När vi är färdiga 

med vår genomgång, ber vi om Guds förlåtelse och ledning, så att vi kan rätta till det som blivit 

fel.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 106) 

 

”När vi vaknar på morgonen, låt oss tänka igenom våra planer för dagen. Innan vi börjar, ber vi 

Gud styra våra tankar och särskilt ber vi om att självömkan och oärliga eller egennyttiga motiv 
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sållas bort. Under dessa omständigheter kan vi lugnt utnyttja vår intellektuelle kapacitet, för när 

allt kommer omkring har Gud gett oss en hjärna att tänka med. Vår tankeverksamhet kommer 

att ske på ett högre plan när vårt tänkande är befriat från felaktiga motiv.” (Anonyma 

Alkoholister 2001, s 107) I detta citat kan det skönjas att Gud tycks vara Skaparen. 

 

Bill Wilson skriver ”Jag skulle sitta ned när jag var osäker och endast be om ledning och styrka 

för att lösa mina problem på det sätt Han önskade. Jag skulle aldrig be för egen del utom när det 

jag bad om rörde hur jag kunde vara till nytta för andra. Endast då kunde jag vänta mig att ta 

emot något.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 41) Här kommer steg elva in ”Vi försökte genom 

bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Hans vilja med oss och styrka 

att utföra den.” (Se bilaga l). Wilsons hållning, av att inte tillbedja för egen vinning, tycks vara 

ännu ett steg i att bryta ett destruktivt missbrukande mönster. Det tycks vara hans personliga 

insikt snarare än ett gudomligt krav med denna typ av bön. 

 

2.6 Spridandet av de nya insikterna 

När Bill hade fått hjälp, vågat släppa taget och lita till Gud. Då kom viljan och lusten att hjälpa 

andra som har det svårt med spriten. ”Tro utan handling är död” (Anonyma Alkoholister 2001, 

s 42) vilket betyder för en alkoholist att arbeta med detta program. ”För om en alkoholist 

försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för 

andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningarna och perioderna av svaghet 

som låg framför honom. Om han inte arbetade med sig själv och andra skulle han säkerligen 

börja dricka igen, och om han drack, skulle han med alla säkerhet dö. Då skulle tron i sanning 

vara död.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42) Bill upptäckte att när suget efter spriten var 

fasligt stort brukade arbetet med andra alkoholister rädda dagen. Här kommer det tolfte steget 

”När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra 

detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter”. (se bilaga 1) 

 

De tolv stegen är rörelsens vägledning till varje missbrukare. Den visar på hur man kan steg för 

steg tillväxa i andlighet och minska missbruk. Strävan är själsliga framsteg inte själslig 

fullkomlighet. ”Det andliga livet är inte en teori. Vi måste leva det”. (Anonyma Alkoholister 

2001, s 104) De nya honnörsorden i ett nyktert liv är kärlek, ärlighet och tolerans jämfört med 

tidigare under missbruk var honnörsorden själviskhet, oärlighet, rädsla och bitterhet Bill 
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Wilson skrev till Jung och tackade honom för hans insats att hjälpa Rowland. I sitt svar till Bill 

skriver Jung att en människas behov av sprit kan jämföras med människans törst efter helhet. På 

medeltidens språk kallas det förening med Gud. En alkoholist som inte får en omvälvande 

andlig upplevelse eller som inte har människor som en skyddande mur har icke något skydd 

mot det onda, djävulen (Anonyma Alkoholister 2001.) 

 

2.7 De tolv traditionerna 

Gruppen är en mycket viktig del i de tolv stegen. Att den lever vidare dag för dag, sprids och 

blir fler grupper. En missbrukares liv är fyllt med konflikter, att dessa destruktiva sidor inte ska 

tas in i gruppen är grundläggande. Därför har de tolv traditionerna vuxit fram inom rörelsen. 

 

Den andra traditionen tar upp spörsmålet Gud. Det lyder följande ”För vår grupp finns bara 

en högsta auktoritet - en älskande Gud, såsom han kommer i uttryck i vårt gemensamma 

gruppsamvete. Vår ledare är blott betrodda tjänare - de styr inte.” (se bilaga 2) 

 

Det avgörande innehållet i tolvstegsrörelsens litteratur vad gäller guds uppfattning har här ovan 

avhandlats. 
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3. DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN 

Den apostoliska trosbekännelsen är svenska kyrkans mest använda trosbekännelse. Den har fått 

sitt namn av att det troddes länge att dessa ord kom direkt från apostlarna, att de tillsammans 

hade formulerat den. Den historiska forskningen har visat att så inte är fallet. Istället verkar 

texten härröra från Textus receptus som finns i de romersk-katolska liturgiska böcker som 

omtalas i historiska dokument redan på 700-talet. Men spår från denna trosbekännelse har man 

hittat ända tillbaka till 400-talet i Gallien. (Svenska kyrkans bekännelse skrifter, 2000, s 14) 

 

Vad har den apostoliska trosbekännelsen för funktion för kyrkan idag? I boken ”Vad står 

Svenska kyrkan för?” tas denna fråga upp. De skriver ”Liksom gudstjänsten är centrum och 

utgångspunkt för talet om kyrkan har bekännelsen sin hjärtpunkt i gudstjänsten.” (Eckerdal, 

Gerhardsson, Persson, 1989 s 202) I gudstjänsten samlas församlingen kring Guds ord och 

sakrament. Det ”är ett skeende, där rum, rörelser, röster, rytmer, roller och riter år många 

samtidiga språk för trons förkunnelse och bekännelse. Vad deltagarna tar emot och delar med 

sig när de tillsammans lyssnar, ser, smakar, sjunger och talar, med ord och gester, ristar mönster 

att leva med i var dags anspänning och vila. I gudstjänsten finns källor för en livshållningens 

förkunnelse och bekännelse.” (Eckerdal, Gerhardsson, Persson, 1989 s 202) Författarna går in 

på att beskriva det ideala förhållandet vad gäller bekännelse och församling. De skriver ”De 

som brukar fira gudstjänst måste öva upp sin förmåga att delta med hjärta och kropp. De måste 

motarbeta den falska förväntan att andra skall sköta gudstjänsten för att i stället tillsammans 

med förväntan sträcka sig efter Gud och ta till sig hans gåvor under bön och lovsång. Alla 

deltagare bär, i skilda funktioner, sin del av ansvaret för att liturgins många språk står i 

samklang med det enda evangeliet och blir en samstämmig bekännelse. (Eckerdal, 

Gerhardsson, Persson, 1989 s 203, min kursivering) Här kan skönjas ett, enligt dessa författare, 

ideal av hur trosbekännelse skall nyttjas. 

 

Den apostoliska trosbekännelsen är ett trosvittne från den tiden den skrevs. Det betyder att 

trosbekännelsen är ett historiskt dokument utformat för den tid den skrevs i. ”För att förebygga 

föreställningen att det är bekännelsetexten som utgör den kristna tron”) föreslår författarna att 

inledningsorden till huvudgudstjänsten kan lyda ”Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse” 

istället för ”Låt oss bekänna vår kristna tro” (Eckerdal, Gerhardsson, Persson, 1989 s 206). Här 

tycks det finnas en vilja att klargöra och bekännelsetextens betydelse och möjlighet. 
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Eckerdal m.fl. beskriver idealbilden över hur trosbekännelsen kan användas. Verkligheten är 

ofta mer sammansatt och komplex. Trosbekännelsen kan uttalas utan att individen har förstått 

vad som står i den. För vissa människor kan bekännelsen mumlas med och för en tredje kan 

vissa formuleringar hoppas över. Kritiken av hur trosbekännelsen används är också en levande 

del i Svenska kyrkan. 
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4. DISKUSSION 

Vid genomläsning av ovan sammanfattade tolvstegslitteratur kan skönjas en andlighet och 

gudsbild som är vag, jämlik och anti-auktoritär. Vag på så sätt att alla beskrivningar duger, 

jämlik för allas är lika duglig, anti-auktoritär för att ingen har mer rätt i sin gudsbild än någon 

annan. 

 

För att se tydligare en riktnings Guds bild kan det vara värdefullt att jämföra med någon annan 

riktnings Guds bild. Jämförelsen blir här med Svenska kyrkans apostoliska trosbekännelse (se 

bilaga 3). Vari ligger de eventuella skillnaderna mellan den ovan genomgånga 

gudsuppfattningen i tolvstegsrörelsen och den apostoliska trosbekännelsen. Utgångsläget för 

jämförelsen blir trosbekännelsen, längre ner blir de tolv stegen utgångsläget för jämförelsen. 

 

4.1 Trosbekännelsen jämförs 

Trosbekännelsens första stycke lyder ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens 

skapare.” (se bilaga 3) Här har trosbekännelsen och tolvstegsrörelsens likadana benämningar på 

Gud monoteistisk, maskulin, skapande, förälder, allsmäktig. Vad denna rörelse icke gör är att 

beskriva vad Gud skapar som trosbekännelsen gör. 

 

Här kommer frågan om hur genomtänkt tolvstegsrörelsen skrift är i frågan om dessa 

benämningar på Gud - han och allsmäktig. Rörelsens grundare var aktiva kristna i 

Oxfordgruppen. Har det inneburit att man använt dessa ord utan att reflektera över det? För en 

kristen är det lätt att tänka ”Kristus är Gud, då kalla vi Gud han” även om kristendomen talar 

om en Gud utan kropp, utan kön. Ordet allsmäktig kan lätt brukas om man kommer från en 

kristen tradition utan att det egentligen är genomtänkt vad det ska betyda. Om Gud är 

allsmäktig kommer hela teodicéproblematiken upp. Om Gud är allsmäktig, hur kan då 

människor falla ner i totalt destruktiva missbruk? Kan Gud vara sårbar om Gud är allsmäktig? 

 

Tron på en större makt är helt avgörande för att kunna komma till rätta med missbruket. Det 

blir väldigt konkret varför en människa behöver en tro inom tolvstegsrörelsen. Tron är porten 

från ett ont liv till ett gott liv, porten från död till liv. Utan tro kan aldrig ett anständigt liv 

uppnås. Detta förklaras i tolvstegs-litteraturen tydligt. Trosbekännelsen utgår från att 
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människan tror och berör inte frågan om att skapa eller bevara en tro. Orsaken till att man ska 

tro enligt trosbekännelsen är att få förlåtelse, uppståndelse och ett evigt liv. 

 

Det andra stycket i trosbekännelsen lyder ”Vi tro på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, 

vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, 

korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de 

döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån 

igenkommande till att döma levande och döda.” (se bilaga 3) 

 

Här går trosbekännelsen in på en detaljerad beskrivning av vem gudomen är och vad gudomen 

gjort och gör. De beskrivningarna tolvstegsrörelsens gör på gudomen är känslomässiga ord som 

kärleksfull, god, tolerant, dess rike är rymlig och aldrig avvisande. De mer detaljerade 

beskrivningarna ges utrymme till varje individ att själv skapa sig en bild för Gud. I steg tre står 

det ”Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom” (bilaga 

1) Vad bekännelsen har är en gudsbild som är historiskt förankrad i världen i Jesu liv medan 

tolvstegsrörelsen talar om en Gud i allmänna ordalag. 

 

I trosbekännelsens sista stycke finns dessa ord ”Vi tro ock på den Helige Ande, en helig, 

allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett 

evigt liv.” (se bilaga 3). Precis som trosbekännelsen betonar vikten av en organisation gör 

tolvstegsrörelsen också det. För den senare är det de egna grupperna som är viktiga men även 

kyrkan nämns som en uppbygglig kraft att gå till för att vara med i andakt eller prata med en 

präst. 

 

Den sista meningen i trosbekännelsen handlar om de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

Tolvstegsrörelsens orsak och mål är att få missbrukare att bli nyktra i detta liv. Att vara 

missbrukare är att inte riktigt leva, det är att vara i dödsskuggans dal. Att då lyckas bli nykter är 

att uppstå, att få livet tillbaka. Att hålla sig nykter är ett stort arbete och en kamp. Det eviga 

nyktra livet kan icke lovas men Jesu död och uppståndelse, som beskrivs i trosbekännelsen, är 

en antydan om syndarens uppståndelse som kan komma var och en till del. 
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4.2 Tolvstegsrörelsen jämförs 

Här blir de tolv stegen utgångsläget för jämförelsen. Det första steget lyder ”Vi erkände att vi 

var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv.” (se bilaga 1). I 

trosbekännelsen är ett liv utan Gud ett liv utan förlåtelse, uppståndelse eller evigt liv - ett 

maktlöst liv. Maktlösheten är inget klart utskrivet utan är underförstått. 

 

Det andra, tredje och sjunde steget lyder; ”Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde 

återge oss vårt förstånd. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi 

uppfattade honom. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister.” (se bilaga 1) Både 

trosbekännelsen och de tolv stegen säger att en tro på Gud skapar något positivt. De tolv stegen 

säger att det positiva är att återfå sitt förstånd, avlägsna personliga brister och bryta ett 

missbruk. Trosbekännelsen säger att en tro ger förlåtelse för synder, uppståndelse från 

döden och ett evigt liv. 

 

Den apostoliska trosbekännelsen utgår från att människan tror. Tolvstegsrörelsens önskan är 

att människan ska börja tro. Jesus försökte på alla sätt att få människorna i hans närhet att 

börja tro. Ett exempel på detta finns i Matteusevangeliet där lärjungarna försökt bota en 

fallandesjuk pojke men icke lyckats. Jesus helade honom. Lärjungarna frågar varför de icke 

kunde göra det. Då säger Jesus ”Därför att er tro är svag. Sannerligen, om ni hade tro så stor 

som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta 

sig. Ingenting blir omöjligt för er.” (Bibeln 2000, s 1227) Att få människor att tro var svårt då 

men rimligen kan det vara än svårare idag i vår sekulära, vetenskapliga värld. I jämförelsen av 

Jesu ord till lärjungarna i detta fall och den apostoliska trosbekännelsens antagande av tro tycks 

tolvstegs-litteraturen ligger närmare Jesu mening. 

 

Jesus talar om tro i Markusevangeliet (Bibel 2000). Han sa till kvinnan med blödningarna ”din 

tro har hjälpt dig” (Bibel 2000, s 1250). Det primära för Jesus var att tro. Det tycktes sekundärt 

vad man trodde på. På det sättet tycks tolvstegsrörelsen stå närmare urkristendomen än vad den 

apostoliska trosbekännelsen gör. Här kan det undras vad som händer når någon förlorar sin tro, 

månde vara präst eller församlingsbo. Då tycks kyrkan ha föga hjälp att erbjuda. 

 

Tolv stegens Gudsbild kan ses sålunda som, delvis i större enlighet med vissa Jesu ord än 

trosbekännelsens gudsbild. Däremot är tolv stegens Gud utan direkta hänvisningar till 
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historiska skeenden om någon Gud som däremot trosbekännelsen har till Jesus till en 

organisatorisk tradition och kyrkan som har följt på Jesu liv och gärning. Därmed inte sagt att 

tolvstegsrörelsens gudsbild kan vara i större enlighet med en urkristen tradition än 

trosbekännelsens kyrka. På vilket ställe betoningen lagts är olika för de olika traditionerna. För 

tolvstegsrörelsen har betoningen lags på att få människor att komma till tro medan för 

trosbekännelsen har tron redan funnits. 

 

Steg fyra till och med tolv (förutom steg 7) handlar om att i aktiv handling förändra sitt liv från 

en missbrukares förljugna liv till ett nyktert och ärligt liv. Dessa steg lyder så här; ”Vi gjorde en 

grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. Vi erkände inför Gud, oss själva och en 

medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud 

avlägsna alla dessa karaktärsfel. Vi gjorde en lista över alla de personer som vi hade skadat och 

blev villiga att gottgöra dem alla. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var 

oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra. Vi fortsatte vår självrannsakan och 

erkände genast när vi hade fel. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna 

kontakt med Gud - sådan vi uppfattade honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja 

med oss och styrka att utföra den. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt 

uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa 

principer i alla våra angelägenheter.” (se bilaga 1) I trosbekännelsen finns inga anvisningar hur 

en människa ska leva. 

 

Svenska Kyrkans trosbekännelse kräver tro men inte handling. Tolvstegsrörelsen önskar tro 

och säger samtidigt ”tro utan handling är död”. En missbrukare som har lyckats få en tro kan 

inte stanna där. Då skulle hon återigen falla tillbaka i destruktivitet. Det är för mycket i livet 

som behöver städas upp för att en missbrukare ska kunna få frid i sinnet. Med aktiv handling 

mot de medmänniskor som alkoholisten tidigare utnyttjat, förnedrat och sårat, ska hon komma 

med sin uppriktiga vilja att ställa allt till rätta. Detta är handlingar som drar människan närmare 

Gud. Frågan är om det finns någon gräns där människan ska stanna upp och inte handla. Kan en 

missbrukare komma så långt från sitt tidigare missbruk att hon kan vara stilla och inte handla? 

Kyrkans frånvaro av krav på handling kan tolkas som ett resultat av Martin Luthers teologiska 

avståndstagande från den katolska kyrkan och hans protest mot avlatsbrev som lovade 

människan en biljett till himmelriket. Människan är förlåten. Hon behöver ingenting göra för att 

få det mer än att tro. 
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Trosbekännelsens funktion tycks vara att samla en organisation och dra gränser mot andra 

likartade trosriktningar. De tolv stegens funktion är att ta en missbrukande individ vid handen 

och visa vägen till ett nyktert liv. De tolv traditionerna är till för att organisera grupper för de 

människorna som önskar att bli nyktra. 

 

Ju mer beskrivning det finns av Guden desto mer möjlighet kan det finnas för trosbekännarna 

att uttala sig om vad som är en felaktig tro. Resultatet är rimligen exklusivitet snarare än det 

inklusiva. 

 

En trosbekännelse är ett program som kan jämföras med ett politiskt partis program. 

Tolvstegsrörelsen har ingen trosbekännelse eller partiprogram. Vad den har är tolv traditioner 

där det uttryckes ”en älskande Gud såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma 

gruppsamvete”. Vad menas med gruppsamvete? Hur tar detta sig uttryck i gruppen och hos de 

enskilda individerna i gruppen vore intressant att undersöka. 

 

Har tolvstegsrörelsen blivit mindre kristen jämfört med då den startade på 1930-talet i USA? 

Detta är rimligt att misstänka. En rörelse som exporteras förvandlas i varje land den kommer 

till. Precis som ju-jutsun tappade filosofin från det antika Kina. Kvar blir det praktiska och 

fysiska - inom tolvstegsrörelsen anonymiteten, rundorna, bönen, uppmaningen att läsa sin egen 

litteratur. Även en värld som sekulariseras allt mer påverkar denna rörelse. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet i denna uppsats var att skildra gudsuppfattningen i tolvstegsrörelsens litteratur och 

gärning och jämföra den med den apostoliska trosbekännelsens gudsuppfattning. Det har här 

funnits att gudsuppfattningen inom Tolvstegsrörelsen är av en tolerant, förlåtande och 

älskande Gud. Mycket av tolvstegsrörelsen skrifter fokuserar på missbrukarens behov av att 

tro på en kraft större än sig själv men även det svåra i att göra detta som är absolut 

nödvändigt för att överleva. 

 

De gudsegenskaper som blir tydliga vid genomgången av texterna är följande; 

 

Den apostoliska trosbekännelsens Gud är: 

monoteistisk 

skapande 

maskulin 

förälder 

kärleksfull 

allsmäktig 

 

De tolv stegens Gud är: 

monoteistisk 

skapande 

maskulin 

förälder 

kärleksfull 

allsmäktig 

 

Den apostoliska trosbekännelsens 

gudsuppfattnings kringverk är: 

ett behov av en organisering och 

organisationer 

att tro ger positiva verkningar 

att gudomen har varit en historisk person 

att utgångsläget är tro 

funktionen som innebär att samla troende i en 

organisation 

 

 

 

att visa på uppståndelse tanken 

De tolv stegens gudsuppfattnings 

kringverk är: 

ett behov av organisering och organisationer 

 

att tro ger positiva verkningar 

att gudomen är allmän 

att utgångsläget är misstro 

funktionen som innebär att föra missbrukare 

till tro och nykterhet 

ett behov av att handla i tro 

att ge anvisningar hur människan kan handla 

och leva 
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Bilaga 1 De tolv stegen 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv. 

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom. 

4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla 

våra fel. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra 

dem alla. 

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta 

kunde skada dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan 

vi uppfattade honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka 

att utföra den. 

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi 

föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 
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Bilaga 2 De tolv traditionerna 

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på 

sammanhållningen inom AA. 

2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud, såsom han kommer till 

uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare - de styr 

inte. 

3. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. 

4. Varje grupp bör vara självstyrande - utom i angelägenheter som berör andra grupper 

eller AA som helhet. 

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de alkoholister, 

som fortfarande lider. 

6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade 

sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem med pengar, 

egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte. 

7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd 

utifrån. 

8. AA bör alltid förbli icke professionella - men vår servicecentra kan anställa personal för 

speciella uppgifter. 

9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för 

service - dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar. 

10. AA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig 

dras in i offentliga tvister. 

11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt 

propaganda. Vi bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande till press, film, 

radio och TV. 

12. Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt 

om att sätta princip framför person. 
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Bilaga 3 Den apostoliska trosbekännelsen 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 

himmelens och jordens skapare. 

Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, 

vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria, 

pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, 

nederstigen till dödsriket, 

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen 

till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 

därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

Vi tro ock på den Helige Ande, 

en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, 

syndernas förlåtelse, 

de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 
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1. INLEDNING


Tolvstegsmodellen som är grunden till Anonyma Alkoholisters, AA:s rörelse med fler, har allt sedan trettiotalet varit ett avgörande stöd för tusentals människor som velat ta strid med sitt missbruk. Ett centralt värde i denna rörelse är värnandet av sitt oberoende och av sin anonymitet. Oberoendet gäller kyrka och offentliga sektor likväl som privata organisationer.


Ett andra centralt värde är andlighet för den enskilda och i grupp. Vägen till denna andlighet är alltså inte någon kyrkas utan missbrukarens. Hur ser denna andlighet ut som är enbart till för att stödja strävan mot nykterhet?


Gruppen är en mycket viktig del i de tolv stegen. Att den lever vidare dag för dag, sprids och blir fler grupper. En missbrukares liv är fyllt med konflikter, att dessa destruktiva sidor inte ska tas in i gruppen är grundläggande. Därför har de tolv traditionerna vuxit fram inom rörelsen.


Tolvstegsrörelsens andliga betoning, fokusering på vikten av en högre makt och Gud har behövt vara så utformad för att möjliggöra samling för människor vars engagemang inte varit kyrkoideologiskt. Utgångspunkten har varit allvarlig men ändå inte akademisk, att få bukt mot olika sorters livsförgörande missbruk. Har det varit möjligt inom tolvstegsrörelsen att hitta eller skapa en andlighet och gudsbild som är nyttig och förenande?


Hur är den apostoliska trosbekännelsen Gudsuppfattning jämfört med tolvstegsrörelsen?


1.1 Syfte


Att skildra gudsuppfattningen i tolvstegsrörelsens litteratur och gärning och jämföra den med den apostoliska trosbekännelsen


1.2 Metod


Föreliggande arbetets metod är en genomgång och jämförelse av centrala texter för tolvstegsrörelsen och en central text för svenska kyrkan. Avsikten är att belysa såväl likheter som skillnader i gudsbilder som kan skönjas i dessa texter.


Texterna som jämfördes var tolvstegsrörelsens tolv steg och dess tolv traditioner samt Svenska kyrkans apostoliska trosbekännelse.


Anledningen till att de tolv stegen och de tolv traditionerna har använts här är deras centrala roll i tolvstegsrörelsens dagliga liv. Stegen och traditionerna högläses på nästan samtliga sammankomster men även andra texter kan användas. Den gudsbilden de förmedlar är därmed den som främst präglar rörelsen.


Anledningen till att den apostoliska trosbekännelsen har använts här är att den är den mest använda trosbekännelsen inom svenska kyrkan, även om andra bekännelsetexter också används.

Valet av metod i detta arbete har inneburit svårigheten i att jämföra texter som inte är skrivna i relation till varandra. De har inte skrivits med avsikt att täcka samma ämnen. De har skrivits i var sin rörelse och i var sitt sekel och utifrån ett visst samförstånd och en viss opposition. De har skrivits på varsin kontinent. Texterna har alltså i strikt mening haft delvis olika kvalitéer istället för att enbart redovisa olika svar på samma frågor.


2. DE TOLV STEGEN


Det finns några olika människors historia som på ett eller annat sätt kommer samman och som bidrar till starten av tolvstegsrörelsen. Rowland är en av dessa. Han levde i USA på 1930-talet och han hade sökt sig till de främsta terapier för att blir fri sin alkoholism. Med en önskan att bli nykter hade han sökt sig till CG Jung i Zürich. Han kommer en andra gång till Jung, då han åter hade misslyckas få kontroll över de inre demonerna. Andra gången Rowland kommer till Zürich säger Jung att han icke kan göra mera för honom. De sista orden Jung säger till Rowland är ”Den enda hjälp jag eventuellt kunde tänka mig, det vore en genomgripande andlig upplevelse!” (Månsus 1996, s 54)


Rowland tar Jung på allvar och söker upp en aktiv andlig strömning i USA, Oxfordgrupprörelsen. (Pittman 1992) Det är en kristen grupp som hade sökt sig tillbaka till ursprunget - Jesus bergspredikan. Oxfordgrupprörelsen menade att andligheten inte skulle stängas inne i kyrkorna utan det skulle prägla hela människans liv. Man skulle leva i renhet, osjälviskhet, kärlek och absolut ärlighet.


Rowland får en andlig upplevelse och blir hängiven denna rörelse. Han slutar dricka alkohol. I Oxfordgruppens anda söker han upp Ebby som är god vän och svårt alkoholiserad. Även Ebby får en andlig upplevelse och blir nykter. Han söker upp sin gamla suparkompis Bill Wilson. (Anonyma Alkoholister blir myndigt 1994) Detta möte mellan Ebby och Bill räknas som Tolvstegsrörelsens tillblivelse. Det var året 1935 (Månsus 1996, s 55).


2.1 Kapitulationen


När Bill blivit nykter alkoholist började han så småningom att dra in andra alkoholister till Oxfordgruppen. Bill berättar för andra om vad han gjort för att komma ur sitt missbruk med en önskan att få de andra att sluta med alkoholen. Resultat uteblir. Det är egentligen bara Bill som lyckas åstadkomma stabil nykterhet. Bill blir missmodig av de uteblivna resultaten. Han rådfrågar en god vän dr Silkworth. Silkworth berättar att Bill predikar för mycket och kommer med sina oxfordprinciper alldeles för tidigt. Silkworth råder honom att istället presentera skoningslösa fakta om alkoholens konsekvenser. ”Endast den som nått ’botten’ och insett sin maktlöshet är beredd - i djupet av sitt innersta - att ta emot den ’medicin’ du erbjuder, dina Oxfordprinciper.”, menar Silkworth (Månsus 1996, s 66).


Att erkänna att jag inte har makt över mitt liv. Att jag är i behov av hjälp. Att kapitulera det är det första steget i tolvstegsrörelsen ”Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv.” (se bilaga De tolv stegen) Utan detta steg finns inget erkännande att människan behöver hjälp. Detta är att inse att jag är i kris. En hårdhet i människan måste brytas. Detta steg öppnar upp och visar på behovet av en större kraft. Självuppgivelse och kapitulation är dörren till andligheten. Detta tycks vara en essentiell del av tolvstegsrörelsens förhållningssätt.


2.2 Sökande efter tro


Anonyma Alkoholister tycks inte ha någon önskan att övertyga om att det bara skulle finnas ett sätt att komma till tro. Vägarna verkar vara lika många som människor. Bristen på kraft är en missbrukares dilemma. Därav steg två ”Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd” (se bilaga De tolv stegen).


I boken Anonyma Alkoholister vilket i folkmun kallas Stora bok, är tolvstegsrörelsens grundmaterial. I den boken är några ord formulerade på detta vis ”Vi upptäckte att så snart vi kunde lägga våra fördomar åt sidan och uttrycka åtminstone en försiktig villighet att tro på en kraft som var större än vår egen, då började vi nå resultat, även om det var omöjligt för någon av oss att riktigt förklara eller förstå den kraften, som vi kallar Gud.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 72) Föregående citat tycks måna om en stor grad ödmjukhet och flexibilitet i sin gudsbild.


Texten fortsätter ”Vi som har vandrat denna tvivlets väg ber dig släppa dina fördomar, även gentemot religion i organiserad form. Vi har lärt oss att vilka mänskliga svagheter som än finns i olika trosläror, har dessa trosläror gett mening och ledning till miljoner. Människor med en tro har en logisk föreställning om vad livet handlar om. Vi hade i själva verket ingen som helst förnuftig uppfattning. Vi roade oss själva med att cyniskt dissekera religiösa övertygelser och sedvänjor när vi snarare borde ha lagt märke till att många religiösa människor, oberoende av ras, hudfärg och trosbekännelse, visar prov på just den stabilitet, lycka och hjälpsamhet som vi själva borde eftersträva.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 75) Citat tyder på en genomtänkt ambition att undvika konflikter utifrån olika kyrkliga härkomster.


Brottningen för en missbrukare att få en tro är en hård framför allt om missbrukaren dessutom är agnostiker eller ateister. För då kan man tro att den mänskliga intelligensen är den slutliga instansen. Alkoholisten har i lång tid försökt lita till sitt egna sunda förnuft, intelligensen, känslor och då hamnat i ett destruktivt livslopp. Att ta sig ur detta är att släppa taget om allt som hon tidigare litat på och tro på något annat, annorlunda, större än sig själv (Anonyma Alkoholister 2001). Gudsbilden tycks vara en Gud vunnen ur personligt lidande.


När en alkoholist vågar börja tro på en kraft större än sin egen börjar mirakulösa saker att hända. Istället för att vara kvar i sammanbrott, förtvivlan och kaos började de uppfyllas av ny kraft, sinnesfrid och känslor av meningsfullhet (Anonyma Alkoholister 2001). Tolv stegens gudsbild tycks sålunda vara stöttande snarare än dömande.


Att inte tro på Gud är att lura sig själv menar AA ”för djupt nere i varje man, kvinna och barn vilar en grundläggande föreställning om Gud. Den kan skymmas av olycka, av rikedom, av dyrkan av andra saker, men i en eller annan form finns den där. För tro på en kraft som är större än vår egen, och mirakulösa bevis på denna kraft i människors liv, är sanningar lika gamla som människan själv.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 79f) Gudsbilden tycks sålunda vara av en gäckande art som måste sökas.


2.3 En tro på Gud


När tron på Gud kommer, kan relationen till Gud jämföras med relationen till en god vän. ”Ibland var vi tvungna att oförskräckt söka, men han fanns där. Han var lika mycket verklig som vi var. Vi upptäckte den stora verkligheten djupt nere inom oss. När allt kommer omkring är det bara där som han kan upplevas.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 80) Gudsbilden tycks befrämja en mycket personlig gudsupplevelse.


Utan de nödvändiga skydden och stödet i uppväxten har missbrukaren själv tvingas tro sig vara Gud. Att få bukt med missbruket är att se sanningen i vit ögat - ingen människa är Gud. Ingen har ett så stort ansvar och en sådan makt. Istället är det dags att lämna över och låta Gud bli regissören i livet. Gud är föräldern och människan är Guds barn. ”Vi har en ny arbetsgivare. Eftersom han är allsmäktig, sörjde han för att vi erhöll vad vi behövde om vi höll oss nära honom och utförde hans arbete väl. Vi blev medvetna om Guds närvaro och började bli kvitt vår rädsla för i dag, för imorgon eller för det som komma skall. Vi var pånyttfödda.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 86) Tolv stegens gudsbild tycks sålunda vara avlastande snarare än sträng och krävande.

Bill Wilson, en av tolvstegrörelsen grundare, beskriver hur han alltid trott på en kraft större än sig själv. Att det finns något som skapat och skapar. Men präster ”talade till mig om en personlig Gud som var kärlek, övermänsklig kraft och vägledning, då blev jag irriterad och min intelligens smällde igen dörren inför en sådan teori. Kristus betraktade jag som en stor man som predikade en överlägsen moralisk lära vilket hans bekännare dock inte följde alltför troget. Själv hade jag anammat de delar av den som verkade lämpliga och inte alltför svåra. Resten bortsåg jag ifrån.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 39) Av Wilsons redogörelse för sitt eget sökande efter en lämplig gudsbild tycks de tolv stegens Gud vara kommen ur diskussion men även ur reflexion.


Bill Wilson skrev vidare att ”de krig som hade utkämpats, de kättarbål och den lagvrängning som religiösa tvister hade främjat gjorde mig illamående. Jag tvivlade ärligt på att mänsklighetens religioner över huvud taget hade åstadkommit något gott. Om det fanns en djävul föreföll det som om det var han som var chef över universum och han hade definitivt mig i sitt våld.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 39)

Bill mötte en vän som varit alkoholiserad men genom en stark andlig upplevelse mött Gud som gjorde något för honom som han själv inte klarade av - att sluta med spriten. Bill kunde se förändringen men kände fortfarande en stor motvilja mot religionernas Gud. Då sa vännen till Bill ”Varför väljer du inte din egen uppfattning om Gud?” (Anonyma Alkoholister 2001, s 40) Då släppte motståndet taget ”Det handlande bara om att vara villig att tro på en kraft som var större än jag själv. Ingenting annat krävdes av mig för att komma igång.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 40) Detta blev start punkten för Bill att släppa in Gud i sitt liv och det förändrade honom från alkoholist till nykter alkoholist. Detta är bakgrunden till steg tre ”Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom” (se bilaga 1). Detta citat visar att varje människas egen uppfattning om Gud räcker, än hur begränsad den är. Man behöver inte ta hänsyn till någon annan människas uppfattning. Människor inom tolvstegsrörelsen upptäckte att Gud inte ställer alltför hårda krav på den som söker Gud. För tolvstegsrörelsen är andens rike vidsträckt, rymligt, allomfattande, aldrig utestängande eller avvisande mot dem som på allvar söker (Anonyma Alkoholister 2001, s 39).


Den redan aktivt religiösa ska inte finna konkurrens inom tolvstegsrörelsen till sin egen religion. Denna rörelse företräder ingen troslära eller kyrka utan har tagit fasta på allmänna principer som finns hos de flesta trossamfund (Anonyma Alkoholister 2001, s 39).


Tolvstegsrörelsens tredje steg, d.v.s. ”Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom” (se bilaga 1) tycks visa på en utgångspunkt att människors andliga upplevelser kan och får ta sig många olika uttryck och former. De inte är begränsade till kyrkor eller olika religioner.


2.4 Fysisk förändring av livet


Efter Bill blivit nykter kände han behov av att göra rent i sitt liv. De människor han sårat, skadat, övergivit, stulit ifrån. Han gjorde en lista över alla dessa personer, tog kontakt med dem, erkände sina fel och frågade hur han kunde gottgöra dem på bästa sätt. Detta var ett sätt att praktiskt byta ut djävulen i livet och att göra rum för Gud. Närhelst Bill kände sig osäker bad han om vägledning av Gud. När allt detta var utfört lovade Bills vän att han skulle ha en ny relation till Gud. De grundläggande förutsättningarna var skapade för att leva ett liv då Gud gav svar till hur problem skulle hanteras. ”En tro på Guds kraft tillsammans med tillräcklig mycket villighet, ärlighet och ödmjukhet för att upprätta och vidmakthålla denna nya ordning - detta var vad som fordrades.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42) Den framväxande tolv stegens Gud tycktes sålunda bli en som inte krävde handling men motiverade handling.


Det som krävdes av Bill för att göra det härovan beskrivna var att utplåna sin självupptagenhet och överlämna allting till Gud ”han som leder oss alla” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42). Efter att ha jobbat hårt med detta och klarat av det upplevde Bill en sinnesro som han aldrig tidigare hade upplevt. Det blev bakgrunden till steg fyra ”Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan” (se bilaga 1). Det är efter detta steg, om det gjorts grundligt och ärligt ”vi kan se världen i ögonen. Vi klarar av att vara ensamma med frid och ro i sinnet. Vår rädsla försvinner. Vi börjar känna närhet till vår Skapare. Vi kanske tidigare haft en viss andlig tro men nu börjar vi få en andlig upplevelse. Vi känner att vi nu är på den rätta vägen, harmoni med universums ande.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 97) Av föregående tycks det vara så att individen i de tolv stegen möter en stöttande Gud som motiverar handling som för individen fram till en tydligare kontakt med guden.


”När vi kommit tillbaka hem, söker vi upp en plats där vi kan vara för oss själva en stund och noggrant gå igenom vad vi gjort. Vi tackar Gud från djupet av vårt hjärta för att vi nu känner honom bättre. Vi tar ned den här boken från hyllan och bläddrar fram till den sida som innehåller de tolv stegen. Vi läser noga igenom de fem första förslagen och frågar oss om vi har utelämnat någonting, för vi håller ju på att bygga ett valv genom vilket vi till sist skall vandra som fria människor. Är vårt bygge gediget så här långt? Ligger stenarna ordentligt på plats?” (Anonyma Alkoholister 2001, s 97)


En missbrukare har många olika själsliga och känslomässiga problem t ex självcentreringen, rädsla, förbittring, självbedrägeri. På grund av dessa kan missbrukaren inte se sig själv eller sina medmänniskor utan sårar och skadar andra eller sig. Det är en person som skapar förvirring och splittring snarare än harmoni. Det femte steget är ”Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel”. Det sjätte steget följer logiskt på förra steget. Det lyder ”Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel” (Se bilaga 1). De tolv stegens Gud tycks vara en kraftfull och välvillig Gud.


2.5 Aktivt vända sig till Gud


Att ta sig ur år av missbruk är svårt. Det är så mycket som gått sönder. Missbrukaren har gått vilse i så lång tid. När gamla skador dyker upp igen oläkta, kan bön och meditation vara något att ta till istället för alkoholen. Att gå innåt istället för att fly. Att tystna och lyssna istället för att slå på alla cylindrar. Meditationen är ett sätt att lyssna till Guds vägledning (Anonyma Alkoholister 2001).


”Det är lätt att vara svävande när det gäller bön. Ändå tror vi att vi kan komma med några värdefulla förslag. När vi lägger oss på kvällen, går vi igenom vår dag på ett konstruktivt sätt. Har vi ältat vår harm, varit själviska, oärliga eller rädda? Är vi skyldig någon en ursäkt? Har vi varit vänliga och kärleksfulla mot alla? Tänkte vi på oss själva största delen av tiden? Eller tänkte vi på vad vi kunde göra för andra, på hur vi kunde bidra till livets flod? När vi är färdiga med vår genomgång, ber vi om Guds förlåtelse och ledning, så att vi kan rätta till det som blivit fel.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 106)


”När vi vaknar på morgonen, låt oss tänka igenom våra planer för dagen. Innan vi börjar, ber vi Gud styra våra tankar och särskilt ber vi om att självömkan och oärliga eller egennyttiga motiv sållas bort. Under dessa omständigheter kan vi lugnt utnyttja vår intellektuelle kapacitet, för när allt kommer omkring har Gud gett oss en hjärna att tänka med. Vår tankeverksamhet kommer att ske på ett högre plan när vårt tänkande är befriat från felaktiga motiv.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 107) I detta citat kan det skönjas att Gud tycks vara Skaparen.


Bill Wilson skriver ”Jag skulle sitta ned när jag var osäker och endast be om ledning och styrka för att lösa mina problem på det sätt Han önskade. Jag skulle aldrig be för egen del utom när det jag bad om rörde hur jag kunde vara till nytta för andra. Endast då kunde jag vänta mig att ta emot något.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 41) Här kommer steg elva in ”Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Hans vilja med oss och styrka att utföra den.” (Se bilaga l). Wilsons hållning, av att inte tillbedja för egen vinning, tycks vara ännu ett steg i att bryta ett destruktivt missbrukande mönster. Det tycks vara hans personliga insikt snarare än ett gudomligt krav med denna typ av bön.


2.6 Spridandet av de nya insikterna

När Bill hade fått hjälp, vågat släppa taget och lita till Gud. Då kom viljan och lusten att hjälpa andra som har det svårt med spriten. ”Tro utan handling är död” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42) vilket betyder för en alkoholist att arbeta med detta program. ”För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningarna och perioderna av svaghet som låg framför honom. Om han inte arbetade med sig själv och andra skulle han säkerligen börja dricka igen, och om han drack, skulle han med alla säkerhet dö. Då skulle tron i sanning vara död.” (Anonyma Alkoholister 2001, s 42) Bill upptäckte att när suget efter spriten var fasligt stort brukade arbetet med andra alkoholister rädda dagen. Här kommer det tolfte steget ”När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter”. (se bilaga 1)


De tolv stegen är rörelsens vägledning till varje missbrukare. Den visar på hur man kan steg för steg tillväxa i andlighet och minska missbruk. Strävan är själsliga framsteg inte själslig fullkomlighet. ”Det andliga livet är inte en teori. Vi måste leva det”. (Anonyma Alkoholister 2001, s 104) De nya honnörsorden i ett nyktert liv är kärlek, ärlighet och tolerans jämfört med tidigare under missbruk var honnörsorden själviskhet, oärlighet, rädsla och bitterhet Bill Wilson skrev till Jung och tackade honom för hans insats att hjälpa Rowland. I sitt svar till Bill skriver Jung att en människas behov av sprit kan jämföras med människans törst efter helhet. På medeltidens språk kallas det förening med Gud. En alkoholist som inte får en omvälvande andlig upplevelse eller som inte har människor som en skyddande mur har icke något skydd mot det onda, djävulen (Anonyma Alkoholister 2001.)


2.7 De tolv traditionerna


Gruppen är en mycket viktig del i de tolv stegen. Att den lever vidare dag för dag, sprids och blir fler grupper. En missbrukares liv är fyllt med konflikter, att dessa destruktiva sidor inte ska tas in i gruppen är grundläggande. Därför har de tolv traditionerna vuxit fram inom rörelsen.


Den andra traditionen tar upp spörsmålet Gud. Det lyder följande ”För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud, såsom han kommer i uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Vår ledare är blott betrodda tjänare - de styr inte.” (se bilaga 2)


Det avgörande innehållet i tolvstegsrörelsens litteratur vad gäller guds uppfattning har här ovan avhandlats.


3. DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN


Den apostoliska trosbekännelsen är svenska kyrkans mest använda trosbekännelse. Den har fått sitt namn av att det troddes länge att dessa ord kom direkt från apostlarna, att de tillsammans hade formulerat den. Den historiska forskningen har visat att så inte är fallet. Istället verkar texten härröra från Textus receptus som finns i de romersk-katolska liturgiska böcker som omtalas i historiska dokument redan på 700-talet. Men spår från denna trosbekännelse har man hittat ända tillbaka till 400-talet i Gallien. (Svenska kyrkans bekännelse skrifter, 2000, s 14)


Vad har den apostoliska trosbekännelsen för funktion för kyrkan idag? I boken ”Vad står Svenska kyrkan för?” tas denna fråga upp. De skriver ”Liksom gudstjänsten är centrum och utgångspunkt för talet om kyrkan har bekännelsen sin hjärtpunkt i gudstjänsten.” (Eckerdal, Gerhardsson, Persson, 1989 s 202) I gudstjänsten samlas församlingen kring Guds ord och sakrament. Det ”är ett skeende, där rum, rörelser, röster, rytmer, roller och riter år många samtidiga språk för trons förkunnelse och bekännelse. Vad deltagarna tar emot och delar med sig när de tillsammans lyssnar, ser, smakar, sjunger och talar, med ord och gester, ristar mönster att leva med i var dags anspänning och vila. I gudstjänsten finns källor för en livshållningens förkunnelse och bekännelse.” (Eckerdal, Gerhardsson, Persson, 1989 s 202) Författarna går in på att beskriva det ideala förhållandet vad gäller bekännelse och församling. De skriver ”De som brukar fira gudstjänst måste öva upp sin förmåga att delta med hjärta och kropp. De måste motarbeta den falska förväntan att andra skall sköta gudstjänsten för att i stället tillsammans med förväntan sträcka sig efter Gud och ta till sig hans gåvor under bön och lovsång. Alla deltagare bär, i skilda funktioner, sin del av ansvaret för att liturgins många språk står i samklang med det enda evangeliet och blir en samstämmig bekännelse. (Eckerdal, Gerhardsson, Persson, 1989 s 203, min kursivering) Här kan skönjas ett, enligt dessa författare, ideal av hur trosbekännelse skall nyttjas.


Den apostoliska trosbekännelsen är ett trosvittne från den tiden den skrevs. Det betyder att trosbekännelsen är ett historiskt dokument utformat för den tid den skrevs i. ”För att förebygga föreställningen att det är bekännelsetexten som utgör den kristna tron”) föreslår författarna att inledningsorden till huvudgudstjänsten kan lyda ”Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse” istället för ”Låt oss bekänna vår kristna tro” (Eckerdal, Gerhardsson, Persson, 1989 s 206). Här tycks det finnas en vilja att klargöra och bekännelsetextens betydelse och möjlighet.


Eckerdal m.fl. beskriver idealbilden över hur trosbekännelsen kan användas. Verkligheten är ofta mer sammansatt och komplex. Trosbekännelsen kan uttalas utan att individen har förstått vad som står i den. För vissa människor kan bekännelsen mumlas med och för en tredje kan vissa formuleringar hoppas över. Kritiken av hur trosbekännelsen används är också en levande del i Svenska kyrkan.


4. DISKUSSION


Vid genomläsning av ovan sammanfattade tolvstegslitteratur kan skönjas en andlighet och gudsbild som är vag, jämlik och anti-auktoritär. Vag på så sätt att alla beskrivningar duger, jämlik för allas är lika duglig, anti-auktoritär för att ingen har mer rätt i sin gudsbild än någon annan.


För att se tydligare en riktnings Guds bild kan det vara värdefullt att jämföra med någon annan riktnings Guds bild. Jämförelsen blir här med Svenska kyrkans apostoliska trosbekännelse (se bilaga 3). Vari ligger de eventuella skillnaderna mellan den ovan genomgånga gudsuppfattningen i tolvstegsrörelsen och den apostoliska trosbekännelsen. Utgångsläget för jämförelsen blir trosbekännelsen, längre ner blir de tolv stegen utgångsläget för jämförelsen.


4.1 Trosbekännelsen jämförs


Trosbekännelsens första stycke lyder ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.” (se bilaga 3) Här har trosbekännelsen och tolvstegsrörelsens likadana benämningar på Gud monoteistisk, maskulin, skapande, förälder, allsmäktig. Vad denna rörelse icke gör är att beskriva vad Gud skapar som trosbekännelsen gör.


Här kommer frågan om hur genomtänkt tolvstegsrörelsen skrift är i frågan om dessa benämningar på Gud - han och allsmäktig. Rörelsens grundare var aktiva kristna i Oxfordgruppen. Har det inneburit att man använt dessa ord utan att reflektera över det? För en kristen är det lätt att tänka ”Kristus är Gud, då kalla vi Gud han” även om kristendomen talar om en Gud utan kropp, utan kön. Ordet allsmäktig kan lätt brukas om man kommer från en kristen tradition utan att det egentligen är genomtänkt vad det ska betyda. Om Gud är allsmäktig kommer hela teodicéproblematiken upp. Om Gud är allsmäktig, hur kan då människor falla ner i totalt destruktiva missbruk? Kan Gud vara sårbar om Gud är allsmäktig?


Tron på en större makt är helt avgörande för att kunna komma till rätta med missbruket. Det blir väldigt konkret varför en människa behöver en tro inom tolvstegsrörelsen. Tron är porten från ett ont liv till ett gott liv, porten från död till liv. Utan tro kan aldrig ett anständigt liv uppnås. Detta förklaras i tolvstegs-litteraturen tydligt. Trosbekännelsen utgår från att människan tror och berör inte frågan om att skapa eller bevara en tro. Orsaken till att man ska tro enligt trosbekännelsen är att få förlåtelse, uppståndelse och ett evigt liv.


Det andra stycket i trosbekännelsen lyder ”Vi tro på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.” (se bilaga 3)


Här går trosbekännelsen in på en detaljerad beskrivning av vem gudomen är och vad gudomen gjort och gör. De beskrivningarna tolvstegsrörelsens gör på gudomen är känslomässiga ord som kärleksfull, god, tolerant, dess rike är rymlig och aldrig avvisande. De mer detaljerade beskrivningarna ges utrymme till varje individ att själv skapa sig en bild för Gud. I steg tre står det ”Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom” (bilaga 1) Vad bekännelsen har är en gudsbild som är historiskt förankrad i världen i Jesu liv medan tolvstegsrörelsen talar om en Gud i allmänna ordalag.


I trosbekännelsens sista stycke finns dessa ord ”Vi tro ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.” (se bilaga 3). Precis som trosbekännelsen betonar vikten av en organisation gör tolvstegsrörelsen också det. För den senare är det de egna grupperna som är viktiga men även kyrkan nämns som en uppbygglig kraft att gå till för att vara med i andakt eller prata med en präst.


Den sista meningen i trosbekännelsen handlar om de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Tolvstegsrörelsens orsak och mål är att få missbrukare att bli nyktra i detta liv. Att vara missbrukare är att inte riktigt leva, det är att vara i dödsskuggans dal. Att då lyckas bli nykter är att uppstå, att få livet tillbaka. Att hålla sig nykter är ett stort arbete och en kamp. Det eviga nyktra livet kan icke lovas men Jesu död och uppståndelse, som beskrivs i trosbekännelsen, är en antydan om syndarens uppståndelse som kan komma var och en till del.


4.2 Tolvstegsrörelsen jämförs


Här blir de tolv stegen utgångsläget för jämförelsen. Det första steget lyder ”Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv.” (se bilaga 1). I trosbekännelsen är ett liv utan Gud ett liv utan förlåtelse, uppståndelse eller evigt liv - ett maktlöst liv. Maktlösheten är inget klart utskrivet utan är underförstått.


Det andra, tredje och sjunde steget lyder; ”Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister.” (se bilaga 1) Både trosbekännelsen och de tolv stegen säger att en tro på Gud skapar något positivt. De tolv stegen säger att det positiva är att återfå sitt förstånd, avlägsna personliga brister och bryta ett missbruk. Trosbekännelsen säger att en tro ger förlåtelse för synder, uppståndelse från döden och ett evigt liv.


Den apostoliska trosbekännelsen utgår från att människan tror. Tolvstegsrörelsens önskan är att människan ska börja tro. Jesus försökte på alla sätt att få människorna i hans närhet att börja tro. Ett exempel på detta finns i Matteusevangeliet där lärjungarna försökt bota en fallandesjuk pojke men icke lyckats. Jesus helade honom. Lärjungarna frågar varför de icke kunde göra det. Då säger Jesus ”Därför att er tro är svag. Sannerligen, om ni hade tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.” (Bibeln 2000, s 1227) Att få människor att tro var svårt då men rimligen kan det vara än svårare idag i vår sekulära, vetenskapliga värld. I jämförelsen av Jesu ord till lärjungarna i detta fall och den apostoliska trosbekännelsens antagande av tro tycks tolvstegs-litteraturen ligger närmare Jesu mening.


Jesus talar om tro i Markusevangeliet (Bibel 2000). Han sa till kvinnan med blödningarna ”din tro har hjälpt dig” (Bibel 2000, s 1250). Det primära för Jesus var att tro. Det tycktes sekundärt vad man trodde på. På det sättet tycks tolvstegsrörelsen stå närmare urkristendomen än vad den apostoliska trosbekännelsen gör. Här kan det undras vad som händer når någon förlorar sin tro, månde vara präst eller församlingsbo. Då tycks kyrkan ha föga hjälp att erbjuda.


Tolv stegens Gudsbild kan ses sålunda som, delvis i större enlighet med vissa Jesu ord än trosbekännelsens gudsbild. Däremot är tolv stegens Gud utan direkta hänvisningar till historiska skeenden om någon Gud som däremot trosbekännelsen har till Jesus till en organisatorisk tradition och kyrkan som har följt på Jesu liv och gärning. Därmed inte sagt att tolvstegsrörelsens gudsbild kan vara i större enlighet med en urkristen tradition än trosbekännelsens kyrka. På vilket ställe betoningen lagts är olika för de olika traditionerna. För tolvstegsrörelsen har betoningen lags på att få människor att komma till tro medan för trosbekännelsen har tron redan funnits.

Steg fyra till och med tolv (förutom steg 7) handlar om att i aktiv handling förändra sitt liv från en missbrukares förljugna liv till ett nyktert och ärligt liv. Dessa steg lyder så här; ”Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. Vi gjorde en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.” (se bilaga 1) I trosbekännelsen finns inga anvisningar hur en människa ska leva.


Svenska Kyrkans trosbekännelse kräver tro men inte handling. Tolvstegsrörelsen önskar tro och säger samtidigt ”tro utan handling är död”. En missbrukare som har lyckats få en tro kan inte stanna där. Då skulle hon återigen falla tillbaka i destruktivitet. Det är för mycket i livet som behöver städas upp för att en missbrukare ska kunna få frid i sinnet. Med aktiv handling mot de medmänniskor som alkoholisten tidigare utnyttjat, förnedrat och sårat, ska hon komma med sin uppriktiga vilja att ställa allt till rätta. Detta är handlingar som drar människan närmare Gud. Frågan är om det finns någon gräns där människan ska stanna upp och inte handla. Kan en missbrukare komma så långt från sitt tidigare missbruk att hon kan vara stilla och inte handla? Kyrkans frånvaro av krav på handling kan tolkas som ett resultat av Martin Luthers teologiska avståndstagande från den katolska kyrkan och hans protest mot avlatsbrev som lovade människan en biljett till himmelriket. Människan är förlåten. Hon behöver ingenting göra för att få det mer än att tro.


Trosbekännelsens funktion tycks vara att samla en organisation och dra gränser mot andra likartade trosriktningar. De tolv stegens funktion är att ta en missbrukande individ vid handen och visa vägen till ett nyktert liv. De tolv traditionerna är till för att organisera grupper för de människorna som önskar att bli nyktra.


Ju mer beskrivning det finns av Guden desto mer möjlighet kan det finnas för trosbekännarna att uttala sig om vad som är en felaktig tro. Resultatet är rimligen exklusivitet snarare än det inklusiva.


En trosbekännelse är ett program som kan jämföras med ett politiskt partis program. Tolvstegsrörelsen har ingen trosbekännelse eller partiprogram. Vad den har är tolv traditioner där det uttryckes ”en älskande Gud såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete”. Vad menas med gruppsamvete? Hur tar detta sig uttryck i gruppen och hos de enskilda individerna i gruppen vore intressant att undersöka.


Har tolvstegsrörelsen blivit mindre kristen jämfört med då den startade på 1930-talet i USA? Detta är rimligt att misstänka. En rörelse som exporteras förvandlas i varje land den kommer till. Precis som ju-jutsun tappade filosofin från det antika Kina. Kvar blir det praktiska och fysiska - inom tolvstegsrörelsen anonymiteten, rundorna, bönen, uppmaningen att läsa sin egen litteratur. Även en värld som sekulariseras allt mer påverkar denna rörelse.


SAMMANFATTNING


Syftet i denna uppsats var att skildra gudsuppfattningen i tolvstegsrörelsens litteratur och gärning och jämföra den med den apostoliska trosbekännelsens gudsuppfattning. Det har här funnits att gudsuppfattningen inom Tolvstegsrörelsen är av en tolerant, förlåtande och älskande Gud. Mycket av tolvstegsrörelsen skrifter fokuserar på missbrukarens behov av att tro på en kraft större än sig själv men även det svåra i att göra detta som är absolut nödvändigt för att överleva.


De gudsegenskaper som blir tydliga vid genomgången av texterna är följande;


		Den apostoliska trosbekännelsens Gud är:


monoteistisk


skapande


maskulin


förälder


kärleksfull


allsmäktig




		De tolv stegens Gud är:


monoteistisk


skapande


maskulin


förälder


kärleksfull


allsmäktig






		Den apostoliska trosbekännelsens gudsuppfattnings kringverk är:


ett behov av en organisering och organisationer


att tro ger positiva verkningar


att gudomen har varit en historisk person


att utgångsläget är tro


funktionen som innebär att samla troende i en organisation


att visa på uppståndelse tanken

		De tolv stegens gudsuppfattnings kringverk är:


ett behov av organisering och organisationer


att tro ger positiva verkningar


att gudomen är allmän


att utgångsläget är misstro


funktionen som innebär att föra missbrukare till tro och nykterhet


ett behov av att handla i tro


att ge anvisningar hur människan kan handla och leva





Bilaga 1 De tolv stegen


1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv.


2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom.

4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.


5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister.

8. Vi gjorde en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Bilaga 2 De tolv traditionerna


1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom AA.


2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud, såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare - de styr inte.


3. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.


4. Varje grupp bör vara självstyrande - utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som helhet.


5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de alkoholister, som fortfarande lider.


6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.


7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

8. AA bör alltid förbli icke professionella - men vår servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.


9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service - dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar.

10. AA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande till press, film, radio och TV.

12. Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip framför person.


Bilaga 3 Den apostoliska trosbekännelsen


Vi tror på Gud Fader allsmäktig,


himmelens och jordens skapare.


Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,


vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria,


pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,


nederstigen till dödsriket,


på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen


till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,


därifrån igenkommande till att döma levande och döda.


Vi tro ock på den Helige Ande,


en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund,


syndernas förlåtelse,


de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
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