1. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla. Original Group -ryhmissä tapahtuva
henkilökohtainen toipuminen riippuu ryhmien yhtenäisyydestä ja sisäisestä eheydestä, jonka
yhteys Jumalaan ja toinen toisiimme, sekä Raamatun lukeminen ja rukous mahdollistavat.
Olemme oppineet, että emme yksin kykene selviytymään päihderiippuvuudestamme, vaan
tarvitsemme siihen Jumalan ja toinen toisemme tukea. Kaksitoista askeltamme osoittaa ne
suuntaviivat, joita sovellamme omaan henkilökohtaiseen elämäämme toipuaksemme ja
oppiaksemme omakohtaisesti tuntemaan Jumalan armon.
Perinteet osoittavat puolestaan meille ne suuntaviivat, jotka edesauttavat koko OG:ta ja sen
yksittäisiä ryhmiä säilyttämään henkilökohtaista toipumista tukevan yhteisen hengellisen ilmapiirin.
Ensimmäinen perinne koskee ennen muuta keskinäistä yhteyttämme ja yhteistä toipumistamme.
Kun käytimme päihteitä, olimme äärimmäisen itsekeskeisiä ihmisiä, kuvittelimme hallitsevamme
tilanteemme päihteiden avulla ja selviytyvämme kaikesta yksin ja omin neuvoin.
Käännyimme tarpeinemme toisten ihmisten puoleen vain, jos katsoimme siitä olevan hyötyä omille
itsekkäille tavoitteillemme. Kun nyt työskentelemme oman toipumisemme ja hyvinvointimme
puolesta yhdessä toisten toipuvien kanssa, tajuamme, että heidän kokemuksensa ja toivonsa ovat
yhtä tärkeitä meille, kuin oma kokemuksemme ja toivomme on myös tärkeää heille.
Ryhmässä tulemme kuulluksi ja opimme kuuntelemaan toisia. Jaamme taakkamme, mutta myös
yhteisen kokemuksemme, toivomme ja voimamme. Kuulemme sanomaa rakastavasta Jumalasta ja
opimme ymmärtämään, mitä merkitsee se, että Jeesus Kristus on luvannut itse olla läsnä
keskellämme. Siihen riittää, että kaksi tai kolme ihmistä on kokoontuneena yhteen Hänen
nimessään. Emme enää olekaan yksin emmekä pelkän inhimillisen avun varassa.
Ryhmien yhtenäisyys ja keskinäinen hengellinen yhteys ovat OG:n elinehto. Yksittäisen ryhmän
hyvinvoinnilla on kaksisuuntainen merkitys: Ensinnäkin se turvaa ja tukee yksilön toipumista
ryhmässä. Toiseksi yhden ryhmän jakama menestys ja hyvinvointi OG:ssa tukee ja rakentaa myös
toisia ryhmiä ja innoittaa perustamaan uusia ryhmiä.
Ryhmissämme Raamatun sanan esilläpito ja Jeesuksessa Kristuksessa olevan uskon, toivon,
rakkauden ja omien kokemustemme rehellinen jakaminen, sekä yhdessä tapahtuva rukous ovat
yhtenäisyytemme ja sisäisen eheytemme perustus.
Yhteisössämme tai ryhmässä kukaan ei vaadi meiltä mitään eikä pakota meitä tekemään mitään.
Sen sijaan ryhmässä koemme ehkä ensi kertaa pitkiin aikoihin saavamme aitoa rakkautta ja
huomiota osaksemme. Opimme, että huomioimalla toisia ja katsoessamme toisen parasta tulemme
parhaiten myös itse rakennetuiksi.
Siksi saatamme kyetä asettamaan omat hetkelliset etumme ja henkilökohtaiset pyyteemme syrjään,
milloin yhteinen etumme sitä meiltä edellyttää, luottaen Pyhän Hengen hyvää tarkoittavaan suojaan.
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