5. Jokaisen ryhmän päätarkoitus on saattaa hyvää sanomaa Jumalan mahdollisuuksista
päihderiippuvuudesta kärsiville ihmisille. Tarjoamme mahdollisuutta lähteä yhteiselle
toipumisen matkalle kohti sitä vapaampaa ja onnellisempaa elämää, jonka Jumala on meille
tarkoittanut.
Ryhmämme päätarkoituksena on saattaa hyvä sanoma Jumalan mahdollisuuksista
päihderiippuvuudesta kärsiville ihmisille ymmärrettävällä tavalla. Haluamme tarjota
päihderiippuvaisille mahdollisuutta vapautumiseen, eheytymiseen, hengelliseen uudistumiseen ja
kasvamiseen Jumalan armon ja ohjelmamme viitoittamalla tavalla.
Pyrkimyksenämme on auttaa päihderiippuvuudesta kärsiviä ihmisiä toipumaan ja auttaa heitä
löytämään Jumalan rakkaus ja rauha elämäänsä. Päämääränämme on se eheytyminen ja onnellinen
elämä, jonka Jumala on meille tarkoittanut.
Ryhmän tarkoituksella on vankka perusta, joka tulee Raamatusta. Raamattu on Jumalan aito ja
alkuperäinen sanoma meille ihmisille. Uskomme Jumalan olevan kanssamme Raamatun sanan ja
elävän persoonan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän ilmaisee meille itseään Pyhän Henkensä
välityksellä. Ryhmämme tarkoitus perustuu Jumalan rakkauteen ja Hänen rajoittamattomiin
mahdollisuuksiinsa auttaa meitä ja osallistua elämäämme.
Kun katsomme maailmaa, joudumme nopeasti toteamaan, että jokin on mennyt vikaan. Maailma ei
ole siinä tilassa, johon Jumala sen kerran loi. Me olemme joutuneet synnin tuhoavan vaikutuksen
alle. Meidän on tärkeä ymmärtää, ettei Jumala ole aiheuttanut ihmisen ongelmia, vaan ne ovat
syntyneet synnin ja ihmisen oman valinnan seurauksena. Me emme ole tahdottomia robotteja, sillä
meille on annettu vapaus valita, ja me olimme valinneet väärin. Olimme antautuneet päihteiden
tuhoavan vaikutuksen alle ja olimme ansassa. Olimme eksyneet kauas siitä aidosta ja todellisesta
elämästä, jonka Jumalan yhteydessä eläminen meille tarjoaa.
Nyt Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä poikansa Jeesuksen kautta. Jeesus tuli juuri syntisiä ja
sairaita varten. Hänelle on tärkeää, että jokainen kadoksissa oleva ihminen tulisi löydetyksi ja
pelastetuksi. Meidän tehtävämme ryhmänä on olla kiinnostuneita, ei vain itsestämme, vaan myös
toisista ihmisistä. Ymmärrämme, että vain työskentelemällä jatkuvasti toisten vielä kärsivien
päihderiippuvaisten hyväksi, voimme itse saavuttaa päämäärämme.
Uskomme Jumalan haluavan käyttää meitä juuri tässä tarkoituksessa: saattaaksemme hyvää
sanomaa sanoin ja teoin. Tuomme kärsiviä päihderiippuvaisia yhteen niin, että Jumalan rakkaus
Kristuksessa, sekä oma todistuksemme ja hengelliset periaatteet alkavat tehdä tehtäväänsä Jumalan
vaikutuksesta. Jeesus itse on keskellämme kokoontuessamme säännöllisesti yhteen hänen
nimessään. Ryhmänä me olemme toteuttamassa Jumalan tahtoa ja tehtävää siinä ympäristössä, jossa
elämme.
On tärkeää, että pysymme Jumalan juuri tälle ryhmälle antamassa tehtävässä. Ryhmän yhtenäisyys
antaa yksilöille mahdollisuuden toipumiseen. Yhteinen päämäärä ja tavoitteet tuovat meille
yhtenäisyyttä. Kuljemme samaan suuntaan ja meihin voi luottaa.
Ryhmä on tehokas keino toipumissanoman ja evankeliumin saattamiseen. Ryhmässä jäsenet
täydentävät toinen toistaan, eikä sanoma ole liiaksi rajoittunut omaan vajavaiseen persoonaamme.
Hoitomuoto, jossa yksi toipuva päihderiippuvainen auttaa toista, on osoittautunut hyväksi.
Sanoman saattamisella viitataan ihmisen tavoittamiseen ja hänen rinnallaan kulkemiseen.
Saavutamme tavoitteemme, päihteistä vapaan päivän ja vapaudumme meitä tuhoavasta ja
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orjuuttavasta taipumuksesta, joka on hallinnut elämäämme. Löydämme Jumalan armon ja
rakkauden elämäämme, sekä tervehdymme kaikilla elämämme alueilla. Saavutamme mielen
tasapainon, löydämme tarkoituksen elämälle, sekä kristillisen rakkauteen ja armoon perustuvan
elämäntavan.
Kokoonnumme ryhmänä yhteen kulkeaksemme toistemme rinnalla. Saamme olla epätäydellisiä,
mutta silti hyväksyttyjä ihmisiä. Tuemme, kannustamme, siunaamme, autamme ja palvelemme
toisiamme, sekä annamme toisillemme anteeksi. Meidän on tärkeää muistaa, että todennäköisesti
kenellekään ei ole luvassa pikaparantumista vaikeasta sairaudestaan. Toipuaksemme
persoonallisuutemme on muututtava. Siksi otamme myös osaa toisten ahdinkoon, saatamme hyvää
sanomaa ja vältämme ongelmamme yksipuolista hengellistämistä.
Kokemuksemme mukaan säännöllinen kokouksissa käynti tuo parhaat tulokset. Todennäköisesti
kenestäkään ei tule tervettä yhden ryhmäkäynnin perusteella. Osallistumme ryhmän kokouksiin ja
toteutamme parhaan kykymme mukaan niitä hengellisiä työkaluja, joita meille tarjotaan.
Osallistuminen on vapaaehtoista, ryhmään voi tulla, milloin haluaa ja sieltä voi lähteä, milloin
haluaa.
Ryhmässä ihmiset samaistuvat toistensa kokemuksiin ja ymmärtävät toisiaan. Koska jokainen on
vastuussa omasta toipumisestaan, emme painosta ketään. Jokainen voi itse arvioida omaa
suhtautumistaan kuulemaansa sanomaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Saattaessamme
sanomaa yritämme tuoda sen esiin omien kokemustemme pohjalta niin, että myös uudet tulokkaat
voisivat ymmärtää meitä. On upeaa, jos he kokevat ryhmän paikaksi, jonka avulla heillä voi olla
mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen.
Mitä tapahtuisi, jos ryhmällämme olisi jokin toinen päätarkoitus? Uskomme, että sanoma
laimentuisi ja lopulta katoasi pois. Jos olisimme ryhmänä keskittyneet mihin tahansa muuhun, kuin
sanoman saattamiseen, luultavammin moni meistä jäisi ilman apua, emmekä löytäisi apua
ongelmaamme.
Mikä on sanomamme? Sanomamme on se, että kellä tahansa päihderiippuvaisella on mahdollisuus
lopettaa päihteiden käyttö, päästä käyttämisen halusta, tervehtyä ja löytää uusi puhdas elämä
uskossa Jeesukseen Kristukseen Raamatun hengellisten periaatteiden mukaisesti. Uskomme, että
Jumala on antanut meille kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä työkaluksi opetellessamme
uutta elämää.
Sanomaamme ei sisälly ainoastaan vapautuminen ja toipuminen, vaan myös hengellinen
uudistuminen ja iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Sanomamme on toivo, vapaus ja
lupaukset, jotka täyttyvät Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hän kuoli vuoksemme
sen tähden, että me saisimme elää. Hän kantoi kipumme ristinpuulle ja sovitti syntimme
kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Hän voitti synnin ja kuoleman vallat ja teki mahdolliseksi
sen, mikä meille muuten olisi mahdotonta, täydellisen ja iankaikkisen pelastuksen.
Vaikka olisimme maallisesti köyhiä, olemme hengellisesti rikkaita. Meillä on paljon jaettavaa.
Voimme saattaa toivon sanomaa päihderiippuvuudesta kärsiville ihmisille. Tässä sanomassa on
takana Jumalan voima ja se toimii.
Kun keskitymme saattamaan hyvää sanomaa Jumalan mahdollisuuksista päihderiippuvuudesta
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kärsiville ihmisille, voimme kokemustemme mukaan tarjota ihmisille hengellistä mahdollisuutta
yhteyksien löytymiseen, toipumista tukevaan toimintaan ja elämän muutokseen.
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