10. Original Group -yhteisö ei ota kantaa toimintansa ulkopuolella oleviin kysymyksiin. Siksi
Original Groupin nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin.
Saavuttaaksemme hengellisen tavoitteemme OG-yhteisön tulee olla tunnettu ja arvostettu. Kaikkein
selvimmin tämä ilmenee historiastamme. OG perustettiin vuonna 1999. Kymmenen vuoden ajan
yhteisömme pysyi hyvin pienenä ja tuntemattomana. Monet jäsenistämme olivat etsineet apua
muista yhteisöistä ja kokeneet kaipaavansa jotain muuta.
Jo tuhansien vuosien ajan kristillinen usko on auttanut ihmisiä vapauteen tuhoisasta
päihderiippuvuudesta. Jumalan voima alkaa usein toimia siinä, missä inhimilliset kyvyt loppuvat.
Kokemuksemme mukaan pysyvän muutoksen, kasvun ja raittiin elämäntavan oppimiseen tarvitaan
usein myös vertaisten kokemuksia ja selkeät askeleet voidaksemme työskennellä oman
toipumisemme eteen. Jumala toimii toinen toistemme kautta rakastaessamme, rohkaistessamme ja
tukiessamme toinen toistamme.
Se, mitä kaipasimme, oli Jumalan sanan läsnäoloa ja rukousta ryhmiimme. Tahdoimme palata
takaisin juurille, aitoon ja alkuperäiseen sanomaan. Tahdoimme pyytää ääneen sitä, mikä on
todellista ja välttämätöntä elämään ja toipumiseen: Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa ja toivoa. Hän
on luvannut olla läsnä siellä, missä hänen nimessään ollaan koolla. Hänet voidaan tuntea ja Hänen
yhteydessään vapautua ja eheytyä. Hänen sanastaan löytyy elämän tie, joka ulottuu paljon
pitemmälle, kuin aluksi ymmärsimmekään.
OG-ryhmiä alkoi syntyä ja ihmiset löysivät huojennuksen ongelmaansa. Toipuvat jäsenemme
tasoittivat tietä uusille ryhmille sekä yhä useampien toipumiselle. Nykyään toimintamme on
levinnyt Suomessa jo laajalle ja meidät tunnetaan ja meitä arvostetaan.
Yhteisömme takana on pitkä, kivikkoinen tie. Olemme omaksuneet perinteet ryhmiemme toiminnan
tueksi. Tämä on tärkeää tulevaisuutemme ja toimintamme kannalta. Elleivät päihderiippuvuudesta
kärsivät ihmiset tietäisi meistä, he eivät voisi hakeutua luoksemme. Elleivät päihderiippuvaisten
kanssa työskentelevät ihmiset tietäisi olemassaolostamme, he eivät voisi kehottaa vielä kärsiviä
kääntymään puoleemme.
Sen vuoksi tärkeimpiä asioita, joita voimme tehdä päätarkoituksemme edistämiseksi, on tiedottaa
ihmisille keitä ja mitä olemme, sekä missä kokoonnumme. Jos teemme näin ja säilytämme hyvän
maineemme, lukumäärämme kasvaa jatkuvasti. Toipumisemme puhuu puolestaan.
Kymmenes perinne auttaa meitä varjelemaan mainettamme. Ja tässä perinteessä sanotaan, ettei
OG:lla ole mielipidettä ulkopuolisista asioista. Me emme ota kantaa. Emme suosittele mitään. OGyhteisö ei osallistu seurakunnallisten ja opillisten kiistojen ratkomiseen eikä politiikkaan. Kaikki
tällainen toisi mukanaan riitakysymyksiä ja vaarantaisi yhteisömme. Samaa mieltä olevat
saattaisivat kehua meitä siitä, että otimme kantaa, mutta jotkut olisivat aina eri mieltä.
Kun hinta on näin korkea, onko ihme, että olemme mieluummin ottamatta kantaa yhteiskunnallisiin
ja seurakunnallisiin kysymyksiin? Selviytymisemme vuoksi meillä ei ole mielipidettä ulkopuolisista
asioista. Siksi keskitymme päätarkoitukseemme, sanoman saattamiseen: Päihderiippuvuudesta voi
toipua ja voimme löytää uuden, päihteistä vapaan elämäntavan Jumalan armossa ja toinen
toistemme tuella.
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