2. Ryhmiemme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi ylin auktoriteetti: Rakastava
Jumala,
 sellaisena kuin Hän ilmaisee itsensä Raamatussa ja Pojassaan,
 Vapahtajassamme
Jeesuksessa Kristuksessa.
Kokemuksemme päihteiden käyttäjinä osoittaa, etteivät minkäänlaiset käskyt, pakkokeinot tai
sanktioiden pelko ole voineet saada meitä muuttamaan tapojamme. Olemme kyllä voineet erilaisissa
tilanteissa mukautua sääntöihin ja totella auktoriteetteja, mutta vain silloin, kun olemme katsoneet
sen edesauttavan omia päämääriämme.
Monilla meistä on myös runsaasti kokemusta siitä, kuinka manipuloida ja hallita toisia,
voidaksemme jatkaa tuhoisaa tottumustamme. Siksi meillä ei toimi sellainen johtajuus, jossa joku
voimakas ja hallitseva persoona kontrolloi yksilöä tai ryhmää.
Käsitämme johtajuuden OG:ssa edellyttävän sellaista mieltä, joka ilmenee vapaaehtoisena
pyrkimyksenä palvella yhteistä hyvinvointiamme. Kun joku henkilö tällaisella asenteella saa
toteuttaa kykyjensä ja lahjojensa mukaisia tehtäviä, herättää se parhaimmillaan muissakin
vapaaehtoista palvelemisen halua.
Tämä palveleva johtajuus ilmenee esimerkillisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joka osoitti että sen,
joka haluaa olla ensimmäinen muiden joukossa, tulee olla kaikkien palvelija.
Päihderiippuvuudestamme toipuvina ja temperamentiltamme erilaisina ihmisiä kohtaamme
edelleenkin erimielisyyksiä ja luonteidemme yhteentörmäyksiä, milloin meillä on vastakkaisia
näkemyksiä erilaisten asioiden hoitamisesta. Siksi onkin tärkeää ymmärtää tämän perinteen tärkeä
sanoma palvelevasta johtajuudesta jonka Jeesus meille antoi.
Jumala ei ilmaise meille auktoriteettiaan Raamatussa siten, että Hän antaa meille pelkän joukon
sääntöjä ja määräyksiä noudatettavaksi ja tarkkailee meitä sitten lainvartijan tavoin valmiina
rankaisemaan. Sen sijaan Hän asetti meille esikuvan tulemalla itse ihmiseksi ja uhraamalla oman
elämänsä ihmisten hyväksi. Näin Jeesus on saanut itselleen enemmän hyviä tekoja ahkeroivia
seuraajia kuin inhimilliset johtajat manipuloimalla ja käskemällä.
On hyväksi, että ryhmiemme, eri palveluelintemme ja työmuotojemme vetäjien,
rahastonhoitajiemme ym. uskottujen vastuuhenkilöidemme voidaan todeta tunnustavan, että Jeesus
Kristus on heidän oma henkilökohtainen Herransa ja Vapahtajansa. Tämä ei kuitenkaan merkitse
sitä, että kukaan meistä olisi lähelläkään täydellisyyttä tai kykenisi kaikessa noudattamaan Hänen
esimerkkiään. Tärkeintä on omata palveleva mielenlaatu ja pyrkimys seurata Jeesusta Kristusta
sellaisena kuin on.
Vaikka ryhmä tai palveluelin ei voikaan olla jonkun yksittäisen voimakkaan persoonan hallinnassa,
on luonnollista, että kun jossakin perustetaan esimerkiksi uusi ryhmä, sen perustajat kantavat aluksi
yksin päävastuuta toiminnasta. Toiminnan jatkuvuuden ja menestymisen kannalta on kuitenkin
selvää, että vastuun on jatkossa siirryttävä ja jakauduttava yhä uusille jäsenille.
Tällä helpotetaan taakkaa, joka muutoin kasaantuisi liian harvoille yksilöille. Samalla aiempien
vastuunkantajien hengellistä kypsyyttä usein koetellaan tällä kohdalla, koska uusien astuminen
riviin edellyttää vanhoilta luopumista ehkä jo mieluisaksi ja turvallisen tuntuiseksi käyneestä
asemasta ja siirtymistä uusiin haasteisiin.
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Ohjien uskominen kokemattomampien käsiin merkitsee aina myös astumista uusien yritysten,
erehdysten, mutta samalla myös uudistumisen ja jatkuvuuden tielle. Meille jokaiselle on toipuvina
yksilöinä ollut tärkeää, että olemme uskaltautuneet uusien haasteiden kohtaamiseen sekä sisäiseen
kasvuun, kun olemme pyrkineet eroon päihteistä ja itsekeskeisestä elämäntavastamme.
Yksikään tehtävä ei ole vähäisempi tai arvokkaampi pelkästään toiminnan näkyvyyden perusteella.
Erityistä arvoa jokaisen yksittäisen toipuvan jäsenen ja ryhmän elämään tuo kokemus siitä, että
saamme kaikissa toimissamme palvella tasa-arvoisesti suoraan ylintä auktoriteettiamme, Herraa
Jeesusta Kristusta.
Hänelle sydämen laatu merkitsee enemmän kuin ulkoinen työskentely, olipa toimintamme sitten
näkymättömissä tapahtuvaa rukoilemista, tai jonkin yhteisesti sovitun vastuun kantamista, oli se
sitten sanoman saattamista vielä päihderiippuvuudesta kärsivälle, tai ystävällisen hymyn suomista
lähimmäiselle.
Kukaan yksilö OG:ssa ei voi määrätä toista johonkin tehtävään tai erottaa toista jostain tehtävästä.
Ryhmä tekee kaikki tarvittavat päätökset yhdessä etsien yhteistä parasta ja Jumalan tahtoa.
Ryhmämme toiminnan perusta on Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen sanassaan. Pyrimme aina
toimimaan sopusoinnussa Raamatun ajattomien ja rakkaudellisten totuuksien kanssa. Johtajamme
ovat vain uskottuja palvelijoita, he eivät hallitse.
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