4. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä ja koko Original Groupia
koskevissa asioissa. Pyrimme toimimaan yhteisrintamassa kaikkien kristillisten seurakuntien
ja päihdetyötä tekevien tahojen kanssa. Yksittäinen ryhmä on itsenäinen, palveleva ja
kristillinen mahdollisuus hoitaa itseään.
Pyrkimys toimia yhteisessä rintamassa kristillisten ja muiden päihdetyötä tekevien järjestöjen
kanssa perustuu siihen, että meillä on yhteinen tehtävä. Tehtävämme on vapauttaa päihteiden
orjuuteen ajautuneet ihmiset Jeesuksen ristin työn kautta ja saattaa heidät Taivaallisen Isämme
hoitavaan huomaan.
Tarkoituksenamme on, että ryhmämme jäsenet oppivat elämään puhtaana, tervehtyvät ja kasvavat
Kristuksen kaltaisuuteen, sekä alkavat itse palvella auttaen muita ihmisiä sisälle uskoon ja
puhtaaseen elämään. Tarkoitus on kutsua ihmiset sisälle pelastukseen ja vapauteen, sekä antaa heille
uusi, terveemmän elämän mahdollisuus.
Ryhmien itsemääräämisoikeus on välttämätön selviytymisemme kannalta. Autonomia on elinehto,
joka takaa sen, ettei meitä hallita tai ohjailla ulkopuolelta. Olemme kokeneet, että voimme parhaiten
toteuttaa juuri OG:lle annettua tehtävää, kun toimimme kristilliseltä pohjalta.
Emme lukeudu minkään tietyn herätyskristillisen suunnan, seurakunnan tai kirkkokunnan
alaisuuteen. Tarkoituksemme on palvella kaikkia päihderiippuvuudesta kärsiviä ihmisiä ja tarjota
heille mahdollisuus paikkaan, jossa he voivat hoitaa itseään ja vakavaa ongelmaansa.
Koska olemme kristillinen toipumisryhmä ja haluamme toimia raamatullisten periaatteiden mukaan,
meille on tärkeää toimia myös yhteistyössä eri kristillisten seurakuntien kanssa. OG- ryhmät voivat
toimia eri seurakuntien sisällä, mutta kuitenkin itsenäisesti.
Vältämme sellaista toimintaa, jossa ryhmämme voisi vieraantua omasta päätarkoituksestaan, hyvän
sanoman saattamisesta Jumalan mahdollisuuksista päihderiippuvuudesta kärsiville ihmisille. Siksi
emme ota kantaa eri seurakuntien opillisiin kiistoihin, emmekä kannata mitään oppia, vaikka
kannustammekin jäseniämme etsiytymään seurakuntayhteyteen.
Haluamme säilyttää ryhmän itsenäisenä ja kristillisenä mahdollisuutena itsensä hoitamiseen kaikille
päihderiippuvuudesta toipuville ihmisille. On tärkeää pitää kynnys mahdollisimman matalana, jotta
uudet tulokkaat voisivat rohkeasti tulla mukaan toimintaamme.
Ryhmän kautta monet ovat löytäneet uskovia ja raittiita ystäviä, sekä myös tien jonkun
paikallisseurakunnan yhteyteen. Me emme ole seurakunta, vaan kahdentoista askeleen kristillinen
vertaisryhmä, jonka tehtävänä on palvella päihderiippuvuudesta vapauteen pyrkiviä ihmisiä
riippumatta seurakuntayhteydestä tai sen puuttumisesta.
Pyrkimyksenämme on siksi toimia yhteistyössä myös eri päihdetyötä tekevien tahojen kanssa.
Tiedotamme ryhmätoiminnastamme ja pidämme yllä mahdollisuutta kristilliseen apuun ja
itsehoitoon. Olemme havainneet, että kun keskitymme juuri siihen tehtävään, jonka Jumala on
meille antanut ja kun etsimme yhtäläisyyksiä eroavuuksien sijasta, voimme suorittaa tehtäväämme
siunatummin. Tehtävämme on yksinkertaisesti rakastaa, sekä saattaa sanomaa Jumalan
mahdollisuuksista päihderiippuvuudesta kärsivien ihmisten epätoivon ja hädän keskelle.
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Nämä perinteet ovat osa OG:n hengellisten periaatteiden kokoelmaa. Itsehallinto antaa
ryhmillemme vapauden toipua rauhassa ja rakentaa niihin sopivan toipumisilmapiirin. Saamme
rakentua armollisessa, totuudellisessa, rakkaudellisessa ja rohkaisevassa Pyhän Hengen
vaikuttamassa samaistumisen ilmapiirissä. Jokaisella ryhmällä on käytännössä täydellinen vapaus
tehdä itse omat päätöksensä kokoustyypin ja ajan suhteen, kunhan ne eivät vaikuta koko OG:n
kokonaisuuteen.
Toimiessamme perinteidemme rajoissa emme määräile muita ryhmiä tai pakota niitä mihinkään,
sekä harkitsemme rukouksen hengessä tarkkaan etukäteen tekojemme seurauksia.
Raamatussa sanotaan”...Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen”.
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