
7. Jokaisen Original Group -ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua kaikki ulkopuoliset
avustukset

Ryhmän toimintaan kuuluu olennaisena osana sen itsenäisyys, taloudellinen riippumattomuus ja
työn jatkaminen. Me pyrimme ryhmän jäseninä itse huolehtimaan ryhmän toiminnasta sen omien
periaatteiden mukaisesti. Huolehdimme sen toiminnasta omin lahjoituksin, sekä teemme Jumalan
johdattamana työtä saadaksemme ryhmän menestymään sillä alueella, jossa toimimme.

Omavaraisuus on osa uutta elämäämme. Tämä merkitsee yksilölle suurta muutosta. Moni meistä oli
elänyt riippuvaisena ihmisistä, paikoista, tavoista ja asioista. Etsimme niistä apua ja odotimme
niiden korvaavan sen, mitä meiltä itseltämme ja sisältämme puuttui. Alettuamme toipua
huomasimme edelleen olevamme riippuvaisia, mutta riippuvuutemme on siirtynyt rakastavaan
Jumalaan ja siihen sisäiseen vapauteen ja voimaan, jota saamme suhteestamme Häneen. Jeesuksen
Kristuksen rakkaus oli ainoa asia, jonka havaitsimme poistavan sisäisen rauhattomuutemme ja
tyhjyytemme. Havaitsimme, että Jumalan yhteydessä siitä, mikä meille itsellemme oli mahdotonta,
tulee Jumalan voiman avulla mahdollista.

Raha oli meille monelle ongelma. Käyttäessämme päihteitä olimme menettäneet kyvyn huolehtia
itsestämme ja taloudestamme. Olimme taakkana yhteiskunnalle. Teimme mitä tahansa
voidaksemme rahoittaa päihteiden täyttämää kurjaa elämäntapaamme. Varastimme, huijasimme,
myimme periaatteemme, moraalimme ja itsemme. Mikään ei tuntunut meille riittävän, emmekä
saaneet koskaan haalittua tarpeeksi. Toipuessamme raha on meille monelle edelleen ongelma, ja sen
himo on myrkkyä.

Raamattu sanoo: ”Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois
uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. ...Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen,
mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: - Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.”

Oikein käytettynä ja oikeassa mittakaavassa raha on kuitenkin välttämättömyys. Tarvitsemme
rahaa ryhmämme toimintaan. Kuluja kertyy vuokrista, virvokkeista, sekä erilaisista hankinnoista
ryhmämme tarpeisiin. Kokouksissa suoritamme keräyksen kulujen kattamiseksi ja jäljelle jäävä
osuus menee palvelurakenteemme tukemiseen, joka edistää päätarkoitustamme, sanoman
saattamista.

Kun kaikki on maksettu, rahaa jää usein hyvin vähän jäljelle. Jotkut jäsenistämme antavat joskus
hieman enemmän auttaakseen ryhmää. Meillä ei kuitenkaan ole varaa antaa jäsentemme avustaa
enempää, kuin heille on kohtuullista. Joskus perustamme toimikunnan keräämään varoja
yhteisöllemme . Nämä ponnistelut auttavat meitä selviytymään ja pysymään omavaraisina.
Tarvitsemme kasvavassa yhteisössämme rahaa enenevässä määrin, ja joskus ulkopuolisesta
avustuksesta kieltäytyminen voi tuntua turhauttavalta. Mutta tiedämme, että hinta saattaisi olla liian
kova maksettavaksi.

Vaikka avustajamme voisivatkin luvata, etteivät he odota vastapalveluksia, emme ota vastaan
avustuksia emmekä lahjoja. Ryhmänä olemme omavaraisia ja kieltäydymme aina ulkopuolisilta
avustuksilta.

Meidän on syytä olla tarkkana raha-asioissa ja puhallettava yhteen hiileen. Silloin opimme
huomaamaan, että selviämme kyllä yhdessä kaikista niistä haasteista, joita eteemme tulee. Vastuu
raha-asioista ja omavaraisuus on tärkeä osa myös henkilökohtaista toipumistamme opetellessamme
uutta elämäntapaamme.

Copyright © 2009 Original Group


