
8. Original Group -yhteisön tulisi aina säilyä ei-ammatillisella pohjalla, mutta ammattilaisia
voidaan palkata avuksi erilaisten projektien toteuttamisessa.

Kahdeksas perinne on elintärkeä koko OG:n jatkuvuudelle. Tässä perinteessä toteamme, ettei
palveluksessamme ole ammattilaisia. Tällä tarkoitamme esimerkiksi sitä, ettei meillä ole
henkilökuntaan kuuluvia sielunhoitajia, pastoreita, terapeutteja, psykiatreja, lääkäreitä,
mielenterveyshoitajia, asianajajia tai neuvonantajia.

Ohjelmamme toimii niin, että toinen päihderiippuvainen auttaa toista. Jos palkkaisimme ryhmiimme
ammattilaisia, tuhoaisimme yhtenäisyytemme. Olemme yksinkertaisesti samanarvoisia toipujia,
jotka auttavat toisiaan maksutta. Arvostamme ja ihailemme ammattilaisia. Monet jäsenistämme ovat
ammattilaisia omalla sarallaan, mutta OG:ssa ei ole sijaa ammattilaisuudelle.

Raamatussa kerrotaan, että kaikki ihmiset ovat tasavertaisia, Jumalan luomia ja arvokkaita ihmisiä
sellaisenaan. Jumala ei katso ihmiseen, vaan Hänen edessään olemme kaikki samalla viivalla
huolimatta siitä, mistä tulemme, mitä olemme tehneet, miltä näytämme tai mitä aineita olemme
käyttäneet. Me kaikki tarvitsemme Jumalan ja toinen toistemme tukea toipuaksemme tuhoisasta
riippuvuudestamme, keitä tahansa olemmekin ja mitä tahansa osaammekin.

Hyvä uutinen on se, että olemme kaikki ihmisiä, emme enempää emmekä vähempää. OG-ryhmässä
olemme kukin tasavertaisina ihmisinä toistemme joukossa. Voimme olla oma itsemme ilman
mitään ammatillista roolia, jonka taakse piiloutua. Monet meistä voisivat toimia pastoreina,
evankelistoina, raamatunopettajina tai sielunhoitajina ryhmissämme. Ryhmä on kuitenkin paikka,
jossa jokainen meistä on läsnä itsensä takia, tasavertaisena jäsenenä toipuakseen
päihderiippuvuudestaan.

Meillä jokaisella on ainutlaatuiset lahjamme, jotka Jumala on meille lahjoittanut. Aluksi emme ehkä
edes tunnistaneet niiden olemassaoloa, mutta jokaisella on kuitenkin lahjansa. Voimme käyttää niitä
yhteiseksi rakennukseksi yhteisten pelisääntöjen rajoissa. Toimimme perinteidemme rajoissa ja
Raamatun ajattomien ja rakkaudellisten periaatteiden mukaisesti. Kukaan ei voi saada palkkaa
palveluksistaan muuten kuin mahdollisten erikseen sovittujen projektien yhteydessä.

Autamme toisiamme jakamalla omastamme ja omia kokemuksiamme siitä, miten itse edistämme
toipumistamme. Juuri siksi emme turvaudu ryhmissämme ammattilaisiin, vaan kannustamme
jäseniämme etsimään ammattilaisten apua tarpeen vaatiessa esimerkiksi terveyteen, talouteen ja
oikeudellisiin seikkoihin liittyvissä asioissa. Meillä on vain yksi päätarkoitus, sanoman saattaminen.
Keskitymme edistämään yhteistä toipumisen matkaamme jakaen voimamme, toivomme ja
kokemuksemme ryhmässä.
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