Temppelirahasto
Helsingin Ruusu-Risti-ryhmän kokouksessa viime joulukuun 5 p:nä tehtiin
muutamia huomattavia ja kauas kantavia päätöksiä. Keskusteltiin seurakunta-kysymyksestä sen
ehdotuksen nojalla, joka oli julkaistuna viime syyskuun Ruusu-Risti-lehdessä, ja tultiin siihen
vakavaan ja innostuttavaan päätökseen, että seuramme jäsenet yleensä pitäisivät siveellisenä
velvollisuutenaan erota kirkosta – jollei laillisia esteitä ollut – sekä liittyä siviilirekisteriin. Mikäli
jäsenemme kaipaisivat juhlamenoja erinäisissä tilaisuuksissa, voitaisiin niitä järjestää looshien
virkailijain välityksellä vanhaan vapaamuuraritapaan.
Toinen tärkeä seuraus siviilirekisteriin liittymisestä olisi se, että kirkolle menevät
verot jäisivät käytettäviksi Ruusu-Risti-työn hyväksi. Keskustelussa selvisi totuuden voimalla, että
jäsenten tuleva tehtävä olisi todistaa uskonsa ja luottamuksensa Ruusu-Risti-asiaan suurilla
aineellisilla uhrauksilla. Vuosi vuodelta olivat seuramme jäsenet osoittaneet, mitä kauniita tuloksia
vapaaehtoinen jäsenmaksu voi aikaansaada, mutta todellisuus seisoi tulevaisuuden haahmossa
edessämme kysyen: ”oletteko uskoneet niin voimakkaasti kuin ihminen saattaa uskoa? Oletteko
uhranneet niin paljon kuin olisitte voineet? Oletteko valmistuneet yhteisvoimin uuden ajan
yhteistyöhön? Aika odottaa, että pystytätte temppelin, aika odottaa, että rakennatte opiston, aika
odottaa, että osaatte järjestää elämänne toisille esimerkiksi, niin ettei teidän kesken puutetta ja
kärsimystä ole. Jos tahdotte olla maan suolana, antakaa älynne ratkaista pahat pulmat, jos tahdotte
olla maailman valona, antakaa rakkautenne valo loistaa ihmisille iloksi ja opetukseksi. Jos tahdotte
olla Kristuksen seuraajia, tehkää mitä hän on käskenyt”.
Enkelein siivet koskettivat läsnäolijain sydämiä, ja kuin yhteisestä innostuksesta
päätettiin perustaa ihmeellinen ”Temppelirahasto", jonka varat tulevat nousemaan miljooneihin, jos
jäsenemme uskollisesti ryhtyvät sen ohjelmaa toteuttamaan.
”Temppelirahasto” tulee ainakin aluksi perustumaan jäsenten jokapäiväisiin
uhreihin, ja sen varoja kootaan seuraavia tarkoituksia silmälläpitäen: 1) oman talon
aikaansaamiseksi Helsingissä, joka talo on oleva liikkeemme päämaja, keskustemppeli ja
ensimäinen opisto (käsittäen kirjakaupan, luku- ja kirjastohuoneita, vierashuoneita, kahvilan y. m.);
2) oman maatilan hankkimiseksi kansanopistoineen j. n. e.; 3) henkisen työn, kirjallisuuden j. n. e.
tukemiseksi; 4) lainaus- ja avustuskassan luomiseksi seuran jäsenille. Kansanopistoa varten ennen
saadut varat siirtyvät täten itsestään ”Temppelirahastoon".
”Temppelirahastoa" hoitamaan valittiin herrat Woldemar Thesleff ja Yrjö Rimppi, ja
on se Ruusu-Ristin Johtajan ja Neuvoston valvonnan alainen.
”Temppelirahastoa" koskeva kiertokirje tulee lähetettäväksi Ruusu-Ristin jäsenille
ennen pitkää.
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