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OSMTH – Temppeliherrain kansainvälinen ritarikunta:
“Ihmiskunnan apuna elämän mittaisella pyhiinvaellusmatkalla.”

VISIOMME
OSMTH näkee tavoitteenaan maailman, jossa:
 suurten uskontojen sekä niitä tunnustavien ihmisten ja kansakuntien kesken käydään rakentavaa dialogia keskinäisen kunnioituksen, ymmärryksen ja rauhan hengessä;
 kristikunnan sekä muiden suurten uskontojen pyhimpiä sijoja kunnioitetaan, suojellaan ja
vaalitaan, pyhiinvaeltajille taataan niille turvallinen pääsy;
 kaikkien humanitaarisen avun parissa toimivien työlleen omistautuminen, epäitsekkyys, rehellisyys, lahjomattomuus ja koskemattomuus ovat yleisesti tunnustettuja ja arvostettuja perusominaisuuksia, avustustyöntekijät voivat tehdä elintärkeää työtään eettisesti vailla syrjinnän pelkoa;
 ritariaatteen ja henkilökohtaisten elämänsääntöjen jaloimmille periaatteille luontaista aktiivista
hyväntekeväisyyttä, hyviä tapoja, asialle omistautumista ja rehellisyyttä levitetään alati laajemmalle yhteiskuntaan; ja
 Temppeliherrain myötävaikutusta maanviljelyksen, rakennus- ja kuljetusalan, eri ammattikuntien, lääketieteen sekä pankkilaitoksen kehitykseen, uskontoon liittyviin kysymyksiin, diplomatiaan ja hyväntekeväisyystyöhön, niin keskiajalla kuin meidänkin päivinämme, tutkitaan
sekä ymmärretään ja arvostetaan yleisesti.
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SITOUMUKSEMME
OSMTH pyrkii toimimaan sellaisena nykyaikaisena järjestönä, millaiseksi alkuperäinen Temppeliherrain ritarikunta olisi saattanut muodostua, jos sen historiallinen kehitys olisi saanut jatkua.
Muiden keskiajan Jerusalemista perinteensä juontavien sotilaallisten ja hengellisten sääntökuntien
tavoin on jäsenistömme jo kauan sitten siirtänyt miekkansa puhtaasti seremonialliseen käyttöön, ja
kohdistanut kansalaisjärjestönä huomionsa hyväntekeväisyyteen, kulttuuria ja humanitaarista toimintaa koskeviin sekä yhteisymmärrykseen, sovintoon ja suvaitsevaisuuteen tähtääviin hankkeisiin. Nykyisissä jäsenissämme ritarikuntamme etsii kristittyjä, jotka ovat omassa uskossaan kyllin
varmoja kunnioittaakseen ja arvostaakseen toisiin uskontokuntiin kuuluvien, tai kuulumattomien,
vakaumusta.
Nykyinen OSMTH pyrkii sekä järjestönä että yksittäisten jäsentensä esimerkillä toteuttamaan ritariaatteen korkeimpia ihanteita ja Pyhän Bernhard Clairvauxlaisen, keskiaikaisen järjestömme henkisen isän, luomia kristillisiä elämänsääntöjä.
Nykyinen ritarikuntamme noudattaa myös Pariisin Temppeliritarikunnan vuonna 1841 pitämän
yleiskokouksen omaksumia periaatteita:
 ritarikuntamme jäsenyys on avoin kaikkiin kirkkokuntiin kuuluville kristityille riippumatta heidän yhteiskunnallisesta taustastaan;
 toimintamme on avointa, demokraattista ja epäpoliittista;
 jäsentemme velvollisuutena on edistää rauhan ja ihmisarvon asiaa; ja
 humanitaarinen avustustyömme hyödyttää ihmiskuntaa sen kaikessa moninaisuudessaan.

TOIMINTAMME
Suurprioraattien kansallisen ja paikallisen toiminnan lisäksi OSMTH osallistuu lukuisiin eri puolilla
maailmaa järjestettäviin yhteisiin ohjelmiin.
Näistä yhteisistä kansainvälisistä ohjelmista päättäessään ja niitä toteuttaessaan ritarikuntamme
erityisenä tavoitteena on:
 edistää kristittyjen, juutalaisten ja muslimien sekä muiden suurten maailmanuskontojen sisäistä ja keskinäistä dialogia ymmärtämyksen ja suvaitsevaisuuden lisäämiseksi;
 avustaa maailman kristillisiä yhteisöjä aina kun näiden ihmisoikeuksia uhataan, etenkin Pyhällä maalla;
 toimia ymmärryksen ja tuen sillanrakentajana idän ja lännen kirkkojen välillä; sekä
 tukea Yhdistyneitä Kansakuntia ja muita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä osallistumalla
YK:n tunnustamana, valtioista riippumattomana järjestönä aktiivisesti ihmisyyden moninaisuutta kaikissa muodoissaan kunnioittaviin, katastrofi- ja humanitaarista apua, rauhan rakentamista ja kestävää kehitystä koskeviin ohjelmiin ja hankkeisiin.
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