Marca Bem - A entrada do Templo

Tem sido frequentemente enfatizado que a Maçonaria não é uma
religião. Mas precisamos que todos os candidatos professem uma crença na
Divindade, e uma Loja em sessão tem uma cópia aberta das Escrituras
Sagradas em sua altar. Em todos os graus da Maçonaria com o qual estou
familiarizado, citações da Bíblia são uma parte do ritual. Então, eu não vejo
nenhum problema em usar um verso da Escritura como um ponto de partida
para uma questão que gostaria de discutir com o objetivo de estimular o
pensamento de sua parte. Em um dos graus do Rito de York, o seguinte é lida
a partir do capítulo 44 do livro do Antigo Testamento de Ezequiel: "E o Senhor
disse-me: Filho do homem, nota bem, vê com os teus olhos, e ouve com
os os teus ouvidos tudo o que tenho a dizer-te sobre as ordenanças da
casa do Senhor, e todas as suas leis; e marcar bem a entrada da templo,
com todas as saídas do santuário. Em nosso próprio dia e hora há muito
"choro e pranto e ranger de dentes" sobre a nossa adesão em declínio, e a
dificuldade de obter e manter os trabalhadores e líderes dispostos e capazes
em nossas várias corpos maçônicos. Para se tornar um Maçom, um homem
deve primeiro manifestar interesse, petição, ser investigado e eleitos por voto
unânime. Mas parece que muitos se tornam membros que têm pouca ou
nenhuma qualificação, exceto uma petição assinada e um cheque no valor das
taxas. Comissões que investigam ,frequentemente fazem pouco ou nenhum
investigação profunda.
Parece que estamos também interessados em número de membros
pagantes, e não suficientemente interessado em nossos Lojas e outros corpos
maçônicos, sendo feita de grupos de pessoas dedicadas aos princípios da

Maçonaria e reconhecido pela comunidade em geral como moral e em
circulação cidadãos, a quem as pessoas podem apontar com orgulho. Lembrome bem uns 40 anos atrás, quando eu era um jovem Maçom, que a esposa de
um amigo não-maçônico disse à minha mulher que, quando ela era uma
menina, seu pai lhe disse que se ela estava sempre em qualquer dificuldade ou
perigo, ela deve ir a qualquer maçom, e ele iria ajudar e protegê-la. Mas ela
passou a dizer que ela não iria confiar suas filhas perto do monte de homens
que ela via agora vestindo insígnias maçónicas. Que pena! Tem sido meu
privilégio nos últimos anos para ser um membro de um corpo maçônico, que
passa a ser relacionado com o Rito de York, no qual o número de membros é
estritamente limitado, e na qual a adesão é apenas por convite. Estou
intensamente orgulhoso de que a afiliação, e tentar viver de acordo com seus
princípios e apoiar ativamente.
Existem tais grupos de associação limitados em outras partes da
maçonaria, e eu sinto que seus membros são igualmente orgulhosos e ativos.
Voltando à passagem citada de Ezequiel, somos exortados a "marcar bem" à
entrada do templo. A frase "marcar bem"( Mark Well) foi parafraseado em
algumas traduções mais recentes como "olhai por" ou "olhar com cuidado para.
"Parece-me que, se a Maçonaria é para continuar como uma força viável no
mundo de hoje, vamos ter de esquecer o" jogo dos números "e olhar para a
qualidade da nossa sociedade, a fim de que possamos ter o respeito da
comunidade e mostrar por nossa vida os princípios morais sobre os quais
aprendemos mais e mais à medida que participam nos vários ramos da
Maçonaria. O propósito de uma igreja é ou deve ser para mudar a vida das
pessoas, para iniciá-los na direção certa em suas vidas e, em seguida, para

ajudar e incentivá-los a continuar nesse caminho. Como os maçons que estão
no negócio, ou deveríamos ser, ou fazer bons homens e torná-los melhor
através de nossos ensinamentos morais. Assim como aqueles que, em uma
igreja ou sinagoga devem estar em constante crescimento na fé e obras, para
nós, se somos verdadeiros maçons, devemos crescer no conhecimento e
prática dos ensinamentos morais em nossos ritos. Dessa forma, podemos dar o
exemplo em nossas comunidades e no mundo que deve melhorar este mundo
conturbado em que vivemos. Que o Supremo Arquiteto do Universo nos guiar
para fazer exatamente isso!
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