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Alteţa Voastră şi Eminent Mare Maestru al Ordinului 

Templului, 

Excelenţa Voastră Mare Prior al României, 

Iubiţi fraţi şi iubite doamne ale Templului, 

Dragi oaspeţi, 

  

  

Biserica Lutherană din Bucureşti a sprijinit încă de la 

început crearea si activitatea Ordinului Templier în 

România si a considerat colaborarea cu acest ordin ca o 

componentă importantă a efortului Bisericii de sprijinire a 

acţiunilor de caritate şi de promovare a ecumenismului atât 

pe plan local cât şi pe plan naţional. 

  

Ordinul Templier s-a dovedit ca fiind o adevărată 

şcoală a ecumenismului deoarece uneşte în rândul său 

creştini din toate confesiunile. În acest sens el contribuie 

substanţial la formarea unei gândiri şi etici ecumenice, care 

se bazează pe înţelegere, toleranţă, blândeţe, dreptate 

socială si respect reciproc. Ordinul uneşte diferite tradiţii şi 

spiritualitati creştine, devenind astfel o adevărată sursă de 

trăire şi de cunoaştere creştină. Cei doi stâlpi ai credintei 

creştine, mărturia şi slujirea, se regăsesc şi în activitatea 

acestui ordin. Fiecare membru este chemat să mărturisească 

prin viaţa şi prin faptele sale, credinţa în Isus Cristos si să-I 

slujească, ajutându-i pe cei sărmani si nevoiaşi, împlinind 

astfel vorba Mântuitorului: „Adevărat vă spun ca ori de 



câte ori ati facut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte 

neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut?“ (Matei 25) 

  

Lumea în care trăim are nevoie de un asemenea stil de 

viaţă. Secularizarea, materialismul, indiferenţa religioasă îl 

fac pe omul modern să uite de menirea sa în această lume, 

de răspunderea pe care o are faţă de societate, de biserică şi 

de întreaga creaţie. Doar cu ajutorul nostru lumea în care 

trăim poate deveni mai bună, mai blânda, mai iubitoare, 

mai fericită. 

  

Ce înseamna concret lucrul acesta, as dori sa 

exemplific printr-o povestioară: 

„Un om căzu într-u puţ de unde nu reuşea să iasă. O 

persoană miloasă care trecu pe acolo îi spuse: Îmi pare 

foarte rău pentru tine. Îţi împărtaşesc durerea. Un om 

politic care era implicat în diverse probleme sociale trecând 

pe alături zise si el: Era de aşteptat ca, mai devreme sau 

mai târziu, cineva să alunece înauntru. Un altul spuse: 

Numai celor răi li se poate întâmpla să pice într-un puţ. 

Um om de ştiintă se apucă să socotească felul în care a 

putut omul să cadă acolo. 

Um om politic, de astă dată din opoziţie, se preocupă 

să elaboreze un întreg discurs împotriva guvernului pornind 

de la această întâmplare. 

Un ziarist făgădui să scrie un articol polemic în 

publicţia din duminica următoare. 

Unul cu spirit practic îl întrebă dacă erau mari taxele 

pentru acel puţ. O persoană tristă afirmă: Puţul meu este şi 

mai rău! Un umorist glumi: Bea o cafea, poate te mai 

ridică. Um optimist spuse: Ar putea să-ţi fie şi mai rău. Un 

pesimist zise si el: Ai să aluneci şi mai jos. 



Isus, văzându-l pe omul nostru, îl luă de mână si îl 

scoase afară din puţ“.  

  

Asemenea Mântuitorului suntem chemati şi noi să-i 

scoatem pe oameni din puţul necredinţei, al urii şi al fricii, 

al deznădejdii si al săraciei. Împreună, ortodoxi, catolici si 

protestanţi, avem sarcina de construi o lume mai bună, mai 

dreaptă şi mai înţeleaptă.    

  

Vă doresc tuturor curaj pentru a implanta valorile 

creştine acestei lumi dezlănţuite, credinţă şi speranţă în 

Acela care a promis că va fi cu noi până la sfârşitul 

veacului. Lui i se revine toată cinstea si mărirea. Non nobis 

Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.  

  

Sunt convis că întîlnirea aceasta va da noi impulsuri 

pe calea unităţii creştinilor si în eforturile noastre comune 

de a propovădui lumii dragostea lui Dumnezeu.   

  

Domnul să vă binecuvânteze şi să vă dăruiască har, 

pace şi speranţă. Amin.    

  

  

Preot dr. Daniel Zikeli 

Biserica Evanghelică-Lutherană C.A. Bucureşti 

Mare Capelan şi Mare Ofiţer de onoare al OSMTH 
 


