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Comemorare după 700 de ani ? De ce trebuie să stea astfel lucrurile ? Şi de
ce tocmai noi, simpli cetăţeni ai lumii, a trebuit să transmitem mai departe
valorilor templiere în mileniul al III-lea?
TEMPLIERI în anul 2007 ? Utopie sau realitate ? Numeroasele filme,
publicaţii şi documentare demonstrează - dacă mai era necesar – interesul acut
pentru această revenire la Istoria noastră. Aşadar, ce se întâmplă ? Resimţim
nevoia, ca de atâtea ori, de a ne recupera valorile într-o lume agitată, în care
totul se petrece prea rapid, o lume în care nu ne mai cunoaştem vecinul, o lume
în care tehnologia şi informatizarea ne-au făcut să ne închidem în noi înşine.
Da, aşa este. Şi ce poate fi mai interesant decât să recurgem la valori certe
cum sunt cele ale înaintaşilor noştri templieri … În fond, într-un anume fel suntem
cu toţii urmaşii şi urmaşele lor … Din perspectivă istorică, strămoşii noştri
Cavaleri ai Templului ne-au adus imens de multe : ei sunt precursori în aproape
toate domeniile pe care le folosim astăzi în mod curent, cum ar fi băncile,
cecurile, cambiile, comerţul, schimburile internaţionale securizate, rutele care ne
poartă de la un capăt la atul al Franţei pe drumul cel mai scurt, acordurile
maritime, ca şi atât de multe alte lucruri … Mai există apoi adevăratele valori,
cele sufleteşti : imaginea ecvestră a Cavalerului, în spatele căruia se află un alt
Cavaler, imagine mitică şi efigie a solidarităţii, a iubirii dintre oameni ... Dar să
mai adăugăm şi valorile lor mai pragmatice, cum sunt cele 12 comandamente din
ritualul de adunare, comandamente practicate de confesiunile creştine, însă întrun plan mai amplu … Apoi, cum să nu-ţi pui întrebări, când constaţi că atât de
mulţi oameni sunt adepţii acestor Ordine care susţin astăzi pacea şi fericirea între
popoare ... Trebuie spus că există templieri aproape în toate ţările lumii, chiar
dacă unii aparţin altor grupări ... dar nu acest lucru este important….. Toţi sunt
templieri, Cavaleri, bărbaţi şi femei cu calităţi morale alese şi bine intenţionaţi …
Oamenii distanţându-se întrucâtva de religie, din cauza vitezei în care trăim,
este bine să putem regăsi valorile istorice, tradiţionale şi solide, valori care par să
le confere seninătate celor care le practică. Vom evoca acele valori dintr-un veac
îndepărtat, care ne vor ajuta să înţelegem cât de mult bine ar face dacă ar fi
aplicate şi în prezent.
Cele douăsprezece reguli ale Cavalerilor Templului sunt următoarele :
1. AMINTEŞTE-ŢI MEREU DE EXEMPLUL ÎNAINTAŞILOR TĂI
TEMPLIERI ŞI DE PRINCIPIILE ÎNSCRISE ÎN REGULA NOASTRĂ.
2. LUPTĂ NEOBOSIT PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR
OMULUI ŞI APĂRAREA CELOR SLABI ŞI A CELOR OPRIMAŢI.
3. LUPTĂ ŞI PENTRU APĂRAREA VALORILOR UMANE UNIVERSALE.
4. ÎNCEPE PRIN A DEVENI MAI BUN TU ÎNSUŢI, ÎNAINTE DE A LE
PRETINDE CELOR DIN JUR SĂ SE SCHIMBE.

5. TRĂIEŞTE FIIND FIDEL CONVINGERILOR TALE PROFUNDE, FĂRĂ
A fi IPOCRIT ŞI RESPECTÂND ÎNTOTDEAUNA CONVINGERILE CELOR DIN
JUR.
6. FII ÎNTOTDEAUNA SINCER ÎN TOT CEEA CE SPUI ŞI LOIAL ÎN TOT
CEEA CE ÎNTREPRINZI.
7. RESPECTĂ-ŢI ÎNTOTDEAUNA ANGAJAMENTELE ŞI ONOREAZĂ
CUVÂNTUL PE CARE ŢI L-AI DAT.
8. NU PREŢUI NIMIC MAI MULT DECÂT PRIETENIA ŞI
FRATERNITATEA.
9. PREFERĂ ÎNTOTDEAUNA DIALOGUL ŞI BUNA-ÎNŢELEGERE ÎN
LOCUL CONFRUNTĂRII ŞI CIOCNIRII VIOLENTE.
10.
ÎNFRUNTĂ CU CURAJ TOATE GREUTĂŢILE, ŞTIIND CĂ VEI
GĂSI ÎN PRIMUL RÂND ÎN TINE ÎNSUŢI FORŢA NECESARĂ DE A LE DEPĂŞI.
11.
NU UITA NICIODATĂ CĂ DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE TALE
SE OPRESC ACOLO UNDE ÎNCEP DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE CELUI DE
LÂNGĂ TINE.
12.
NU UITA NICIODATĂ CĂ VALOAREA UNUI OM REZIDĂ ÎN CEEA
CE ESTE EL CU ADEVĂRAT, ŞI NU ÎN CEEA CE POSEDĂ SAU CEEA CE
PARE A FI.
Aceste reguli pot părea astăzi puerile … şi totuşi ... Nu sunt oare Sfintele
Scripturi şi alte scrieri şi texte religioase un imens refugiu pentru unii dintre noi ?
Cum aş putea încheia, dragii mei fraţi şi surori … Am vrut să vă împărtăşesc
din gândurile mele, dar şi din interesul meu pentru o lume care continuă să existe
şi care, după cum spuneam, în acest an 2007, intrigă şi suscită totodată
interesul. Mi s-a părut util să scriu acest cuvânt, datorită interesului pe care-l
stârneşte în noi iubirea templieră, mai cu seamă într-o asemenea ocazie care ne
reuneşte spontan, ajutându-ne că depăşim clivajele, divergenţele şi deosebirile
între grupuri din toate ţările. Nu contează că ne aflăm fiecare în Templul său
diferit, toate aceste lucruri sunt normale; nici în acceaşi familie nu trăiesc toţi
membri ei neapărat sub acelaşi acoperiş. Ceea ce-i conferă adeseori forţa şi
unitatea … În schimb, ne adunăm cu toţii sub aceeaşi banieră – drapelul
Beaucéant - şi suntem cu toţii Templieri, Cavaleri !
Să ne ţinem departe de conflictele personale, de conflictele de clan, de
conflictele legate de rivalitate, de concurenţa inutilă, şi să ne facem pur şi simplu
datoria, în fiecare zi, aşa cum ne învaţă şi cum ne cere Regula.

