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 Excelenţele Voastre, Monseniore, Prea Cucernici Părinţi, stimaţi invitaţi, iubite surori 

şi iubiţi fraţi, 

Cu bucurie de revedem astăzi la cel de-al treisprezecelea Capitul Anual Administrativ 

al Marelui Priorat General Magistral al României al Ordinului Suprem Militar al Templului 

din Ierusalim. Ca de obicei, vom folosi ocazia pentru a ne împărtăși realizările, pentru a  

analiza cauzele neîmplinirilor și pentru a ne reîntoarce la Comanderiile noastre mai întăriți, 

mai uniți și cu mai multă experiență.  

Capitulul de anul acesta, premergator marii sărbători din 2018 ce va marca 900 de ani 

de istorie templieră, va avea menirea de a ne pregăti și a ne primeni pe măsura evenimentului 

așteptat. Cei 100 de ani care urmează trebuie să readucă strălucirea și importanța pe care 

Ordinul le-a avut în epoca medievală. Cei 100 de ani trebuie dedicați consolidării și 

valorificării experienței câșigate și transmise nouă de către cei ce ne-au precedat. Noi, Nobile 

Doamne și Nobili Cavaleri, avem privilegiul și onoarea de-a fi martori și făptuitori ai acestui 

nou început. Noi suntem aleși spre a desăvârși lucrarea templieră începută acum 900 de ani. 

Noi trebuie să construim baza prefacerilor ce vor urma, astfel ca aceia ce vor veni după noi să 

le poată pune cununa. Si dacă afirm cu tărie rolul pe care-l avem de jucat este pentru că avem 

dreptul și datoria de a acționa. Să nu uităm niciodată că noi, Doamnele și Cavalerii Ordinului 

Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH), suntem unici continuatori și 

moștenitori Legitimi ai spiritului și  tradițiilor Ordinului Templier medieval sau, după cum a 

fost consacrat, Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici.  

Nobile Doamne și Nobili Cavaleri, anul 2016 a debutat, așa cum ne-am obișnuit, cu 

participarea noastră la Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Atât cât ne-a stat în 

putință, am asigurat o parte din suport pentru această inițiativă, atât prin prezența membrilor 

noștri, cât și prin invitația adresată prietenilor și cunoștințelor de a ni se alătura pe parcursul 

Octavei. Am considerat de datoria noastră să susținem acest eveniment, din păcate atât de slab 

https://la.wikipedia.org/wiki/Templum_Salomonicum
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mediatizat, prin aceasta alăturându-ne mișcării ecumenice. Am organizat Capitule de 

înnobilare în țară, la Lugoj și la Alba Iulia, am avut delegații la Capitulele cu participare 

internațională organizate de Marele Priorat Magistral al Bulgariei, Marele Priorat Magistral al 

Elveției și de Prioratul de Monaco. Am participat la Capitulul comemorativ de la Paris, 

Jacques de Molay, și la Capitulul Internațional al OSMTH din septembrie de la Ohrid, 

Macedonia. Am organizat diferite activități în sprijnul semenilor noștri atât la nivel central, al 

Marelui Priorat General Magistral al României, cât și în teritoriu, de către Comanderiile 

subordonate. Ne-am întrunit în Capitule de lucru pentru a ne întregi pregătirea templieră și a 

ne întări în dragoste, speranță și credință. Am fost alături de Biserică la evenimentele 

importante de sărbătoare sau comemorări. Am făcut toate acestea cu dăruire, știind că fac 

parte din misiunea de bunăvoie asumată la primirea în Ordin. Pentru toate cele ce s-au 

realizat, pentru intențiile bune și pentru sârguință, vă mulțumesc. Vă sunt recunoscător tuturor 

ce v-ați alăturat cu ființa voastră valorilor și idelurilor pe care, acum 14 ani, împreună cu 

câțiva prieteni, le-am adus de la Paris în România. 

Iubite surori și iubiți frați, activitatea noastră din anul 2016, reflectată în cifre, se 

prezintă în felul următor: 

1. Venituri: 

 1.1. Contribuții obligatorii anuale – 32.600 Lei 

 1.2. Alte contribuții și donații – 98.900 Lei 

 1.3. Din redirecționare 2% din impozit – 5.100 Lei 

2. Principalele categorii de cheltuieli: 

 2.1. Acte caritabile, donații etc., altele decât către Biserică – 3.000 Lei 

 2.2. Donații către Biserică și lăcașuri patronate de aceasta – 9.000 Lei 

 2.3. Cheltuieli privind organizarea Capitulelor și terți – 24.000 Lei 

 2.4. Cheltuieli de reprezentare – 3.300 Lei 

 2.5. Cheltuieli cu pentru echipament, însemne etc. – 18.500 Lei 

 2.6. Cheltuieli pentru poșta, telefon, birotică, consumabile etc. – 1.700 Lei 

 2.7. Alte cheltuieli servicii prestate de terți – 36.000 Lei 

 2.8. Cheltuieli de exploatare – 10.500 Lei 

In anul ce a trecut atât ne-a stat în putere. Altădată, cu voia lui Dumnezeu și cu 

bunăvoința fraților și surorilor, poate vom reuși mai mult. 

Precizez că acestea reflectă doar activitatea financiară a Asociației Magnus Prioratus 

Romaniae. Centrul de excelență, precum și alte structuri teritoriale subordonate, au desfășurat 

activități prin propriile Asociații. În măsura în care ne vor pune la dispoziție rapoartele 
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acestora, vi le vom face cunoscute. Trebuie ținut cont și de acțiunile făcute ad-hoc de către 

unii membri ai noștrii, care întregesc tabloul activității noastre pe anul care a trecut.  

Nobile Doamne și Nobili Cavaleri, apreciez activitatea structurilor subordonate care 

au lucrat ca fiind la înălțimea standardelor asumate. Din păcate, dintre cele 50 de Comanderii, 

doar 29 au raportat activități și au avut delegați prezenți la Capitulele naționale și 

internaționale. Dintre celelalte, 12 nu au mai raportat nici o activitate în ultimii trei ani. Din 

numărul total de membri, peste 40% nu au mai activat în ultimii cinci ani. Cauzele pot fi 

multiple și merită să analizăm natura lor. Pe de o parte, poate fi comunicarea defectoasă dintre 

Marele Consiliu și Marele Prior cu structurile subordonate și cu Doamnele și Cavalerii din 

teritoriu. Pe de altă parte, poate fi lipsa de competențe sau dezinteresul unor Comandanți. O 

altă cauză poate fi chiar lipsa de determinare  a unora când s-au alăturat Ordinului. Au făcut 

acest pas doar să-și satisfacă un orgoliu personal. Unii poate au căutat doar prilej de mărire 

sau posibilități de a-și extinde aria de relații spre propriul folos. Alții poate s-au simțit 

nedreptățiți sau neapreciați la valoarea autoatribuită. Nu în ultimul rând, sunt situații în care 

unii au suferit pierderi sau întâmpină greutăți, iar timpul și situația în care sunt nu le-au mai 

permis să participe la activitățile noastre. Nu întâmplător am lăsat la urmă această categorie. 

Suntem datori a-i identifica și a le oferi sprijin în măsura în care putem. O vorbă bună sau un 

sfat le poate fi de ajutor. Ei trebuie ajutati și îndemnați să revină în mijlocul nostru;  pentru 

fiecare putem găsi soluții de a-i absolvi de anumite obligații pentru moment. 

Iubite surori și iubiți frați, așa cum am spus mai la-nceput, avem prvilegiul și onoarea 

de-a fi martori și făptuitori ai unui nou început. Dar pentru asta trebuie să avem resursele, 

abilitățile, pregătirea și înțelegerea faptelor pe care le-avem de făcut. Pregătirea de până acum 

și ceea ce va urma de aici înainte trebuie să ne ridice la stadiul moralității principiilor 

individuale de conduită și la cel al iubirii necondiționate a darului pe care l-am primit. 

Acceptarea noastră în Ordin nu a fost ceva întâmplător. Dacă unii au arătat merite, alții au fost 

aleși spre a se-ndrepta. Cu toții am depus legământul de credință în fața lui Dumnezeu și a 

celor ce au fost prezenți. Cu toții am acceptat deopotrivă privilegiile, cât și obligațiile oferite 

de nobilul statut. Din aceste motive, surorile mele și frați ai mei, am luat hotărârea de a iniția 

procesul separării grâului de neghină. Astăzi veți fi martori la citirea primului Decret de 

expulzare din Ordin. Zilele următoare veți primi prin Comandanții și Secretarii Comanderiilor 

Decretul prin care voi suspenda aproape 200 de Cavaleri și Doamne. Dacă în primul caz 

decizia este definitivă, în cazul suspendării procesul poate fi reversibil. Rămâne a analiza în 

Comanderii fiecare caz în parte spre a decide la final soarta în Ordin a fiecăruia dintre ei. 

Consider ca fiind necesare câteva precizări. Expulzarea din Ordin este definivă și irevocabilă. 
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Suspendarea poate fi ridicată după un anumit timp, prin Decret emis de Marele Prior. În 

ambele cazuri se impune pierderea dreptului, definitiv sau temporar, de a face uz de insemne, 

titluri și distincții aferente Ordinului. Atât cei suspendați, dar cu precădere cei expulzați, nu 

vor mai primi informări de la Marele Priorat General Magistral al României și nici din partea 

Comanderiilor în care au activat. Sper  să reușim împreună să gestionăm situația așa cum se 

cuvine, astfel încât majoritatea celor ce se vor afla în situația suspendării să revină alături de 

noi. 

Nobile Doamne și Nobili Cavaleri, în urmă cu doi ani, de la același pupitru, vă 

anunțam decizia mea de a desfiiința toate structurile de coordonare, Ballivate și Priorate 

Regionale, ale Marelui Priorat General Magistral al României al OSMTH. Motivele care m-au 

determinat la acest gest le-am expus atunci. Acum doresc să vă reamintesc condițiile care 

trebuie îndeplinite pentru reînființarea lor. În primul rând, în jurisdicția unde va fi constituit 

un Ballivat, vor trebui să fie active cel puțin trei Comanderii. Prin această condiție trebuie 

înțelese următoarele: să aibă loc Capitule ale Comanderiilor după un program bine stabilit, să 

inițieze și să susțină activități în spiritul scopului Ordinului, membrii acestora să participe 

activ la Capitulele naționale și internaționale. Acestea, împreună cu condiția de a identifica o 

Doamnă sau un Cavaler cu carismă, cu motivație și cu suficient timp pentru a-și asuma 

coordonarea viitoarei structuri, sunt premisele reînființării Ballivatelor. În timp, dacă exista 

activitate în jurisdicție crește și se constituie condițiile necesare, se pot înființa Priorate 

Regionale. Am deosebita bucurie să vă anunț că acum, după doi ani de inexistență, putem 

reînființa primele două Ballivate. Este meritul Comandanților și tuturor membrilor 

Comanderiilor din jurisdicție pentru acest eveniment. 

Iubite surori și iubiți frați, pentru anul acesta păstrăm o mare parte a directivelor din 

trecut. De data aceasta vă cer multă atenție și râvnă în lucrarea templieră ce o săvârșiți. 

Calitatea este ceea ce trebuie să primeze cantității. Ordinul nu trebuie să reflecte societatea în 

care trăim. Ordinul trebuie să se remarce printr-o identitate curată a membrilor săi, printr-o 

ținută morală ridicată la extrem și credință manifestată prin cunoașterea Sfintei Scripturi, 

smerenie și dăruire. Practicarea virtuților creștine trebuie să fie o condiție obligatorie a 

fiecărui templier, urmând modelul predecesorilor. Iată în cele ce urmează ceea ce vă cer: 

1. Toate Comanderiile din subordine trebuie să exerseze şi să execute Ceremonialul de 

Investire al Sergenţilor şi de Avansare şi Consacrare în grad de Scutier. Pentru aceasta se vor 

folosi la maximum Camerele Capitulare deja amenajate, chiar dacă sunt într-o altă localitate, 

apropiată de cea unde este localizată Comanderia. Se vor amenaja, unde este posibil, noi 

Camere Capitulare sau se vor improviza doar pe durata desfăşurării Ceremoniilor, în spaţii ce 
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pemit asemenea activităţi. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Marele Prior 

General Magistral. 

2. Reactivarea Comanderiilor care nu mai lucrează. Responsabili: Ballivii, Marele 

Inspector, Marele Secretar, Marele Seneşal, Marele Prior General Magistral. 

3. Reactivarea unor membri care doresc să ducă mai departe lucrarea templieră, 

identificarea cauzelor şi eventual înlăturarea neînţelegerilor care au condus la decizia 

unilaterală de a intra în inactivitate. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, 

membrii Marelui Consiliu, Marele Prior General Magistral. 

4. Aducerea la zi a contribuţiilor obligatorii. Reponsabili: Comandanţii de Comanderii, 

Ballivii, Marele Secretar, Marele Trezorier, Marele Prior General Magistral. 

5. Se vor prelucra în Capitulele Comanderiilor subordonate toate documentele trimise de 

la Cancelaria Ordinului, precum şi regulile şi regulamentele în vigoare. Responsabili: 

Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Marele Protector, Marele Inspector, Marele Secretar, 

Marele Cancelar, Marele Prior General Magistral. 

6. Obligaţia fiecărei Comanderii de a avea un Capelan – Preot, care poate fi sau nu 

membru al Ordinului. Responsabili: Comandanţii de Comanderii. Ballivii. 

7. Raportarea semestrială a activitaţilor Comanderiilor, Ballivatelor, însoţite de materiale 

video ale acţiunilor întreprinse în jurisdicţie şi de alte documente aferente. Responsabili: 

Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Marele Arhivar, Marele Ospitalier,  Marele Secretar, 

Marele Cancelar, Marele Seneşal. 

8. Participarea activă la PROGRAMELE NAŢIONALE, comunicate de la Cancelaria 

Marelui Priorat General Magistral al României prin contribuţii personale, prezenţa la activităţi 

menite să ducă la realizarea programelor, activităţi de lobby pentru atragerea de fonduri şi 

participanţi din afara Ordinului, acţiuni de promovare a acestora şi de imagine. Responsabili: 

TOŢI MEMBRII ORDINULUI. 

9. Realizarea unui recensământ al fraţilor şi surorilor care-şi doresc să aibă o prezenţă 

activă la lucrările Comanderiilor şi a Ordinului în general. Identificarea membrilor care din 

motive personale doresc să nu mai activeze. Listele cu aceştia se vor aduce la cunoştinţa 

Cancelariei Marelui Priorat General Magistral al României până cel târziu 12 decembrie 2017. 

Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Marele Secretar, Marele Cancelar, 

Marele Prior General Magistral. 

10. Identificarea posibilităţii de a se organiza acţiuni caritabile şi de sprijin pentru cei 

aflaţi în nevoie, care să se deruleze permanent, eventual încheierea de parteneriate pe plan 
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local. Responsabili: Comandanţii de Comanderii, Ballivii, Marele Consiliu, Marele Prior 

General Magistral. 

11. Implicare în viaţa comunităţii în jurisdicţiile Comanderiilor subordonate prin 

parteneriate cu autorităţile locale sau alte organizaţii compatibile din punct de vedere 

ideologic şi al scopurilor urmărite. Responsabili: Comandanţii de Comanderii. 

 Aceste directive au fost valabile și până acum. Dacă și în ce măsură s-au realizat? 

Concluziile le las în seama voastră, iubite surori şi iubiţi fraţi. Vă sugerez, însă, ca înainte de a 

ajunge la concluzii şi a arunca vina pe alţii să încercaţi o scurtă introspecţie în sufletul vostru 

şi-n propria conştiinţă. Vă rog să vă-ntrebaţi simplu: EU CE AM FĂCUT PENTRU ASTA? 

Şi după ce vă veţi răspunde la întrebare să vă aduceţi aminte ca sunteţi fraţi şi surori. Să va 

amintiţi de darul pe care l-aţi primit şi de legământul asumat. Să v-amintiţi de creditul acordat 

de către Ordin în urma promisiunilor ce la-aţi făcut în faţa lui Dumnezeu, al fraţilor voştri şi al 

surorilor voastre.  

Iubite surori și iubiți frați, a fi Nobilă Doamnă sau Nobil Cavaler a fost un vis al 

fiecăruia dintre noi. Copii fiind, citeam povești cu Feți-Frumoși și Cosânzene și ne imaginam 

că suntem noi. Eram o parte din poveste. Cu timpul am rătăcit prin minte aceste năzuințe. Ne-

am ocupat mai mult cu cariera, de nevoi și altfel de dorințe. Când și când, cu un fior jucăuș, 

ne-am mai adus aminte, dar am trecut cu pași grăbiți pe firul vieții înainte. Astăzi am primit 

un dar. Visul la care visam, transformat cumva, a devenit real. Suntem cu toții prinți și 

prințese la curtea Regelui Adevăr și a Reginei Demnitate. Pe flamura noastră scrie cu litere 

de-o șchioapă cuvântul „Onoare” iar armele noastre, Cuvântul și Fapta, strălucesc sub soarele 

Credinței. Privirea noastră reflectă Speranța, iar în piept Iubiriea față de aproape, face să bată 

inimi lângă inimi. Astăzi suntem parte din cea mai faimoasă Casă, suntem Templieri. Iubite 

surori și frați ai mei să rămânem mereu aproape, să ne fim unul altuia sprijin și model.   

 

„Non Nobis Domine,  Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!”. 

 

Bucureşti, 11 martie 2017 A.D. (899 A.T.) 

 

 

    Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU 

Marele Prior General Magistral al României 


