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CONVENȚIA DE LA BUCUREȘTI  

 
 
 
„Nu tot aşa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. 

Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă. După cum şi Fiul Omului n-a venit 

să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi.” 

 

     (Sfânta Evanghelie după Matei: 20, 26-28) 

 

 

 

APEL FRATERN 

 

 

 Excelențele voastre, Priori și Mari Priori ai OSMTH. 

 

 În ultimii 200 de ani Ordinul nostru a fost condus, în mare parte din timp, de către 

Principi Regenți. Frământările sociale, conflictele între națiuni precum și evoluțiile politice 

au zădărnicit comunicarea în interiorul Ordinului și au împiedicat organizarea alegerilor 

pentru demnitatea de Mare Maestru. Să ne amintim doar ultimii ani din istoria noastră. În 

anul 1935 conducerea Ordinului a fost preluată de către Emile-Clemont-Joseph Isaac 

VANDENBERG în calitate de Principe Regent. Odată cu izbucnirea celui de-al doilea război 

mondial și ocuparea Belgiei de către trupele naziste regența a fost transferată în Portgualia 

(1942), la Porto, către Dom Antonio Campelo Pinto de SOUSA FONTES, pe atunci Marele 

Prior al Portugaliei. În 1960, în plin război rece între occident și tările comuniste din blocul 

sovietic, regența a fost asumată, prin moștenire, de către Dom Fernando Pinto Pereira de 



SOUSA FONTES. Conform Statutului Internațional, articolul 11, Marele Maestru este ales 

de către Consiliul Suprem Elector, adică de către Priorii și Marii Priori în exercițiu la acea 

dată. Dacă într-un interval de 603 zile (trei convocări la interval de maximum 301 zile) de la 

vacantarea funcției nu a putut fi ales Marele Maestru atunci Principele Regent, desemnat de 

către fostul Mare Maestru în timpul vieții, va prelua atribuțiile de Mare Maestru. După  cum 

bine știm Dom Fernando Pinto Pereira de SOUSA FONTES a păstrat ambele demnități până 

la moarte. Putem admite, la limită, că Dom Fernando Pinto Pereira de SOUSA FONTES ar fi 

putut să transmită demnitatea de Principe Regent prin testament. Conform cu Statutul 

Internațional nu poate însă lăsa moștenire și demnitatea de Mare Maestru. 

 Excelențele voastre, Priori și Mari Priori ai OSMTH, suntem în anul 900 de la 

înființarea Ordinului nostru. În ultimii ani Ordinul a cunoscut o dezvoltare accelerată, 

comparabilă poate doar cu cea din primele secole de existență. Acțiunile Ordinului, prin 

efortul nostru comun, au căpătat amploare iar vizibilitatea și mai ales utilitatea noastră în 

societate a devenit tot mai elocventă. Ne-am reafirmat identitatea și poziția în raport cu alte 

structuri existente în societate. Transformările care au avut loc de-a lungul timpului au venit 

în sprijinul misiunii noastre asumate: extinderea guvernării Domnului nostru Iisus Hristos în 

lume. Din 1973 Statutele Ordinului au fost amendate și a fost permis accesul în OSMTH a 

tuturor creștinilor: catolici, ortodocși și protestanți. În acest context a fost posibilă extinderea 

Ordinului, prin înființarea de Mari Priorate, și în țările eliberate de totalitarismul comunist. 

Pentru noi, cei ce am îndurat opresiunea comunistă și am rezistat prigoanei împotriva 

credinței, principiile OSMTH ne-au revelat noi perspective și ne-au mobilizat în demersul de 

a promova valorile și virtuțile creștine. Mișcarea ecumenică a căpătat noi dimensiuni prin 

alăturarea noastră, creștini ortodocși, în Ordin.    

 Excelențele voastre, Priori și Mari Priori ai OSMTH, afirmarea cu fermitate a 

spiritului religios si militar al originilor Ordinului nostru a devenit pentru noi primul principiu 

și scopul ultim. Într-un fel urmăm modelul Sfântului Apostol Pavel, Apostulul neamurilor. 

Din aceste rațiuni suntem fideli respectării Statutelor și Regulamentelor Ordinului Templului.  

 Excelențele voastre, Priori și Mari Priori ai OSMTH, considerăm că este momentul de 

a susține organizarea alegerilor pentru demnitatea de Mare Maestru al OSMTH, conform cu 

Statutele și Regulamentele Ordinului,. Cei doresc să-și asume această demnitate sunt invitați 

să ne transmită tuturor o scurtă prezentare și un program privind guvernarea Ordinului pe mai 

departe. Credem că data limită pentru a-și face cunoscute intențile este Capitulul Internațional 

de la Geneva, din luna septembrie 2018. Considerăm deasemenea ca o condiție expresă 

pentru depunerea candidaturii aceea de a avea sau a fi deținut demnitatea de Mare Prior, 



atestată de un înscris semnat și parafat de către ultimul Mare Maestru și Principe Regent. 

Facem apel la respectarea Statutelor și Regulamentelor Ordinului și cosiderăm că, în acest an 

aniversar, Ordinul este obligat de a-și alege un Mare Maestru în concordanță cu principiile 

asumate și cu așteptările tuturor Cavalerilor și Doamne ale Templului.  

 Excelențele voastre, Priori și Mari Priori ai OSMTH, apelul nostru este o expresie a 

voinței celor câteva mii de Cavaleri și Doamne din Prioratele pe care le slujim. Noi toți ne 

dorim ca Marele Maestru ce va fi ales să fie în pas cu vremurile noastre, să ne unească nu să 

ne dezbine, și să redea strălucirea de altădată a Ordinului. 

 Excelențele voastre, Priori și Mari Priori ai OSMTH în baza argumentelor prezentate 

vă cerem să sprijiniți poziția noastră și să milităm împreună pentru respectarea Statutelor și a 

Regulilor Ordinului Templului. 

 

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam ! 

 

 

16 Iulie 2018 A.D. (900 A.T.) 

 

 

 

Cav. Mare Cruce 
Asen ASENOV 

Marele Prior Magistral  
al Bulgariei 

Cav. Mare Cruce  
Dan VASILIU 

Marele Prior General 
Magistral al Romaniei 

Cav. Mare Cruce  
Dejan JEREMIC 

Marele Prior General  
al Serbiei 

 

  

 

 

 


