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Raport  
al Marelui Priorat General Magistral al României 

pentru 2017 și 2018 A.D. 

 

 Monseniore, Prea Cucernici Părinți, Eminență, Excelențele voastre, Nobili 

Cavaleri și Nobile Doamne, Sergenți și Scutieri 

 

 Frați și surori întru Hristos, ne reîntâlnim astăzi, în al 901-lea an de la 

fondarea Ordinului, pentru a ne bucura de realizările noastre și de pașii făcuți în 

îndeplinirea misiunii asumate. După cum am decis anul trecut, am renunțat la 

organizarea Capitulului Anual Adminstrativ pentru a facilita participarea la 

manifestările organizate la Paris cu ocazia împlinirii a 900 de ani de templarism în 

lume. De aceea, raportul de astăzi, se va referi la activitatea nostră pe perioada 

ultimilor doi ani. 

 La începutul anului 2017 A.D., Marele Priorat General Magistral al 

României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH) 

cuprindea un număr de 51 de structuri administrativ-teritoriale subordonate: 50 de 

Comanderii și Centrul de Excelență „Arsenie Boca”. Pe parcursul anului 2017 

A.D. s-a adăugat o Comanderie, Comanderia nr. 51 „Herculanum” – Herculane și 

au fost înființate Ballivatul Banatului și Crișanei „Rosal” și Ballivatul 

Transilvaniei „Gondemar”. Decizia de a reînființa cele două structuri subordonate 

cu rol de coordonare am luat-o în urma constatării tendinței de dezvoltare a 

Ordinului din aceste teritorii ale țării, precum și în urma analizei activităților 

desfășurate de Comanderiile din cele două jurisdicții. Până în prezent, această 

hotărâre s-a dovedit a fi utilă. Au avut loc Capitule de Înnobilare la Hunedoara și 

București, cu ocazia cărora, și nu numai, au primit titlul de Cavaler sau Doamnă a 
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Templului un număr de 24 de Scutieri. Au fost înnobilați Cavaleri și Doamne și cu 

ocazia Capitulului Internațional de la Sofia sau a Capitulului de Comemorare a 

Marelui Maestru Jacques de Molay de la Paris. 

 În cursul anului 2018 am înființat Comanderia nr. 52 „Jacques de Molay” în 

localitatea Debrecen – Ungaria, în subordinea Marelui Priorat General Magistral al 

României. Acest fapt a însemnat începutul lucrării de refacere a Marelui Priorat al 

Ungariei și, datorită activității susținute a fraților și surorilor din jurisdicția 

Ballivatului Banatului și Crișanei, astăzi suntem în măsură să înființăm a doua 

Comanderie pe teritoriul Ungariei. Capitule de Înnobilare au avut loc la Petroșani 

și Arad. Au primit titlul de Cavaler sau Doamnă a Templului un număr de 27 de 

Scutieri. Dintre aceștia, unii au fost înnobilați cu ocazia Aniversării a 900 de ani de 

la înființarea Ordinului, de la Paris. De asemenea, la Capitulul Admistrativ de la 

Leuven a fost înnobilat primul Cavaler din Republica Centrafricană, ocazie cu care 

ne-am asumat misiunea dezvoltării OSMTH și în această țară. 

 Din nefericire, pe parcursul perioadei raportate, am fost nevoiți să decidem 

expulzarea din Ordin pentru șapte Cavaleri și Doamne care au încălcat legile și au 

fost condamnați. De asemenea, am decis suspendarea din Ordin pentru 204 de 

Cavaleri și Doamne, pentru lipsă de activitate și neîndeplinirea obligațiilor 

prevăzute în Regulamentele OSMTH și ale Marelui Priorat General Magistral al 

României. Pe parcursului acestui an vom decide care dintre ei se încadrează 

condițiilor pentru expulzare. Avem convigerea că o parte dintre cei menționați în 

Decretul de suspendare au fost determinați să se îndepărteze de Ordin datorită 

lipsei de activitate în Comanderiile din care fac parte. Cu regret trebuie să 

constatăm că toate cele șase Comandrii din Moldova au devenit inactive. Acestora 

li se adaugă încă șase Comanderii din Muntenia, Dobrogea și Oltenia și cinci 

Comanderii din Ardeal. Vom încerca să reorganizăm aceste structuri împreună cu 

membrii activi ai Marelui Priorat General Magistral al României. 

 Toate celelalte structuri administrativ-teritoriale au avut o activitate 

conformă cu Regulile și Regulamentele OSMTH și ale Marelui Priorat General 

Magistral al României. S-au remarcat activitățile Comanderiilor din București: 

Comanderia nr. 1 „Dimitrie Cantemir” și Comanderia nr. 4 „Carol I”, precum și a 

Comanderiei nr. 10 „Sf. Bernard de Clairveaux” – Cluj, Comanderia nr. 22 „Radu 

cel Mare” – Pitești, Comanderia nr. 23 „Iancu de Hunedoara” – Alba Iulia, 

Comanderia nr. 25 „Sfântul Ioan Casianul” – Costinești, Comanderia nr. 31 

„Aradensis” – Arad, Comanderia nr. 32 „Matei Corvin” – Petroșani, Comanderia 
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nr. 43 "Arhanghelul Rafael" – Turda, Comanderia nr. 46 „Sf. Egidius” – Aiud și 

Comanderia nr. 50 “Petru Petrovici Suraklin“ – Lugoj. Am remarcat, de asemenea, 

activitatea susținută de Centrul de Excelență „Arsenie Boca”, precum și cea de 

studiu a istoriei și a valorilor creștine, derulată de către Comanderia nr. 8 „Sf. 

Pantelimon” – Ilfov.  

 Este momentul potrivit unui scurt excurs. Ordinul nostru a fost înființat în 

1118, având ca principal scop apărarea religiei creștine și a Pământului Sfânt. 

Celelalte obiective, cel caritabil, de ajutor acordat celor aflați în nevoie sau 

sprijinirea excelenței în anumite domenii, sunt specifice altor Ordine cavalerești, 

precum Ordinul Sfântului Ioan de Ierusalim (Ordinul de Malta), Ordinul Sfântului 

Lazăr sau organizații declarate elitiste. Misiunea de a realiza recensământul, de a 

restaura, a întreține și a studia monumentele și arhivele care păstrează vechile 

principii și perenitatea spirituală este specifică și altor instituții și organizații laice 

sau ale Bisericii. Templierii se antrenau pentru a mânui armele și pentru a  aplica 

eficient strategiile de apărare. Astăzi, când Spada devine CUVÂNTUL iar Scutul 

ne este FAPTA, acțiunea Comanderiei nr. 8 „Sf. Pantelimon” este cea mai potrivită 

„antrenamentului” templierului modern. Așteptăm, însă, și o serie de acțiuni, 

referate sau simpozioane, care să transmită rezultatul acestor preocupări către toate 

Comanderiile din subordinea Marelui Priorat General Magistral al României. 

 În același spirit se încadrează și participarea noastră anuală la Săptămâna de 

rugăciune pentru unitatea creștinilor. Și în acești ani, 2017 și 2018 A.D., 

Comanderiile din București s-au mobilizat exemplar pentru această acțiune 

desfășurată în perioada 18-25 ianuarie. Am constatat în special prezența membrilor 

din Comanderia nr. 2 „Ștefan Ludwigh Roth”, Comanderia nr. 3 „Sfântul 

Gheorghe”, Comanderia nr. 4 „Carol I” și Comanderia nr. 15 „Sf. Theodor”. Pe 

parcursul Octavei de la București am remarcat sprijinul acordat de către : 

Comanderia nr. 8 „Sf. Pantelimon” - Ilfov,  Comanderia nr. 22 „Radu cel Mare” – 

Pitești, Comanderia nr. 25 „Sfântul Ioan Casianul” – Costinești și Comanderia nr. 

41 „Mircea cel Bătrân” – Giurgiu. Aici putem adăuga și sprijinul pe care Ordinul 

nostru îl oferă mișcării ecumenice. Pentru a fi specifici cu privire la acest sprijin, 

sunt necesare câteva precizări: 

 Misiunea ecumenică, mai nou asumată, este aceea de a sprijini mișcarea 

ecumenică în măsura în care se fac pași de către Înalții Ierarhi și Întîistătători ai 

confesiunilor creștine, singurii îndreptățiți să stabilească cadrul în care aceasta se 

manifestă. Să nu ignorăm faptul că, la ora aceasta, părerile diferă și se nuanțează 
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între două extreme. Dacă pentru unii ecumenismul reprezintă apogeul apostaziei, 

adică lipsa credinței și a dorinței de a lupta pentru Adevăr, pentru alții acesta este o 

datorie sacră, inspirată de harul Duhului Sfânt, pusă în practică prin: rugăciune, 

penitență, studiu și relații fraterne cu ceilalți ce aparțin altor confesiuni. Pentru noi, 

membrii Ordinului, acest subiect trebuie tratat cu mare atenție, fără a favoriza în 

vreun fel relativismul confesional și fără a genera compromisuri dăunătoare. Este 

adevărat că mișcarea ecumenică se bazează pe moștenirea testamentară lăsată de de 

Iisus ucenicilor săi: Ut unum sunt!, dar asta nu justifică modul rudimentar de a face  

aprecieri privind diferențele confesionale. Tendința neadecvată de a promova idei 

precum „mai multe sunt lucrurile ce ne unesc decât cele ce ne separă” poate duce 

la anihilarea sau chiar suprimarea unor acorduri sau consensuri doar din cauza unei 

singure diferențe esențiale. Relativismul și, deopotrivă, secularizarea pot duce la 

derapaje de nedorit în mișcarea ecumenică actuală. O altă abordare de evitat este 

tentația de a înlocui „refacerea unității” cu sintagma „unitate diferențiată și 

reconciliantă”, minimalizând prin aceasta însăși esența mișcării ecumenice. Există 

la ora actuală convingerea tot mai răspândită că, pentru a nu dilua conținutul 

credinței creștine, este necesar a practica un ecumenism spiritual. Acesta 

presupune aprofundarea propriei credințe prin rugăciune și sfințenia vieții. Desigur 

că nu trebuie să lipsească respectul și dragostea datorate unii altora, idiferent de 

confesiune, precum și bucuria regăsirii în rugăciune comună și în fapte de virtute. 

Acest mod de a privi ecumenismul este cel mai potrivit Ordinului nostru. 

 Încă de la constituirea Marelui Priorat al României, pe 9 octombrie 2004, 

relațiile noastre cu Biserica Evanghelică de confesiune Creștin Augustană au fost 

foarte strânse. Putem afirma că, de-a lungul timpului, s-a creat un adevărat 

parteneriat între cele două instituții. Am fost foarte onorați ca, în anul 2018, la 

aniversarea celor 900 de ani de la înființarea Ordinului, să primim Premiul 

Comunității Evanghelice din București. Acest premiu a fost decernat OSMTH în 

cadrul unei ceremonii specifice în data de 10 iunie 2018 la Biserica Lutherană din 

București. Dincolo, însă, de relațiile instituționale stau mărturie legăturile de suflet 

dezvoltate între templieri și membrii comunității evanghelice.     

  Din punct de vedere financiar, activitatea Marelui Priorat General Magistral 

al României este reflectată prin următorii indicatori financiari: 
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Anul 2017 

Total venituri 165000 

Principalele categorii de cheltuieli  

Acte caritabile,și donații 14000 

Cheltuieli privind organizarea Capitulelor 28000 

Consumabile 7000 

Prestări servicii 57000 

Cheltuieli cu regalia și însemne 34000 

Alte cheltuieli 25000 

.... 

Anul 2018 

Total venituri 140000 

Principalele categorii de cheltuieli  

Acte caritabile și donații 32000 

Consumabile 13000 

Prestări servicii 46000 

Cheltuieli cu regalia și însemne 30000 

Cheltuieli de reprezentare 14000 

Alte cheltuieli 5000 

 

 Rezultatele prezentate sunt extrase din bilanțul Asociației „Magnus 

Prioratus Romaniae”. La acestea se adaugă rezultatele financiare ale Asociațiilor 

locale, acolo unde există, înființate de către structurile subordonate din teritoriu. 

  Iubite surori și iubiți frați, în perioada 2017-2018 Marele Priorat General 

Magistral al României a avut delegații la majoritatea Capitulelor internaționale și 

mai ales la cele în care a fost convocată și o ședință a Asociației Internaționale 

Templiere. Marele Priorat General Magistral al României este membru fondator al 

Asociației și, totodată, membru în Comitetul Director. În 2017 A.D. am avut 

delegații la Capitulul de Comemorare „Jacques de Molay”, de la Paris, și la 

Capitulul Internațional Anual din 4 septembrie, de la Sofia. În 2018, la Capitulul 

Aniversar „900 de ani de la înființarea Ordinului”, de la Paris, delegația României 

a avut aproape 100 de membri. Am participant, de asemenea, la Capitulul de 

Înnobilare de la Leuven, din 2 iunie 2018, la Capitulul Internațional Anual de la 
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Geneva, din 8 septembrie 2018, și la Capitulul Mondial pentru alegerea noului 

Mare Maestru de la Paris, din 24 noiembrie 2018.  

    Anul aniversar, 2018, a fost marcat de un început nefericit. Marele Maestru 

și Principe Regent al OSMTH, Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, a 

fost chemat în Împărăția Cerurilor. Vom înălța și pe mai departe rugăciunile 

noastre către bunul Dumnezeu spre a-i hărăzi loc sufletului său în Biserica 

Triumfătoare. Conform cu Statutele și Regulamentele OSMTH, a fost organizat 

Capitulul Mondial de alegeri, la sfârșitul anului. La acest Capitul, Marele Priorat 

General Magistral al României a avut mandatul de  vota și pentru Marele Priorat al 

Republicii Moldova. Cu ocazia acestui Capitul a fost ales Mare Maestru, cu 

majoritate calificată de peste 2/3 din voturi la primul tur de scrutin, Eminența Sa 

Cavaler Mare Cruce Edmond Louis Gerard Willery, Marele Prior General al 

Franței. Pentru a păstra continuitatea Ordinului, Marele Cancelar al Marelui 

Magisterium, Excelența Sa Ricardo Fontes, a acceptat propunerea noului Mare 

Maestru de a se dedica, și de acum înainte, obligațiilor și îndatoririlor acestei 

demnități.  

 Frați și surori, după 900 de ani Ordinului nostru îi este menită o nouă cale. 

Pentru îndeplinirea misiunii principale și a celorlalte obligații pe deplin asumate 

suntem datori să ne acordăm cu cerințele și modelele de acțiune ale societății 

moderne. Ne obligă la acest demers două considerente. Primul este acela că 

misiunea noastră, aceea de a apăra religia creștină, Biserica și Pământul Sfânt, este 

la fel de necesară ca acum 900 de ani. Pe de altă parte, Biserica este a lui 

Dumnezeu și nimeni, acum sau altă dată, nu este îndreptățit să o transforme în 

vreun fel. Biserica este datoare să păstreze neschimbate toate cele primite de la 

Mântuitor și mărturisite prin Sfinții Apostoli și prin Sfintele Scripturi. Ordinul 

nostru, prin practicarea Apostolatului Laic sau, altfel spus, a Liturghiei de după 

Liturghie, este menit să creeze punți prin care societatea modernă, în continuă 

transformare, să perceapă corect, să simtă atracție și să prețuiască principiile și 

virtuțile creștine ocrotite de Biserică. 

 Pentru a fi demni de calitatea noastră de Nobili Cavaleri și Nobile Doamne 

este nevoie să ne cunoaștem identitatea actuală și pe cea moștenită din trecut, să 

aplicăm, prin atitudine și comportament, principiile cavalerești, să ne învrednicim 

în practicarea virtuților creștine și să fim pregătiți a promova, a sprijini și a apăra, 

prin puterea cuvântului, religia creștină. Pentru atingerea acestor obiective este 
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necesar să asimilăm integral și să conștientizăm termenii ce descriu Ordinul 

modern și pe noi înșine, ca părți ale acestui întreg: 

 „Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH), Ordin 

eminamente creștin, este unicul moștenitor, garant și continuator legitim al 

spiritului și al tradițiilor Ordinului Templier medieval (Pauperes Commilitones 

Christi Templique Solomonici), înființat în 1118 la Ierusalim. 

 Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim este alcătuit din 

Sergenți, Scutieri, Cavaleri și Doamne, practicanți ai religiei creștine de 

confesiune catolică, ortodoxă și protestantă. Membrii Ordinului se pregătesc, în 

Capitulele Comanderiilor, pentru a practica Liturghia de după Liturghie sau, 

altfel spus, Apostolatul Laic.”. 

 Pe lângă acestea, este bine să ținem cont că toți suntem fii ai lui Dumnezeu 

și toți suntem niște copii. Sutnem născuți în locuri diferite, în culturi diferite și în 

diverse credințe. Suntem cercați de Dumnezeu în moduri felurite doar pentru a ne 

întări în credință. Ce-ar fi dacă nu s-ar întâmpla în fiecare clipă? Am deveni leneși 

și firavi în sârguință. Am înceta să creștem, iar existența noastră ar deveni anostă și 

lipsită de orice provocare. Faptul că ne-a fost hărăzit a fi creștini este un privilegiu. 

Am primit darul de a fi părtași la tainele lumii și la învățătura transmisă nouă, 

nemijlocit, de însuși Dumnezeu cel întrupat. Ceea ce ni s-a dat, însă, trebuie să 

dăruim mai departe. Adesea gândurile și simțămintele noastre sunt greu de 

transmis. De la căderea cetății Babilonului ne înțelegem cu greu unii cu alții, chiar 

dacă folosim același limbaj. Putem dărâma barierele prin gesturi de iubire și 

compasiune. Forța brută duce la răspuns pe măsură și nicicând la acceptarea din 

partea celor înfrânți. De aceea spada noastră, CUVÂNTUL, trebuie să fie mereu 

îmbrăcată în înveliș din puf pentru a nu răni. Trebuie, însă, să răzbată strălucirea ei 

și fermitatea materialului din care este alcătuită. De aceea, este nevoie să dovedim 

stăruință în aprofundarea și înțelegerea deplină a Sfintelor Scripturi și a principiilor 

cavalerești. Scutul, adică Fapta, trebuie însă să rămână la vedere, neînvelită cu 

falsă modestie sau întinată de mândrie. Lucrurile bune și actele de caritate ne vor 

sta mărturie pentru Credință, așa cum ne îndeamnă Apostolul.  

 Iubite surori și iubiți frați, atâta vreme cât creștinismul nu redevine un mod 

de viață, ne vor sufoca așa-zisele religii corporatiste. Tot felul de proceduri și 

„must-uri” umane ne vor subjuga existența pentru o răsplată vremelnică și 

simbolică. Vom uita, astfel, ce este mai important – mântuirea sufletelor noastre. 

Materialismul ne va îngheța treptat orice urmă de credință. Tot soiul de dispozitive, 
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rețele de socializare și alte asemenea lor ne vor acapara viața de zi cu zi și ne vor 

reduce la zero timpul petrecut în contemplarea Lui Dumnezeu și a Creației Sale. 

Cu cât vom ceda dependenței de asemenea lucruri, vom fi mai despărțiți de lume și 

de noi între noi. Vom fi sclavii a tot felul de informații „foarte importante și 

urgente”, dar în fond la fel de inutile ca și timpul irosit pentru citirea și aplicarea 

lor. Multe altele ni s-au arătat până acum, dar și mai multe ni se vor infățișa în 

viitor. Ele vor fi prezentate lumii ca izvor de Lumină și Adevăr. Numai prin 

Credință, Speranță și Iubire vom sesiza întunericul din spatele lor. 

 De aceea, iubiți frați și iubite surori, vă îndemn să vă dedicați lucrării 

templiere și să vă pregătiți pentru a face față provocărilor vremii. Vă doresc să 

străluciți în lume arătând Calea, ca demni reprezentanți ai Bisericii Luptătoare și 

urmași autentici ai Cavalerilor Templieri.  

 

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

 

 București, 2 martie 2019 A.D. (901 A.T.) 

 

Cav, Mare Cruce Dan VASILIU 

Marele Prior General Magistral al României 

 

 


