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Raport  

al Marelui Priorat General Magistral al României 

pentru anul 2019 A.D. 

 

 

 

 Prea Cucernici Părinți, Eminență, Excelențele voastre, Nobili Cavaleri și Nobile Doamne, 

Sergenți și Scutieri. 

 

 Frați și surori întru Hristos, ne reîntâlnim astăzi, în de-al 902-lea an de la fondarea 

Ordinului și al 16-lea an de la înființarea Marelui Priorat al României, pentru a trece în revistă 

faptele noastre din anul ce a trecut și pașii urmați spre îndeplinirea misiunii asumate. 

 Activitatea noastră în 2019 a debutat, ca în fiecare an, cu participarea unui număr 

semnificativ de Cavaleri și Doamne din Marele Priorat General Magistral al României la 

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, în perioada 18-25 ianuarie. Susținerea 

mișcării ecumenice este un corolar al misiunii noastre de a apăra religia creștină și de a sprijini 

Biserica pentru a răspândi învățătura Domnului Iisus Hristos în întreaga lume. 

 Frați și surori, la începutul anului 2019 A.D., Marele Priorat General Magistral al 

României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH) avea în subordine 

un număr de 55 de structuri administrativ-teritoriale dintre care: 52 de Comanderii, două 

Ballivate și Centrul de Excelență „Arsenie Boca”. Pe parcursul anului 2019, cu voia lui 
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Dumnezeu, am înființat Comanderia nr. 53 „Gondemar” în localitatea Bekescsaba – a doua din 

Ungaria și am reconstituit Ballivatul Valahiei „Jacques de Molay”. Pe parcursul anului au avut 

loc patru Capitule de Înnobilare: pe data de 16 februarie - la Hunedoara, pe data de 18 mai - la 

Alba –Iulia, pe data de 1 iunie - la Arad și pe data de 29 noiembrie - la București. Delegația 

Marelui Priorat General Magistral al României a fost prezentă la manifestări internaționale 

precum: Capitulul de Comemorare „Jacques de Molay” de la Paris, din 22-24 martie și Capitulul 

Internațional Anual al OSMTH de la Belgrad, din 6-8 septembrie. Și la aceste Capitule am avut 

onoarea să înnobilăm Postulanți din Marele Priorat General Magistral al României. În total, în 

2019, au primit titlul de Cavaleri și Doamne un număr de 63 de Postulanți. 

 La Capitulul Administrativ Anual de la București, din 2 martie 2019, am avut onoarea să-

l avem alături pe Eminența Sa Cavaler Mare Cruce Gerard Edmond Louis Willery, Marele Prior 

General al Franței și Marele Maestru Ales al OSMTH. A fost o bună ocazie pentru frații și 

surorile din Marele Priorat General Magistral al României de a purta discuții cu Marele Maestru, 

înțelegând astfel mai bine orientarea noastră și calea de urmat în viitor. Pe de altă parte, Marele 

Maestru a avut ocazia de a cunoaște mai îndeaproape activitatea noastră și de a aprecia maniera 

în care acestea respecta Regulile, Regulamentele și spiritul Ordinului. Marele Priorat General 

Magistral al României a respectat cu strictețe, încă de la înființare, din 2004, Regulile și Statutele 

Ordinului și a acționat dintotdeauna în conformitate cu spiritul și principiile OSMTH. Cu acest 

prilej am reafirmat dorința și priceperea noastră de a finaliza lucrarea de reconstrucție a Marele 

Priorat al Ungariei, o structură pentru moment inactivă, în beneficiul OSMTH și pentru Slava lui 

Dumnezeu, în cel mai scurt timp. Iată că astăzi, grație eforturilor depuse de frații și surorile din 

România și Ungaria, suntem gata de a instala noul Mare Prior al Ungariei și de a așeza pe calea 

firească activitatea templieră din țara vecină. Am demonstrat că avem capacitatea logistică și 

organizatorică precum și determinarea de a menține vie flacăra templarismului în regiune și 

oriunde avem posibilitatea de a ne oferi sprijinul. Toate acestea, însă, le-am făcut și le vom face 

cu onoare, cu ascultare față de Marele Maestru, cu smerenie și cu tot respectul cuvenit, urmând 

astfel tradiția și regulile Ordinului. 

 Iubite surori și iubiți frați, o acțiune importantă a constituit-o umilul sprijin financiar pe 

care l-am acordat Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba-Iulia și Bisericii Române Unită cu 

Roma în vederea organizării vizitei Sanctității Sale Papa Francisc în țara noastră. O delegație 

numeroasă a Marelui Priorat General Magistral al României a fost prezentă  pe Câmpia Libertății 
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de la Blaj, în data de 2 iunie 2019 A.D., ocazie cu care s-a săvârșit Slujba de Beatificare a celor 

șapte episcopi greco-catolici care și-au găsit sfârșitul în închisorile comuniste. Valeriu Traian 

Frenţiu şi însoţitorii săi, după cum sunt numiţi în documentele de la Vatican, Iuliu Hossu, 

Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu au peferat moartea 

în locul trădării credinței. Delegații ale Marelui Priorat General Magistral al României au fost 

prezente și la alte activități organizate de către Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană 

(Lutherană) sau Biserica Ortodoxă Armeană. Toate acestea se subsumează misiunii noastre de a 

apăra religia creștină și de a sprijini Biserica să răspândească învățăturile Domnului nostru Iisus 

Hristos în întreaga lume.  

 Din nefericire, pe parcursul perioadei raportate, am fost nevoiți să ne despărțim de unii 

dintre noi care nu s-au putut încadra în cerințele și exigențele Ordinului. Lipsa de activitate și 

sustragerea de la obligațiile asumate, prin liberul consimțământ, au fost principalele cauze. Am 

constatat că există neajunsuri în activitatea de instruire a Novicilor și a Postulanților precum și 

superficialitate, în unele cazuri, în identificarea și cântărirea așteptărilor și aspirațiilor unora 

dintre nou veniți. Iubite surori și iubiți frați, sunt aspiranți la titlul de Nobil Cavaler sau Nobilă 

Doamnă care, incorect informați ori mânați de mândrie, dorință de mărire sau interese străine 

spiritului autentic templier, încearcă să bată la porțile noastre. Este de datoria noastră să-i 

informăm, cât mai temeinic posibil, despre istoria, misiunea și comandamentele OSMTH și să le 

prezentăm atât beneficiile sufletești cât și obligațiile ce vor trebui să și le însușească odată cu 

admiterea lor în Ordin. Este de datoria noastră să-i instruim în ceea ce privește atitudinea, 

comportamentul și faptele lor și să ne asiguăm de sârguința cu care aprofundează regulile și 

principiile cavalerești. Este de datoria noastră a-i îndemna să ducă o viață autentic creștină și să 

se întărească în credință și iubire față de aproapele lor. Trebuie să-i îndemnăm, cu blândețe dar și 

cu fermitate, să se desăvârșească în practicarea virtuților creștine. Mai sunt și cei ce s-au depărtat 

de Ordin din cauza lipsei de activitate a Comanderiilor din care fac parte. În aceste situații ne 

asumăm vina de a nu fi urmărit îndeaproape evoluția nefirească a acestor structuri și de a nu fi 

acționat cu promptitudine și fermitate pentru remedierea situației la timpul cuvenit. Împreună 

însă putem recupera o parte a celor rătăciți sau deznădăjduiți și putem reface armonia împreună-

lucrării templiere în regiunile afectate de slăbiciunea noastră. 

 Activitatea caritabilă, cu toate că nu este specifică Ordinului nostru, a fost susținută atât 

la nivel central cât și de către structurile teritorial-administrative subordonate Marelui Priorat 
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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 celor din 

țară: Comanderia nr. 10 „Sf. Bernard de Clairveaux” – Cluj, Comanderia nr. 22 „Radu cel 

Mare” – Pitești, Comanderia nr. 23 „Iancu de Hunedoara” – Alba Iulia, Comanderia nr. 31 

„Aradensis” – Arad, Comanderia nr. 32 „Matei Corvin” – Petroșani, 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”. Marele Priorat General 

Magistral al României a sprijinit, prin Asociația „Magnus Prioratus Romaniae”, acțiuni 

caritabile împreună cu Biserica Lutherană din București și a contribuit cu donații către Căminul 

de bătrâni „Sfânta Maria” din Popești-Leordeni administrat de „Congregația lui Isus” – 

romano-catolică. În suita de activități menite a ajuta pe cei aflați în nevoie se încadrează și 

expoziția caritabilă de tablouri organizată în luna decembrie în parteneriat cu Camera de Comerț 

și Industrie a Municipiului București. Fondurile colectate, la care s-au adăugat și alte donații din 

partea membrilor și simpatizanților au fost destinate Secţiei de Oncologie Pediatrică a Institutului 

Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" din Bucureşti. Acțiunea a fost finalizată în luna 

februarie 2020 A.D.. 

 Din punct de vedere financiar, activitatea Marelui Priorat General Magistral al României 

este reflectată prin următorii indicatori: 

  

Principalii indicatori financiari - anul 2019 

Total venituri 244.802 Lei 

Contribuții anuale 87.300 Lei 

Principalele categorii de cheltuieli 183.835 Lei 

Acte caritabile și donații 46.110 Lei 

Consumabile 10.776 Lei 

Prestări servicii 2.719 Lei 

Cheltuieli cu regalia și însemne 73.140 Lei 

Cheltuieli de reprezentare 48.842 Lei 

Alte cheltuieli 3.047 Lei 

 

 



5 
 

 Rezultatele prezentate sunt extrase din bilanțul Asociației „Magnus Prioratus 

Romaniae”. La acestea se adaugă rezultatele financiare ale Asociațiilor locale, acolo unde ele 

există, înființate de către structurile subordonate din teritoriu. 

  Iubite surori și iubiți frați, pe parcursul anului 2019 Marele Priorat General Magistral al 

României, ca membru în Comitetul Director al Asociației „Ordo Supremus Militaris Templi 

Hierosolymitani” (O.S.M.T.H. – International), a răspuns la convocări și a participat activ la 

toate întrunirile acesteia. Am avut ocazia să ne susținem punctele de vedere atât ca structură 

națională a Ordinului cât și în comun cu partenerii noștrii din „Convenția de la București”, 

Marele Priorat General Magistral al Bulgariei și Marele Priorat General Magistral al Serbiei. Am 

făcut cunoscute, cu dragoste fraternă și elocință, spiritul și valorile izvorâte din istoria și tradiția 

noastră comună și din credința creștin-ortodoxă pe care o împărtășim. Am înlesnit astfel 

integrarea amonioasă a acestora în ansamblul de valori ale Ordinului, îmbogățind astfel 

patrimoniul moștenit de la înaintașii noștrii – Cavalerii Templieri medievali.      

    Frați și surori, misiunea noastră, aceea de a apăra religia creștină, Biserica și Pământul 

Sfânt, este la fel de necesară ca acum 900 de ani. Acțiunile noastre au ca menire clădirea unor 

punți solide prin care societatea modernă, în continuă transformare, să descopere sau să 

redescopere, să simtă atracție și să prețuiască principiile și virtuțile creștine. Pentru atingerea 

acestor obiective este necesar să ne însușim în profunzime 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.”. 

 Iubiți frați și iubite surori, vă îndemn să vă dedicați lucrării templiere și să vă pregătiți 

pentru a face față provocărilor vremii. Străluciți ca „lumina lumii” (Matei 5:14) și preschimbați-

vă în „sarea pământului” (Matei 5:13) urmând neînfricați Calea. Arătați celor din jur că sunteți 

fii și fiicele de nădejde ai Bisericii Luptătoare. Nutriți în suflet speranța de-a deveni, când 
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Domnul vă va chema la El, părtași în Biserica Triumfătoare. „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în 

mijlocul lupilor! Fiţi deci înţelepţi ca şerpii şi fără pată ca porumbeii” (Matei 10:16) ne învață 

Mântuitorul încredințându-ne mai apoi „Așadar,  pe oricine Mă va mărturisi în faţa oamenilor îl 

voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10:32). 

 Nobile surori și Nobili frați, dovediți-vă prin gândurile, vorbele și faptele voastre 

autentici Cavaleri Templieri! 

 

 

 

 

Misiune, Credință și Onoare 

 

 

 

 Iubite surori și iubiți frați, Nobile Doamne și Nobili Cavaleri, am zugrăvit un tablou al 

activității noastre din anul care a trecut. Am redeșteptat speranța în inimile unora și am oferit un 

strop de bucurie pentru alții. Am trăit toate acestea, dimpreună de ei, cu smerenia și cu discreția 

cuvenită. Unii, mai puțin pregătiți, au încercat chiar mândria de a fi parte a nobilei noastre frății, 

uitând pe moment că fac un păcat. Dar oare lucrarea noastră a fost cea potrivită? Oare am 

înaintat cu un pas spre împlinirea misiunii liber asumate? Frați și surori, misiunea noastră a fost, 

încă de la înființare, din 1118, este și va rămâne: apărarea religiei creștine și sprijinirea Bisericii 

spre a răspândi învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos pe întreg pământul! Caritatea nu ne 

este specifică. Sunt multe alte Ordine creștine rânduite special a avea acest scop. Caritatea 

izvorăște însă din credințea, speranța și dragostea noastră. Ne este mijloc de a deschide ochii și 

inimile celor înșelați și rătăciți spre îndreptarea lor. Mântuitorul spune „Eu sunt Calea, Adevărul 

și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Dumnezeu lucrează prin oameni 

iar noi suntem unii dintre lucrătorii Săi. 

 În lumea contemporană există mulți oameni și multe organizații care susțin activități 

filantropice. Unii fac acest gest pentru a-și hrăni orgoliul sau a epata în societate. Alții își 

motivează faptele în numele unor principii de natură spirituală sau morală. Sunt și cei ce cred că, 

prin fapte umanitare, lucrează la propria lor perfecționare spre a zidi un ipotetic „templu ideal al 
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umanității”. Ordinele, comunitățile și congregațiile creștine, dedicate carității, își închină faptele, 

cu smerenie, Lui Dumnezeu. Cu toate aceste strădanii numărul celor în nevoie, uitați de lume, 

umiliți și nedreptățiți, lipsiți de mijloace de trai, de educație sau de îngrijiri medicale crește 

simțitor. Este rezultatul lucrării înaintemergătorilor antihristului ce se ascund printre binefăcători. 

Ei urmăresc să sădească necredința și deznădejdea aruncând mai apoi vălul strălucitor al binelui 

și al adevărului peste taina fărădelegii. Pe aceștia, iubite surori și iubiți frați, trebuie să-i arătăm 

lumii și să le zădărnicim planurile necurate. Putem devoala minciuna, prin propriul exemplu, 

făptuind Caritatea – în Numele și în Duhul lui Dumnezeu. 

 Iubite surori și iubiți frați, Dumnezeu a făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt în 

feluri osebite, desăvârșite și în armonie unele cu altele. A zămislit omul spre a-I fi părtaș la 

bucuria contemplării și descoperirii minunilor Creației Sale. Pentru ca cercetarea să fie complexă 

și atotcuprinzătoare a făcut ca noi, oamenii, să fim diferiți unii față de alții. Ne-a înzestrat cu 

personalități și temperamente diferite, cu moduri distincte de a înțelege și a interpreta lumea și 

propria noastră ființare. Tradițiile și obiceiurile locului în care ne-am născut, am crescut și am 

fost educați au dat viață unui patrimoniu de principii și valori. Acestea ne-au determinat 

aspirațiile, gesturile și comportamentele și ne-au orientat spre scop. Mai presus însă Dumnezeu 

ne-a dăruit libertatea de a alege, pentru a trăi nemărginita bucurie împreună cu El, în plenitudine 

și lipsiți de orice constrângere. Iubite surori și iubiți frați, suntem îndemnați tot mai insistent spre 

a accepta beneficiile globalizării. Standardizarea vieții este primul pas spre îngrădirea 

conștiințelor. Este primul pas spre renunțarea la liberul arbitru. Gobalizarea ni se prezintă ca un 

ansamblu complex de procese având ca obiectiv realizarea integrării internaţionale la nivel 

economic, militar, politic, socio-cultural şi de securitate, conducând la uniformizarea nivelului de 

trai şi de dezvoltare la scară planetară. Globalismul, ideologia care ia în calcul doar consecințele  

pozitive ale globalizării, o consideră ca fiind singura cale de ieșire din marasm și promisiunea 

paradisului și a câștigului apropiat în această lume. Biserica ni se arată ca ceva vetust iar credința 

este asociată cu ignoranța, cu stupiditatea și inadaptarea la societatea modernă. Printr-o falsă 

interpretare a drepturilor și libertăților omului ni se recomandă să ne rugăm în tăcere și pe 

ascuns, ferecând clopotele bisericilor, pentru a nu-i tulbura pe alții. Suntem sancționați dacă nu 

acceptăm pornirile nefirești ale unor minorități chiar dacă acestea sfidează, cu insolență, 

normalitatea, așa cum Dumnezeu a lăsat pe pământ. Este încurajată mândria, viclenia, indecența, 

dezmățul, nepăsarea și blasfemia iar virtuțile sunt ilustrate drept slăbiciuni umane. Fala și 
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infatuarea cu care multinaționalele își prezintă strategiile, programele și binefacerile, în interesul 

miilor de angajați, atât în ceea ce le privește cariera cât și timpul liber,  ademenesc oamenii și le 

substituie religiei autentice. Este chemarea spre lepădarea de credință și de speranța vieții veșnice 

în Împărăția Cerurilor. Acesta este cântecul de sirenă al celor ce pregătesc venirea și domnia 

omului, care, sub masca credinței și a falsei evlavii, se va da drept Mesia spre a-i ademeni pe alții 

să-l urmeze pe calea pierzaniei. Iubite surori și iubiți frați, suntem datori a ne împotrivi lor prin 

apărarea, promovarea și conservarea tradițiilor și a mărturiilor lăsate de părinții și bunicii noștrii. 

Avem datoria de a deconspira orice încercare de falsificare sau de ștergere a istoriei sau a 

sensului și a semnificației celor transmise nouă prin „inconștientul colectiv al neamului”. 

Suntem datori a proteja lumea, în felul în care Dumnezeu a menit să fie, dejucând planul diabolic 

al globalizării, rod al ideologiilor materialiste, umaniste și iluministe. 

 Iubite surori și iubiți frați, priviți în jurul vostru și luați aminte la multitudinea de 

vindecători, clarvăzători, astrologi, numerologi și alții asemenea lor. Mass media sunt  

suprapopulate cu asemenea personaje de parcă am trăi permanent în mijlocul unui sabat 

vrăjitoresc. În schimbul serviciilor oferite, profitând de cei naivi dar mai ales de cei slabi în 

credință și deznădăjduiți, acești mistificatori adună adevărate averi. Au existat și încă există 

oameni cărora li s-a dat darul profeției și au fost haraziți spre a alina suferințe. Aceștia au fost 

aleși, în momente anume, de Dumnezeu, pentru a făptui Planul Său, pentru a ne reaminti de 

dragostea Lui față de noi sau pentru a ne preveni asupra consecințelor propriilor noastre greșeli. 

Ei nu au pretins niciodată foloase pentru vorbele și faptele lor și au susținut permanent că laudele 

și mulțumirile se cuvin lui Dumnezeu și nu lor, simpli mijlocitori ai Cuvântului Său. Iisus ne 

previne prin slova Sfintei Evanghelii: „Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. Şi 

din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. Dar cel care va răbda până la 

sfârşit va fi mântuit.” (Matei 24:11-13). Nouă însă, frați ai mei și dragi surori, ne revine datoria 

sacră de-a arăta lumii goliciunea și fărădelegea lor. Simfonia spadelor noastre trebuie să acopere 

zgomotul mincinos al ispitei. Astfel, suflete amăgite, dar eliberate de povară, vor putea întrezări 

din nou calea spre mântuire. 

 Frați și surori, nu uitați însă că lupta noastră nu este împotriva oamenilor ci a ideologiilor 

potrivnice lui Dumnezeu. Lupta noastră este împotriva celor, încă nevăzuți, care îndeamnă la 

necredință și la fărădelege și care promit raiul pe pământ în schimbul lepădării de credință. 

Amintiți-vă mereu cuvintele Sfântului Apostol Pavel:  
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 „În sfârsit, fraților, întăriți-vă în Domnul și întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu 

toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră 

nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, 

împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în 

văzduh. Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea 

și, toate biruindu-le, să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu 

adevarul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății. Și încălțati picioarele voastre, gata fiind pentru 

Evanghelia păcii. În toate, luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile 

cele arzătoare ale vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui 

Dumnezeu. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta 

priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă și pentru mine, ca să mi 

se dea mie cuvânt, când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina 

Evangheliei.” (Efeseni 12-19).  

 Armele noastre, spada și scutul, acum ne sunt CUVÂNTUL și FAPTA. Dar pentru a fi 

iscusiți în mânuirea lor este nevoie a ne instrui, în sânul Bisericii și la Capitulele Ordinului, cu 

osebită stăruință spre a profesa Liturghia de după Liturghie sau, astfel spus, Apostolatul Laic. 

Așa cum primii Cavaleri Templieri apărau pelerinii ce călătoreau pe drumul spre Pământul Sfânt 

și noi astăzi suntem chemați să apărăm, deopotrivă, pe cei ce propovăduiesc Cuvântul Domnului 

cât și pe creștinii ce vin la Sfânta Biserică din dragoste pentru Dumnezeu și în speranța mântuirii 

sufletelor lor. Un mod de-a ne plini misia este sprijinirea mișcării ecumenice. Faptul că azi 

Biserica este divizată este o consecință a slăbiciuni umane dar și o încercare de la Dumnezeu 

spre a ne cerceta credința. Este de datoria noastră să păstrăm vie flacăra speranței de unitate a 

tuturor creștinilor. Dacă pentru unii ecumenismul este apogeul apostaziei, adică lipsa credinței și 

a dorinței de a lupta pentru Adevăr, pentru alții 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. Așa cum am mai spus, pentru noi, Templierii, 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 Iisus ucenicilor Săi: Ut unum sunt! dar asta nu justifică modul cantitativ 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 minimizarea semnificației sau chiar 
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suprimarea unor acorduri sau consensuri doar pentru că am presupus existența unei singure 

diferențe. 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 reconciliată” anihilând prin aceasta însăși esența mişcării 

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, indiferent de confesiune, precum și bucuria regăsirii în rugăciune 

comună și în fapte de virtute. Acest fel de a înțelege și a practica ecumenismul este unul potrivit 

Ordinului nostru. 

 Apărarea religiei creștine și sprijinirea Bisericii spre a răspândi învățăturile Domnului 

nostru Iisus Hristos pe întreg pământul - aceasta ne este misia și rațiunea de a fi templieri. 

Recunoașterea nu este nevoie să ne vină din partea unor instituții, nici măcar din partea celor 

bisericești. Recunoașterea noastră trebuie să vină de la oameni, de la dreptmăritorii creștini, dacă 

vor simți că sunt apărați în credința lor. Recunoașterea trebuie să o avem și de la cei potrivnici 

lui Dumnezeu. Ei trebuie să se teamă de forța noastră și să știe suntem gata să ne sacrificăm 

pentru a ne opune planurilor lor. Dacă vom acționa în Numele și în Duhul lui Dumnezeu atunci 

vom fi ca „lumina lumii” (Matei 5:14). Dacă lucrarea templieră ne va fi cu credință, speranță și 

iubire atunci vom fi ca „sarea pământului” (Matei 5:13). Dacă toate le vom face  cu iubire și 

devoțiune față de Domnul atunci chiar El ne va fi înainte și va fi cu noi.  

 Iubite surori și iubiți frați, lupta noastră trebuie să fie alături de Biserică. Biserica este a 

Lui Dumnezeu și nu a oamenilor iar misiunea ei este de a mântui sufletele celor ce se apropie și 

îi pășesc pragul. Biserica nu are rol de a desluși sau a legitima lucrarea noastră sau a altora în 

lume. Poate însă a ne îndruma spre a nu greși din prea mult zel sau prea puțină cunoaștere. 

Suntem recunoscători slujitorilor Domnului care ne întăresc și ne încurajează prin 

binecuvântarea lor și care, din prea mare bunătate, își fac timp spre a ne călăuzi pașii. Îi 

respectăm, cu smerenie și adâncă supunere duhovnicească, atât pe aceștia cât și pe cei ce, 

deocamdată, ne ignoră. Bunul Dumnezeu ne cunoaște fiecăruia gândurile și faptele. La timpul 

cuvenit, dacă vom urma Calea Lui, le va îndrepta și celor din urmă privirea către noi.  

 Iubite surori și iubiți frați, să nu uităm că suntem un Ordin cavaleresc. Onoarea este o 

tradiție cavalerească. Ea se tălmăcește prin: integritate morală, probitate, responsabilitatea 
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cuvântului dat, a gestului făcut, demnitate, cinste, reputație. Onoare înseamnă a trăi respectându-

ne ființa și respectând celelalte ființe din jur. Onoarea înseamnă a ne călăuzi de valori asumate 

colectiv în societate. Suntem un Ordin Suprem Militar ceea ce ne obligă să dăm dovadă de 

disciplină, ascultare, smerenie și să îndeplinim ordinele fără împotrivire pentru ca atunci când 

săgețile vor cădea să nu ezităm și să rămânem neclintiți în fața vrășmașului. Suntem Nobili 

Templieri iar alți cavaleri nu sunt egali cu noi.  

 Noi suntem oastea Domnului, suntem soldați ai lui Hristos!  

 

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

  

 București, 7 martie 2020 A.D. (902 A.T.) 

 

Cav.  Mare Cruce Dan VASILIU 

Marele Prior General Magistral al României 

 

 

 

 


