
 

LEGAMÂNT 

 

 

 

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Eu, subsemnatul (confesiunea, 

prenumele şi numele), făgăduiesc ca, începând din acest moment, să mă dedic de-a pururea 

Sfintei Miliţii a Templului. Declar solemn şi liber că fac din proprie convingere legământul 

de ascultare, de frăţietate, de ospitalitate şi de caritate, obligându-mă să susţin ecumenismul şi 

să practic apostolatul laic.  

Făgăduiesc solemn! 

  

Făgăduiesc să-mi consacru întreaga energie, viaţa şi propria-mi spadă apărării religiei 

creştine, a Fraţilor mei de arme, a Surorilor mele, a Sfântului Mormânt al Domnului Nostru 

Iisus, inspirându-mi modul de viaţă din Regula Sfântului Bernard şi consimt să mă supun 

Cartei Transmiterii, Regulamentului, Legilor, Decretelor promulgate conform Statutelor 

Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, singurul continuator şi moştenitor 

legitim al tradiţiei şi spiritului Ordinului Templului.  

Făgăduiesc solemn! 

  

Făgăduiesc să mă supun ordinelor Marelui Maestru, ale Principilor Suverani şi ale 

superiorilor mei spre folosul Ordinului. Făgăduiesc să-i susţin pe fraţii mei Cavaleri şi pe 

surorile mele Doamne ale Templului, să ajut văduvele şi copiii fraţilor și surorilor, cu 

resursele mele, autoritatea sau sfatul meu, în orice împrejurare şi să mă alătur, cu toate forţele 

mele, actelor de caritate.  

Făgăduiesc solemn! 

 

Făgăduiesc să lupt împotriva infidelilor şi a scepticilor prin virtuţile şi puterea 

exemplului meu, să repudiez orice act decadent şi să nu mă las pradă ispitei, respectând 

morala creştină şi învăţăturile Evangheliei Mantuitorului nostru Iisus Hristos.  

Făgăduiesc solemn! 

 



Făgăduiesc să mă conformez legilor ţării mele, să respect legile şi obiceiurile ţărilor în 

care voi ajunge, excepţie făcând cazul în care mi s-ar cere să renunţ la religia creştină, să o 

denigrez sau să lupt împotriva ei. Îmi voi îndeplini îndatoririle sacre şi de bun cetăţean pe 

lângă toate naţiunile care acordă ospitalitate şi prietenie Ordinului.  

Făgăduiesc solemn! 

 

Deplin conştient că spada mea simbolică este cuvântul, aşa cum Dreapta Credinţă îmi 

este scut, făgăduiesc în faţa voastră că nu voi încălca niciodată cuvântul Sfintei Scripturi şi 

iau drept martori pe Doamnele Templului şi pe toţi Cavalerii aici de faţă.  

Făgăduiesc solemn! 

 

Slavă Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Amin !  

 


