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 Monseniore, cucernici parinti, domnule primar, stimati locuitori ai Comunei Provita 

de Jos, 

  

In anul 1118, la Ierusalim, in plina desfasurare a cruciadelor, lua fiinta Ordinul 

Templier, Ordin ce avea sa devina in scurt timp varful de lance al crestinatatii. Ordin militar 

si calugaresc, el a reusit sa se distinga atat pe campul de lupta cat si ca factor important in 

dezvoltarea civilizatiei evului mediu. 

Traversand istoria, Ordinul Templului a cunoscut perioade de glorie, a fost sacrificat 

pentru cauze meschine, a trait ferit de ochii lumii si a renascut in 1705 odata cu alegerea ca 

Mare Maestru al sau a ducelui Filip de Orleans – Regent al Frantei. 

Astazi, Ordinul, transformat conform cu cerintele vremii se prezinta in fata dumneavoastra 

sub acuala sa denumire – Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim. 

Ordin eminamente crestin, deschis astazi tuturor celor ce vor sa practice caritatea si 

apostolatul laic, are un rol important in dezvoltarea ecumenismului crestin. El reuneste 

laolalta Cavaleri si Doamne ale Templului, practicanti ai religiei crestine fie ei ortodocsi, 

catolici sau protestanti. 

Scopuri ca: apararea religiei crestine si extinderea influentei ei in societate prin 

practicarea acesteia precum si aplicarea perceptelor ei in societate; ajutorarea celor slabi si 

aflati in nevoie; apararea celor acuzati pe nedrept; practicarea actelor de caritate; studierea 

istoriei si a arhivelor si elaborarea de studii privind Ordinul si influenta lui in diferite 

perioade ale istoriei sunt cele ce anima astazi membrii sai. 

Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim, continuator legitim si pastrator al 

traditiilor si al spiritului cavaleresc al Ordinului Templier se prezinta astazi ca un organism 

international, manifestandu-si prezenta in tara noastra prin Marele Priorat al Romaniei. 

Marele Priorat al Romaniei conlucreaza cu biserica si cu institutiile statului si incearca 

sa sprijine actiunile acestora ori de cate ori este nevoie si in masura in care coincid cu 

scopurile enuntate mai sus. 

Actul de nastere al Marelui Priorat al Romaniei a fost semnat pe data de 9 octombrie 

2004 printr-o ceremonie desfasurata la Biserica Lutherana din Bucuresti.  

Am dorit aceasta scurta introducere pentru a ne face cunoscuti in fata dumneavoastra. 

Stiu ca ceea ce va oferim noi astazi un va rezolva decat in mica masura nevoile voastre. 

Dorim sa ne credeti ca ceea ce facem o facem din suflet, iar daca pe moment doar atata am 

putut il rugam pe bunul Dumnezeu sa va ajute pentru a iesi din impasul in care va aflati.  

Multumesc tuturor celor care ne-au sprijinit pana acum in actiunile noastre, actiuni 

din care noi am castigat numai bucuria ca putem face un bine, promitand sa ramanem fideli 

principiilor noastre si spiritului cavaleresc care ne anima si fideli devizei Ordinului: 

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

“ Nu pentru noi Doamne, nu pentru noi, ci intru Slava numelui Tau Sfant” 
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