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Iubiţi fraţi şi iubite surori, Cavaleri şi Doamne ale 

Templului, 

  

Capitulul Internaţional organizat de Marele Priorat al 

României al Ordinului Suprem Militar al Templului din 

Ierusalim la Bucureşti, în perioada 8-10 septembrie 2006, 

s-a bucurat de un real succes pentru noi. Marele Maestru 

al O.S.M.T.H., Alteţa Sa Eminentisimă Contele Dom 

Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes, a apreciat în 

mod deosebit realizările noastre, drept pentru care, 

începând cu anul 2007, Marele Priorat al României a 

primit statutul de Mare Priorat Magistral al O.S.M.T.H.. 

Aprecierile la superlativ nu au lipsit nici din partea 

delegaţiilor ţărilor participante: Marele Preceptorat al 

Americii de Nord, Marele Priorat al Angliei şi al Ţării 

Galilor, Marele Priorat al Franţei, Marele Priorat 

Magistral al Spaniei, Marele Priorat al Italiei, Marele 

Priorat al Germaniei, Marele Priorat al Olandei, Marele 

Priorat al Greciei, Prioratul Bulgariei, Prioratul  Magistral 

al Perului, Marele Priorat al Belgiei şi Marele Priorat al 

Portugaliei. 

Reuşita noastră confirmă încă odată că România 

poate fi un partener şi un tovarăş de încredere pentru orice 

ţară din lume şi poate demonstra oricând capacitatea de a 

construi şi a gestiona o structură aparţinând unui lanţ 

internaţional. Toţi invitaţii noştri au plecat în tarile lor 

unde vor duce mai departe mesajul că România este la 

înălţimea oricăror cerinţe internaţionale. 



Iubiţi fraţi şi iubite surori, succesul ne aparţine 

tuturor şi meritul de a promova imaginea ţarii noastre în 

lume este al fiecăruia dintre noi. Împreună am construit 

până acum, împreună vom construi şi pe mai departe. Toţi 

aceia care au înţeles misiunea noastră şi a Ordinului 

nostru vor scrie şi vor rămâne în istorie asemeni marilor 

înaintaşi ai noştri care au făurit România de astăzi. Noi 

toţi, reuniţi sub drapelul Marelui Priorat al României ne 

constituim în astfel de momente adevăraţi ambasadori ai 

ţarii. 

Iubiţi fraţi şi iubite surori, doresc să vă adresez 

mulţumirile mele pentru faptul că aţi ales să construim 

împreună şi nu oricum, ci la un nivel ridicat de 

profesionalism şi dăruire faţă de idealurile O.S.M.T.H.. 

Doresc să mulţumesc Marilor Capelani al Marelui Priorat 

al României, Monseniorului Ilie Sociu şi Prim Preotului 

Dr. Daniel Zikeli, membrilor Marelui Consiliu şi 

Ofiţerilor care şi-au adus aportul la organizarea acestui 

eveniment, Cavalerilor şi Doamnelor Templului care au 

contribuit la amenajarea şi dotarea sediului Marelui 

Priorat al României şi tuturor care au fost cu gândul şi cu 

sfatul lor alături de organizatori. Doresc să remarc în mod 

deosebit contribuţia adusă de Ballivatul Transilvaniei şi 

să multumesc în mod cu totul special Coralei ARMONIA 

din Baia Mare care a concertat sub egida Marelui Priorat 

al Romaniei. 

Iubiţi fraţi şi iubite surori, din păcate, ca la orice 

eveniment de asemenea amploare, au fost şi o serie de 

deficienţe datorate lipsei de abnegaţie sau dezinteresului 

unor membri ai noştri. Dacă pentru toţi cei menţionaţi 

înainte mulţumirile se vor transforma în zilele ce urmează 

în mici recompense morale (imposibil de a se ridica la 

nivelul faptelor deosebite facute de ei), pentru cei care nu 



au fost şi nu sunt cu sfletul şi cu fapta alături de Ordin nu 

pot să le spun dacât să-şi găsească alt drum. În numele 

tuturor celor care sunt alături de Marele Priorat al 

României voi oferi fiecăruia în parte ceea ce merită. 

Idealurile Ordinului nostru sunt nobile şi noi am fost 

aleşi să le îndeplinim. Mai avem mult până când vom fi 

pe deplin conştienţi de misiunea încredinţată. Drumul 

spre desăvârşire stă însă înaintea noastră. Mai rămâne ca 

disciplina (pentru că facem parte dintr-un Ordin militar) 

să ne unească eforturile pentru a ne constitui într-o 

structură indestructibilă templieră. Călăuză nouă trebuie 

să ne fie mesajul atât de bine exprimat a unui monah, 

născut în religia iudaică şi convertit la religia creştină, 

părintele Nicolae Steihardt: 

„ Am fost îndeajuns de nepriceput şi de rătăcit în 

beznă spre a cugeta – ceea ce pare întru totul conform cu 

învăţătura creştină – că se cere să dăm din puţinul nostru. 

Ba am mers şi până la a mă învoi cu ideea că din pilda 

celor doi bani aruncaţi de femeia văduvă în cutia darurilor 

(Marcu 12, 41-44; Luca 21, 1-4) reiese îndemnul de a da 

tot ce avem, toată avuţia noastră. ... Orb, neghiob şi strâmt 

la minte ce am fost şi ferecat în chingile bunului simţ 

celui mai lamentabil. Cum de mi-am putut închipui că 

Hristos – Dumnezeul Care a primit, să Se întrupeze şi să 

moară pe cruce aidoma celui mai nefericit şi mai ticălos 

dintre muritori, ne va cere să dăm din prisosul ori puţinul 

avutului nostru ori chiar avutul acesta întreg? Cum de ne-

ar fi chemat la acţiuni atât de simple, de aparţinătoare 

acestei lumi, de posibile adică!  Paul Claudel nu ni-L 

definise oare pe Dumnezeu atribuindu-I grăirea: de ce vă 

temeţi? Sunt imposibilul care vă priveşte. 

Hristos, aşadar, aceasta chiar ne cere: imposibilul; să 

dăm ce nu avem.” 



Iubiţi fraţi şi iubite surori, să fim mândri de ceea ce 

am înfăptuit împreună dar, să nu ne lăsăm îmbătaţi de 

aburii succesului. Drumul nostru este abia la început iar 

delăsarea poate duce la anularea tuturor celor câştigate 

până acum. Structurile subordonate Marelui Priorat al 

României trebuie să-şi intensifice activitatea, să 

pregăteasca cum se cuvine aspiranţii la titlul de Cavaler 

sau Doamnă a Templului, să-şi stabilească şi să 

urmăreasca îndeplinirea menirii fiecaruia dintre noi de a 

practica caritatea, de a lucra în spiritul ecumenismului 

creştin şi de a practica apostolatul laic. Prin faptele 

noastre mulţumim lui Dumnezeu şi prin acţiunule noastre 

ne legitimăm ca demni soldaţi ai Domnului nostru Iisus 

Hristos. Apărarea Bisericii creştine trebuie să ne fie ţel şi 

ideal, iar ceea ce facem trebuie să ne înnobileze fiinţa şi 

să ne înalţe spiritul. Trebuie să fim uniţi, să lăsăm 

orgoliile la o parte, să iertăm atunci când există speranţa 

de a îndrepta aproapele nostru, să fim toleranţi, dar, să 

fim fermi în a apăra principiile cavalereşti şi ale Ordinului 

nostru şi să fim vigilenţi în a nu lăsa răul să ne dezbine şi 

să ne învrăjbească. 

Dacă răul, ignoranţa şi intrigile ne vor birui atunci 

alegerea nostră de către providenţa divină ca Templieri a 

fost greşită şi nu vom merita decât dispreţul generaţiilor 

ce ne vor urma. 

  

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da 

Gloriam ! 

  

Cav. Mare Cruce Dan Vasiliu 

Marele Prior al Romaniei 
 


