RAPORT

A ne ruga este nevoie de credinţă aşa cum pentru a ne plini misia, prin cuvânt şi faptă,
este nevoie de nădejde şi iubire.
Am citit, nu de mult, într-un cotidian de spiritualitate creştină, următorul lucru:
„Există mulţi oameni răi, care nu vor să fie răi”. Este o neputinţă a lor, o tară cu care s-au
născut sau pe care au dobândit-o în timp. Aceştia sunt, după mine, acei oameni zăvorâţi în
propria lor închisoare, o temniţă a sufletului lor. Indiferent de averea lor, de gesturile
extravagante sau de mila afişată în lumina reflectoarelor, le vedem tristeţea şi plictiseala care
îi macină. Ei nu pricep că, la o adică, o vorbă spusă din suflet poate vindeca suferinţa mai
mult decât o sumă mare de bani. Darul lor este pentru că aşa e „la modă”, pentru a demonstra
cât de potenţi sunt, pentru a-şi alimenta propriul orgoliu.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, pornind de la idealurile asumate de noi toţi în spiritul
„Declaraţiei de principii” a Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, am avut
bucuria de a participa împreună la o serie de acţiuni şi activităţi derulate în cursul anului 2007
A.D. Cu toţii am simţit emoţia şi fericirea că fapta nostră a alinat suferinţe şi a readus
zâmbetul, aproape uitat, pentru unii dintre semenii noştri. Noi atât am putut, alţii vor fi putut
mai mult. Am constatat însă că printre noi sunt oameni cu multă căldură în suflet şi cu multă
dorinţă de a face fapte bune. Am constatat şi că sunt oameni care ni s-au alăturat doar din
dorinţa de a fi „mai altfel decât alţii” şi de a se mândri cu apartenenţa la Ordin. Nu voi da
exemple sau explicaţii. Fiecare îşi ştie gândurile şi faptele. Poate acum, la momentul
bilanţului, vom înţelege împreună că nu forma este ceea ce ne înnobilează, ci faptele noastre.
Sper din toată inima, ca, de acum înainte, să ne mobilizăm împreună pentru a face mai mult
bine, pentru a dărui mai multă dragoste semenilor noştri şi pentru a ne onora cum se cuvine
deviza sub care luptăm: „Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam!”.
Voi face o scurtă retrospectivă a activităţii noastre din anul precedent.
Acivitatea noastră a debutat cu participarea fraţilor şi surorilor la „Săptămâna de
rugăciune pentru unitatea creştinilor”, în perioada 18-25 ianuarie 2007. Pun un accent
deosebit asupra acestei activităţi care, deşi nu este organizată de Ordinul nostru, reprezintă
poate cea mai importantă manifestare pentru noi. Ca apărători ai Sfintei Biserici şi ai religiei
creştine, locul nostru nu putea fi altundeva decât alături de cei ce se roagă pentru unitate,
pentru concordie şi respect între confesiuni, pentru ca toţi cei ce mărturisim un Botez în
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Iubite surori şi iubiţi fraţi,
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numele Sfintei Treimi să ne unim în ruga noastră către Mântuitor, către Unul Domn Iisus
Hristos. Ecumenismul declarat al Ordinului nostru nu este doar formal. Suntem datori a ne
alătura şi a sprijini pe cât posibil aceste manifestări şi a le promova în societate. Evitând un
sincretism care nu serveşte nimănui şi explicând adevărata semnificaţie a acestor împreună –
rugăciuni, ne realizăm în parte misiunea noastră de a practica apostolatul laic, misiune la care
ne-am angajat la venirea în Ordin. Parcă în completarea misiunii noastre, a urmat o acţiune de
sprijin a unor oameni aflaţi în nevoie. Acţiunea noastră, din luna februarie, în sprijinul
copiilor din Comuna Năneşti – Jud. Vrancea, localitate care a suferit de pe urma inundaţiilor
din 2006, a avut ca scop reutilarea bibliotecii cu cărţi, mobilier, calculator, video şi televizor.
Mulţumirile primite din partea oficialităţilor comunei nu au egalat emoţia pe care am simţit-o
atunci când privirile pline de bucurie ale copiilor mângâiau parcă filele cărţilor dăruite de noi.
Speranţa s-a reaprins în ochii lor ştiind că, de acum înainte, chiar dacă părinţii lor nu-şi pot
permite să le cumpere o carte, au posibilitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele la biblioteca
refăcută din Comuna lor.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, ne-am bucurat împreună la Capitulul Naţional Anual din 3
martie 2007 când, momentul de bilanţ a evocat activitatea noastră de până atunci. Ne-am
simţit mai puternici şi am început să ne dăm seama că suntem şi utili în societate. Prezenţa
noastră nu a fost numai formală. Am făcut oameni fericiţi şi am reaprins speranţa pentru alţii.
Luna martie însă a fost marcată şi de ziua când am comemorat pe cei ce şi-au dat viaţa pentru
apărarea Ordinului în faţa necredinţei, mândriei, lăcomiei şi a minciunii. În fapt, Ordinul s-a
sacrificat salvând Biserica, slăbită şi aflată sub controlul puterii seculare a Regelui Filip al
IV-lea. O delegaţie a Marelui Priorat Magistral al României s-a aflat la Paris în zilele
următoare, participând la manifestările de comemorare organizate de fraţii noştri şi surorile
noastre din Franţa.
Cultura este una dintre comorile de nepreţuit ale unei naţiuni. Ordinul nostru, deşi
intenaţional, este în total dezacord cu fenomenul globalizării şi al tendinţelor de a uniformiza
oamenii după standarde general valabile. Ordinul nostru se pronunţă ferm pentru păstrarea,
conservarea şi promovarea valorilor fiecărei naţiuni, ca parte integrantă a patrimoniului
universal. Sub acest deziderat a avut lor acţiunea din luna aprilie, iniţiată de câţiva fraţi din
Preceptoratul Bucureştilor şi Ilfovului, acţiune de comemorare a sculptorului român
Gheorghe Anghel şi amplasarea unui monument la locul de odihnă veşnică aflat la
Mănăstirea Pasărea. Tot luna aprilie a fost şi momentul desfăşurării acţiunii caritabile
gestionate de Comanderia nr. 20 „Jacques de Molay” din Timişoara în sprijinul celor 87 de
bătrâni de la Căminul pentru persoane vâstnice din Timişoara. Pentru că anul trecut, emoţiile
sărbătorii Sfintelor Paşti le-am trăit împreună, atât creştinii confesiunilor orientale cât şi ai
celor apusene, corul „Armonia” din Baia Mare a susţinut o serie de concerte de muzică sacră
în mai multe localităţi şi biserici sub egida Marelui Priorat Magistral al României. Acest dar
muzical a putut fi oferit enoriaşilor acestor biserici graţie efortului depus de Preceptoratul
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Transilvaniei, Maramureşului, Banatului şi Crişanei şi în special al Comanderiei nr. 11
„Sfântul Ioan Evanghelistul” din Baia Mare.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, în luna aprilie a avut loc o acţiune caritabilă gestionată de
Preceptoratul Bucureştilor şi Ilfovului pentru copiii centrului „Pinnochio” din Bucureşti.
Luna iunie a fost marcată de organizarea unui Capitul al Marelui Priorat Magistral al
României la Sighişoara, oraş cu vechi tradiţii cavalereşti şi monumente demne de a fi
cunoscute în toată lumea. Sarcina organizării a revenit Preceptoratului Transilvaniei,
Maramureşului, Banatului şi Crişanei, în mod special Comanderiei nr. 14 „Sfântul Petru şi
Pavel” – Sighişoara. Capitulul a fost onorat de prezenţa unei delegaţii a Marelui Priorat al
Franţei condusă de Excelenţa Sa Cavaler Mare Cruce Gerard Willery, Marele Prior al Franţei.
Ceremonia înnobilării a fost de excepţie graţie Marilor Capelani şi Capelani prezenţi la
eveniment, a reprezentanţilor confesiunilor creştine din localitate şi a prezenţei corului
„Armonia” din Baia Mare. Ceremonia a fost urmată de o masă festivă în aer liber unde
panorama vechiului oraş medieval al Sighişoarei a încântat privirile participanţilor.
Acţiunile caritabile şi de sprijin pentru cei aflaţi în nevoie au continuat pe parcursul
anului, prin donaţiilor făcute de Marele Priorat Magistral al României către Căminul de
bătrâni „Sfânta Maria” din Popeşti-Leordeni, aflat în îngrijirea Congregaţiei „Jesu” a Bisericii
Romano-Catolice, către Biserica Lutherană din Bucureşti, către Biserica Ortodoxă Română
prin parohia „Sfântul Atanasie cel Mare” – Bugeac, Constanţa şi a Căminului de bătrâni aflat
in îngrijirea Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” Siliştea- Gumeşti a Episcopiei Alexandriei şi
Teleormanului a Bisericii Ortodoxe Române.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, începând cu luna mai 2007, cu ocazia încheierii unui
parteneriat între „Petrom – V” şi Marele Priorat Magistral al României s-a desfăşurat o
acţiune de repartizare a unor obiecte de mobilier, calculatoare şi aparatură electronică la mâna
a doua, dar în stare foarte bună, oferite de partenerii noştri. Valoarea materială aferentă
acestor obiecte este greu de estimat. Cantitativ însă, toate aceste obiecte au însemnat cam
două TIR-uri. Prin efortul material, fizic şi logistic depus de Preceptoratul Bucureştilor şi
Ilfovului toate acestea au ajuns la: Căminul de bătrâni „Sfânta Maria”, Mănăstirea
Congregaţiei „Jesu”, Biserica Lutherană din Bucureşti, Biserica Greco-Catolică – Parohia
„Sf. Vasile cel Mare” din Bucureşti, Biserica Ortodoxă Română – Arhiepiscopia
Bucureştilor, Protoieria II Capitală, Parohia Floreasca, Şcoala Superioară Comercială
„Nicolae Kretzulescu” . Acţiunea s-a desfăşurat până la finele anului. Printr-o anexă la
Contractul de parteneriat, Compania „Petrom – V” a suplimentat numărul obiectelor donate,
destinaţia finală fiind Spitalul Clinic Municipal Arad.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, ne-am bucurat şi atunci când a fost inaugurată Grădiniţa
pentru copii a Bisericii Lutherane din Bucureşti, având în suflet sentimentul că poate, chiar
dacă într-o foarte mică măsură, am avut şi noi o contribuţie la finalizarea acestui proiect.
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Ultimele luni ale anului au fost dedicate acţiunilor caritabile îndreptate către copii şi
bătrâni. In luna noiembrie a anului 2007, Preceptoratul Bucureştilor a organizat o excursie de
două zile pentru copiii din Năneşti. Această acţiune, cocepută ca o continuare a celei din
februarie, s-a desfăşurat în zilele de sâmbătă şi duminică şi a fost un cadou oferit copiilor cu
cele mai bune rezultate şcolare din Comună. Cei 40 de copii au beneficiat de cazare, masă şi
vizite la obiective de interes din Bucureşti. Printre punctele vizitate s-au aflat: Palatul
Parlamentului, Patriarhia Româna, Muzeul Grigore Antipa, Muzeul de Geologie şi Muzeul
Ţăranului Român. Tot pentru copii a fost organizat un spectacol în data de 22 decembrie la
Casa de Cultură a Ministerului de Interne, unde s-au împărţit pachete cu dulciuri, fructe şi
cărţi copiilor din căteva cămine din Bucureşti. Spectacolul cu titlul „Fulgi de nea” a încântat
privirile copiilor dar şi a celor ce i-au însoţit la eveniment. Luna decembrie a găzduit şi
acţiunea caritabilă organizată la Căminul de bătrâni „Sfânta Maria”, precum şi sprijinul
acordat Bisericii Lutherane din Bucureşti pentru cei 176 de bătrâni din parohie.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, o acţiune deosebită a fost organizată de Comanderia nr. 20
„Jacques de Molay” – Timişoara, acţiune care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor etape în
cursul anului. Acţiunea „Speranţa”, demarată la finele anului 2006, s-a îndreptat în beneficiul
copiilor asistaţi de Fundaţia de abilitare „Speranţa”. Pe măsură ce proiectul a înaintat,
necesarul de fonduri fiind din ce în ce mai mare, s-a reuşit şi cooptarea unor Societăţi
Comerciale, Fundaţii şi Asociaţii ca parteneri ai Comanderiei din Timişoara. Pentru toate
darurile făcute în cursul anului, copiii cu dezabilităţi, beneficiarii acestui proiect, au ţinut să
le mulţumească binefăcătorilor lor printr-un spectacol emoţionant organizat în 17 decembrie.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, prin grija voastră, Marele Priorat Magistral al României a
susţinut pe parcursul anului 2007 un număr de trei burse de studii. Ca donaţii către persoane
fizice aflate în nevoie se pot menţiona: ajutorul primit de o călugăriţă ortodoxă pentru a-şi
face o operaţie la ochi la Moscova, sprijinul acordat familiei fratelui nostru Adrian Pintea,
plecat dintre noi în împărăţia veşnică, precum şi ajutorul material lunar acordat de
Comanderia nr. 4 „Carol I” – Bucureşti fetei fratelui nostru Daniel Tudorache şi el plecat
dintre noi în împărăţia veşnică.
Pentru toate aceste acţiuni şi pentru momentele de bucurie şi speranţă, doresc să le
mulţumesc tuturor fraţilor şi surorilor care au participat şi s-au implicat în finalizarea acestor
proiecte.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, o componentă de mare importanţă a activităţii Marelui
Priorat Magistral al României a fost şi procesul de consolidare al structurilor teritoriale, de
pregătire a fraţilor şi surorilor cu privire la istoria şi obiectivele urmărite de Ordin, de
înţelegere a principiilor care-i guvernează acţiunile în societate.
De o importanţă deosebită a fost cursul intitulat „Istoria Ordinului Templier şi a
spiritualităţii templiere” susţinut de Nobilul Cavaler Comandor Cristian Tiberiu Popescu –
Comandant al „Centrului de Studii şi Cercetări ale Evului Mediu şi al Ordinelor Cavalereşti”
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al Marelui Priorat Magistral al României. In urma desfăşurării acestui curs, Marele Priorat
Magistral al României a editat un CD, pe care îl recomandăm ca material de bază pentru
studiile şi lucrările ulterioare precum şi pentru pregătirea tuturor membrilor noştri. Ca o
completare a acestui curs au avut loc câteva sesiuni de învăţătură, de care au beneficiat
membrii Preceptoratului Transilvaniei, Maramureşului, Banatului şi Crişanei, sesiuni conduse
de Excelenţa Sa Cavaler Mare Ofiţer Florin Horvath.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, o importantă acţiune a fost cea organizată de Preceptoratul
Transilvaniei, Maramureşului, Banatului şi Crişanei constând dintr-o excursie la Sfântul
Mormânt de la Ierusalim, continuată cu un periplu pe urmele înaintaşilor noştri templieri.
Sper că astfel de acţiuni vor fi cât mai dese, în interesul Ordinului şi al apropierii relaţiilor
între membri noştri.
De un interes deosebit am apreciat a fi întâlnirile anuale cu Comandanţii, organizate
de Preceptoratul Transilvaniei, Maramureşului, Banatului şi Crişanei, sub forma „Taberei
Templiere”. Participând la cea de anul trecut, de la Ocna Şugatag, am sezizat utilitatea lor
pentru Ordin, dat fiind şi cadrul destins şi fratern în care se desfăşoară întâlnirea şi
consultările ulterioare. Consider că ar fi benefic să se organizeze astfel de acţiuni şi în alte
zone ale ţării cu amendamentul că, pentru o mai largă participare, poate ar fi bine ca locaţia
aleasă să fie mai accesibilă pentru toţi cei interesaţi.
Din punct de vedere al Capitulelor Comanderiilor din subordine, cele mai active s-au
dovedit a fi: Comanderia nr. 4 „Carol I” – Bucureşti, Comanderia nr. 11 „Sfântul Ioan
Evanghelistul” – Baia Mare, Comanderia nr. 15 „Sfântul Teodor” – Bucureşti şi Comanderia
nr. 22 „Radu cel Mare” – Piteşti. Ca urmare a activităţii tuturor Comanderiilor subordonate,
numărul membrilor noştri a crescut de la 424 la 566. S-a creat astfel oportunitatea de
constituire de noi Comanderii în oraşele: Alba Iulia, Tulcea, Costineşti, Suceava, Târgu
Neamţ şi Râmnicu Vâlcea. Probabil că, în cursul acestui an, vor exista premisele înfiinţării şi
altor Comanderii, urmând ca în viitorul apropiat să ia fiinţă macrostructurile provinciale şi
regionale aflate încă în construcţie.
Având în vedere toate aceste realizări, în urma discuţiilor purtate cu Comandanţii
structurilor administrativ-teritoriale subordonate şi cu membri Marelui Consiliu am tras
următoarele concluzii:
1. Procesul de consolidare în teritoriu a Ordinului nostru se desfăşoară din ce în ce
mai armonios şi mai accelerat. Există însă şi Comanderii care încă nu lucrează
destul de eficient şi nu se implică în acţiuni caritabile şi activităţi sociale la
înălţimea capacităţii de care dispun. Se impune astfel o intervenţie susţinută a
structurilor provinciale (Ballivate) şi regionale (Preceptorate) pentru dinamizarea
acestora şi ridicarea calitativă şi cantitativă a acţiunilor din teritoriu.
2. Se impune ca, în Capitulele Comanderiilor, să se pună accentul pe aprofundarea
Regulei – Statut, a principiilor de cavalerism şi a virtuţilor creştine.
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3. Este necesară o mai bună armonizare a activităţii dintre Comanderiile subordonate
şi o implicare mai mare a tuturor Cavalerilor şi Doamnelor Templului în acţiunile
organizate de Marele Priorat Magistral al României.
4. Este necesară o mai mare implicare în viaţa socială a Comanderiilor în jurisdicţia
pe care o administrează, marcându-se explicit că acţiunile se desfăşoară sub egida
OSMTH şi a Marelui Priorat Magistral al României.
Pentru toate aceste demersuri, Comandanţii de Comanderii au obligaţia să transmită în
prealabil programul şi direcţiile de acţiune la Cancelaria Marelui Priorat Magistral al
României, pentru o coordonare unitară la nivel naţional şi pentru a primi autorizarea finală
desfăşurării activităţii însoţită de punctul de vedere oficial din partea Ordinului. Respectarea
principiului de subordonare este nu numai o obligaţie asumată, ci şi o modalitate de a evita
erorile ce pot apărea din necunoaşterea sau omisiunea paşilor obligatorii pentru finalizarea
unor proiecte în numele Ordinului. În aceast sens Balivii şi Preceptorii, ca reprezentanţi în
teritoriu ai Marelui Prior Magistral, au obligaţia de a susţine numai punctul de vedere oficial
şi de a se asigura de respectarea întocmai a ordinelor şi deciziilor Marelui Priorat Magistral al
României. Subliniez rolul foarte important al Marelui Seneşal, ca instituţie executivă a
Marelui Priorat Magistral al României, al Marelui Mareşal, responsabil cu respectarea
întocmai a protocolului, al Marelui Protector, responsabil cu respectarea legalităţii şi a
normelor specifice Ordinului nostru, a Marelui Inspector General, responsabil cu aplicarea
corectă a legilor care ne guvernează şi a Regulei – Statut, precum şi instituţiea Marelui
Ospitalier, coordonatorul tuturor acţiunilor caritabile şi sociale ale Marelui Priorat şi al
structurilor subordonate. Colaborarea dintre aceştia şi Comandanţii provinciilor şi regiunilor
trebuie să fie permanentă şi de maximă eficienţă.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, cu privire la implicarea Marelui Priorat Magistral în
activităţile internaţionale ale OSMTH o să remarc participarea deosebită a delegaţiei noastre
la Capitulul Internaţional de la Granada, din 7-9 septembrie 2007. A fost un prilej deosebit de
a ne reîntâlni cu fraţii noştri şi surorile noastre din alte ţări. La această reuniune internaţională
Marele Maestru, Alteţa Sa Eminentissimă Dom Fernando Pinto de Sousa Fontes, a remarcat
ca deosebită activitatea Marelui Priorat Magistral al României şi a îndemnat şi alte Mari
Priorate să ne urmeze exemplul. Delegaţii ale Marelui Priorat Magistral al României au fost
prezente şi la alte Capitule cu participare internaţională cum ar fi: Comemorarea „Jacques de
Molay” – Paris, Franţa – 16-18 martie; Capitulul Marelui Priorat al Franţei de la Rosslyn,
Scoţia - 21-23 septembrie, Capitulul Prioratului Bulgariei, Sofia – 2-4 noiembrie. Cu privire
la Capitulul de la Sofia, am avut onoarea de a participa la ceremonia în care Prioratul
Bulgariei a fost ridicat la rangul de Mare Priorat Magistral al OSMTH. Bucuria de a fi alături
de Excelenţa Sa Cavaler Mare Ofiţer Asen Asenov a fost amplificată şi de relaţiile foarte
strânse dintre România şi Bulgaria la nivelul OSMTH. Voi aminti cu această ocazie şi vizita

1. Total venituri – 290.000 lei
2. Principalele categorii de cheltuieli:
2.1.
Acte caritabile, donaţii etc. – 65.000 lei
2.2.
Cheltuieli privind organizarea Capitulelor – 39.000 lei
2.3.
Cheltuieli de reprezentare – 3.100 lei
2.4.
Cheltuieli prestări servicii etc. – 24.700 lei
2.5.
Taxe şi asigurări – 7.300 lei
2.6.
Rata leasing (microbuz) – 28.600 lei
2.7.
Cheltuieli cu regalia, însemne etc. – 86.000 lei
2.8.
Dobânda – 4.400 lei
3. Valoare obiecte donate – 32.000 lei
Desigur că cifrele au semnificaţia lor dar, ceea ce eu cred că este mai important, sunt
efectele acţiunilor noastre în societate. Faptele noastre ne sunt măsura credinţei şi nu
declaraţiile şi formalismul lipsit de fond. Ştim că nu am venit în Ordin pentru câştiguri
materiale sau onoruri şi cu atât mai puţin pentru a ne satisface ogoliul şi mândria. De altfel,
creştini fiind, ştim că acestea reprezintă mari păcate. Dorinţa de a face fapte bune împreună
este ceea ce ne leagă. Virtutea şi cavalerismul trebuie să ne fie atribut, iar ascultarea şi
respectarea angajamentelor asumate şi al cuvântului dat să ne fie înnobilarea. Iertarea celor ce
ne greşesc, mila şi caritatea, altruismul şi iubirea faţă de aproapele trebuie să ne elibereze
calea spre credinţa cea adevărată. Sufletul nostru, despovărat de mândrie şi de autosuficienţă,
se va îndrepta către Tatăl Cel Ceresc şi se va deschide pentru a primi harul Sfântului Duh,
întărindu-ne în credinţă. Adevărul ni se va arăta în toată simplitatea şi măreţia lui iar mintea
ni se va umple de înţelepciunea duhovnicească ce va înlocui simpla cunoaştere lumească.
Drumul nostru ne-a fost trasat dinainte, dar am păşit pe el prin voia noastră. Am ales să nu
rătăcim şi suntem datori a-i chema şi pe alţii. Dintre ei va trebui să-i alegem pe cei ce ne vor
fi alături şi pe cei ce ne vor urma.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, anul care a trecut a marcat împlinirea a 700 de ani de când
Ordinul a început a suferi prigoana culminând cu tragicul deznodământ din martie 1314. În
următorii şapte ani trebuie să considerăm fiecare zi ca o comemorare a 700 de ani de când
unul sau altul dintre fraţii noştri a suferit pentru a apăra spiritul, tradiţiile şi principiile
Ordinului nostru şi pentru a-i demonstra nevinovăţia. Acest fapt ne obligă pe fiecare în parte
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fraternă a delegaţiei Bulgariei la Bucureşti, din data de 11 aprilie, urmată de participarea la un
Capitul demonstrativ al Comanderiei nr. 4 „Carol I”.
Iubite surori şi iubiţi fraţi, toată activitatea noastră din anul precedent se poate aprecia
din punct de vedere financiar prin bilanţul Asociaţiei „Magnus Prioratus Romaniae”. Vă voi
prezenta în rezumat căteva cifre care reflectă această activitate.

Bucureşti, 15 martie 2008 A.D. (890 A.T.)

Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU
Marele Prior Magistral al României
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să înţelegem corect cine suntem şi ce obligaţii avem faţă memoria celor ce s-au sacrificat.
Acest fapt ne obligă şi să păstrăm unitatea în acţiune şi gândire, iar cuvântul nostru să fie
acelaşi în orice moment şi în orice loc. Raţiunea militară a Ordinului înseamnă respectarea
regulilor şi regulamentelor şi a subordonării pe linie ierarhică. Reprimarea iniţiativelor
individuale, care nu se încadrează comandamentelor noastre comune, împreună cu obligaţia
de a acţiona unitar sunt cerinţe majore ale autodisciplinării fiecăruia în parte. Nu există o
concurenţă anume între noi sau între structuri. Există numai bucuria comună că am reuşit să
facem fapte bune. Aprecierile primite nu trebuie să ne alimenteze orgoliul ci, dimpotrivă,
trebuie să ne oblige mai mult în a lucra corect şi la unison. Modestele distincţii lumeşti nu
arată decât nivelul de asimilare al principiilor şi de înţelegere al spiritului Ordinului şi corecta
lor aplicare prin fapte. Funcţiile deţinute nu înseamnă privilegii şi motive de laudă deşartă ci
asumarea unor mai mari responsabilităţi. Singur bunul Dumnezeu este cel ce ne va judeca şi
va aprecia dacă am făcut bine sau nu. Noi doar trebuie să urmăm Calea în slujba Adevărului
şi a Dreptăţii, după cum deviza ne-ndeamnă:
„Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam!”.

