„Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: <<Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi
înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea>>. Căci inima acestui popor s-a
învârtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să
audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar
fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud. Căci adevărat grăiesc vouă că
mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce
auziţi voi, şi n-au auzit.”
(Sfânta Evanghelie după Matei 13:9-17)

RAPORT
de activitate pe anul 2015 A.D.
- Directive pentru 2016 A.D. -

Excelenţele Voastre, Monseniore, Prea Cucernici Părinţi, stimaţi invitaţi,
iubite surori şi iubiţi fraţi,
Ne revedem astăzi cu ocazia celui de-al doisprezecelea Capitulul Anual Administrativ
al Marelui Priorat General Magistral al României al Ordinului Suprem Militar al Templului
din Ierusalim. Peste două luni se vor împlini 13 ani de templarism în România și vă
mărturisesc că simt și acum emoția înnobilării mele la Paris. Pe atunci Mare Prior al Franței
era E.S. Cavaler Mare Cruce Michel Picandet, iar la ceremonie au fost prezenți E.S. Cav.
Mare Cruce Jean Piere Chevalier Mare Prior Emerit al Marelui Priorat al Franței și E.S. Cav.
Mare Cruce Gerard Willery, actualul Mare Prior General al Franței.
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Anul 2015 a debutat, așa cum ne-am obișnuit, cu participarea noastră la Octava de
Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Atât cât ne-a stat în putință, am asigurat o parte din
suport pentru această inițiativă, atât prin prezența membrilor noștri, cât și prin invitația
adresată prietenilor și cunoștințelor de a ni se alătura pe parcursul Octavei. Am considerat de
datoria noastră să susținem acest eveniment, din păcate atât de slab mediatizat, prin aceasta
alăturându-ne mișcării ecumenice.
Pe plan internațional, Marele Priorat General Magistral al României s-a prezentat cu
delegații corespunzătoare la cele mai importante evenimente. Aș aminti aici Capitulul de
comemorare „Jacques de Molay”, de la Paris, Capitulul cu participare internațională al
Marelui Priorat al Armeniei, de la Erevan, Capitulul cu participare internațională al Marelui
Priorat Magistral al Serbiei, de la Belgrad, Capitulul Internațional Anual al Ordinului Suprem
Militar al Templului din Ierusalim de la Stockholm, Capitulul cu participare internațională al
Marelui Priorat al Elveției și Capitulul cu participare internațională al Marelui Priorat de
Monaco, de la Monaco.
Pe parcursul anului 2015 A.D. au fost organizate Ceremonii de înnobilare ale Marelui
Priorat General Magistral al României la Turda, Alba-Iulia, Timișoara și Brad. Ceremoniile
au fost conduse de E.S. Cavaler Mare Cruce Florea Posteucă, Locțiitor al Marelui Prior
General Magistral al României și E.S. Cavaler Mare Cruce Iuliu Stocklosa, Locțiitor al
Marelui Prior General Magistral al României. La București a fost organizat, în luna
octombrie, Capitulul Aniversar al Marelui Priorat General Magistral al României cu tema:
„12 ani de templarism în România”.
Pe tot parcursul anului 2015 au avut loc patru sesiuni de consultări în cadrul Alianței
„Convenția de la București” a cărei președinție și secretariat general le deține, pentru
moment, Marele Priorat General Magistral al României. Vă reamintesc că această Alianță a
fost constituită cu ocazia Capitulului Aniversar de 10 ani, din 2014, între Marele Priorat
General Magistral al României, Marele Priorat Magistral al Bulgariei și Marele Priorat
Magistral al Serbiei. Discuțiile s-au axat pe identificarea unor poziții comune în raport cu
demersurile de constituire a Asociației Internaționale Templiere cât și pe teme privind
activitatea prezentă și viitoare a Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim atât în
plan general cât și regional în special. Vă reamintesc principiile care guvernează această
alianță precum și premizele constituirii acesteia.
”Aceasta Convenție are ca scop principal afirmarea și respectarea întocmai a
principiilor care stau la baza Regulilor și Statutelor Ordinului Suprem Militar al Templului
din Ierusalim privind: egalitatea în drepturi a tuturor Prioratelor Naționale, garantarea
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integrității și suveranității lor naționale, indiferent de rangul deținut (Priorate, Mari
Priorate, Mari Priorate Magistrale, Mari Priorate Generale) și soluționarea tuturor litigiilor
apărute numai pe cale amiabilă și arbitraj.
Un atribut important al acestei înțelegeri este acela de a menține și a întări spiritul și
principiile fundamentale ale Ordinului nostru în zona Europei Centrale și de Est, dezvoltarea
legăturilor de colaborare în domenii multiple, realizându-se astfel creșterea prestigiului și
forței de acțiune a Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, în general, a
părților semnatare, în special.
Convenția de la București, ca instrument regional principal de apărare a intereselor
Prioratelor Naționale semnatare, are, de asemenea, ca misiune primordială, susținerea
acelorași poziții în ceea ce privește problemele de interes comun, stabilind - prin consens și
egalitate deplină între ele - măsurile ce se impun.
În concluzie, apreciem că această Convenție, ca alianță de tip nou pentru Ordinului
Suprem Militar al Templului din Ierusalim, îşi propune să promoveze, în toate acțiunile
întreprinse în comun, principiul egalității depline dintre toate structurile organizatorice
naționale ale Ordinului nostru, să militeze pentru menținerea unui echilibru stabil între toate
Prioratele Naționale, în general, cele din Europa Centrală și de Est, în special.
Subliniem, în mod deosebit, faptul că aceasta Convenție nu contravine, nu se
suprapune și nu se opune – în nici un fel și sub nici o formă - structurilor de organizare,
funcționare și conducere ale Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim.”
Alianța este un organism deschis și altor Priorate zonale, funcționează pe baza
deciziilor adoptate în consens și este condusă de un Consiliu Permanent, format din Marii
Priori, asistat de un Secretariat al Consiliului. Conducerea reprezentativă este asigurată de
către un Înalt Reprezentant al Convenției, cu un mandat de trei ani, deținut în prezent de
Marele Prior General Magistral al României.
Pe tot parcursul anului au continuat proiectele caritabile susținute de Marele Priorat
General Magistral al României, precum contribuțiile financiare către Căminul de bătrâni ,,Sf.
Maria", din Popești-Leordeni sau către bătrânii aflați în nevoie asistați de Biserica Lutherană
C.A. din București. Au fost acordate ajutoare și către Biserici Ortodoxe atât pe plan local cât
și de către Marele Priorat General Magistral al României. Au continuat acțiunile caritabile
susținute de Comanderiile subordonate, ca parte a activității Marelui Priorat General
Magistral al României. Voi evidenția Structurile admistrativ-teritoriale subordonate care au
transmis, în termenul solicitat, rapoartele cu activitățile întreprinse de-a lungul anului 2015:
Comanderia nr. 8 „Sfântul Pantelimon” - Ilfov; Comanderia nr. 10 „Sfântul Bernard de
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Clairveaux” - Cluj; Comanderia nr. 15 „Sfântul Teodor” - București; Comanderia nr. 22
„Radu cel Mare! - Pitești; Comanderia nr. 31 „Aradensis” - Arad; Comanderia nr. 35
„Johanes Honterus” - Brașov și Comanderia nr. 46 „ Sfântul Egidius” - Aiud. În zilele ce vor
urma aceste rapoarte vor fi postate pe o pagină specială pe websiteul nostru, www.osmth.ro,
dedicată Capitulului Național Anual din 2016 al Marelui Priorat General Magistral al
României al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim.
Amintesc, de asemenea, cu drag de concertele susținute de Corala ,,Armonia", din
Baia Mare, cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelor și ale Nașterii Domnului, în diferite
lăcașuri de cult din țară, în numele și sub egida Marelui Priorat General Magistral al
României. Cuvântul și Fapta își au fiecare în parte semnificația lor. Atunci când sentrepătrund prin vers și cânt, se zămislesc punți, se-nlătură bariere și se înalță inimile într-o
simfonie de profundă mulțumire către Dumnezeu.
Le mulțumesc lor și altora care, poate din prea mare smerenie, nu ne-au împărtășit, la
termenele prevăzute de Regula-Statut, rezultatele lor, precum și tuturor celor care ne-au stat
alături cu sufletul sau cu gândul lor curat. Mă rog bunului Dumnezeu să-i răsplătească înmiit
după faptele și simțirea lor.
Rezultatele financiare pentru anul precedent ale Asociației ”Magnus Prioratus
Romaniae” arată în felul următor:
1. Total venituri – 152.320 lei
1.1. Contribuții obligatorii anuale – 60.650 lei
1.2. Alte contribuții și donații – 89.100 lei
1.3. Din redirecționare 2% din impozit – 2.570 lei
2. Principalele categorii de cheltuieli
2.1. Acte caritabile, donații etc., altele decât către Biserică – 8.500 lei
2.2. Donații către Biserică și lăcașuri patronate de aceasta – 17.000 lei
2.3. Cheltuieli privind organizarea Capitulelor și terți – 27.700 lei
2.4. Cheltuieli de reprezentare – 2.700 lei
2.5. Cheltuieli cu pentru echipament, însemne etc. – 32.700 lei
2.6. Cheltuieli pentru poșta, telefon, birotică, consumabile etc. – 3.800 lei
Anul ce a trecut atât ne-a stat în putere. Altădată, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința
fraților și surorilor, poate vom reuși mai mult.
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Iubite surori și iubiți frați, așa cum am hotărât, în consens cu Marele Consiliu al
Marelui Priorat General Magistral al României, începând cu acest an vom promova două
evenimente la nivel național. Capitului Național Administrativ se va desfășura în prima parte
a lunii martie, pentru a ne conforma termenelor de raportare fiscală a activității din anul
precedent. În noul format adoptat, Capitulul va debutează cu Lucrările Capitulare, după care
va fi urmat de un Prânz de Lucru. Acest format reduce costurile privind participarea, mai ales
pentru participanții din teritoriu. Intenția este de a oferi un cadru care să conducă la o
prezență mai numeroasă a membrilor noștri și de a constitui oportunități multiple de
interrelaționare. Prânzul de Lucru va avea ca scop adiacent relansarea Clubului Templier,
proiect pe care îl consider folositor pentru toți membrii și în concordanță cu specificul
templier.
Al doilea eveniment se va desfășura în apropierea datei de 9 octombrie și va consta
dintr-un Concert de Gală și un Dineu Caritabil. Acest eveniment ne va permite să invităm
personalități din afara Ordinului, să oferim distincții pentru cei ce sprijină activitățile noastre
și să răspândim virtuțile creștine și valorile cavalerești în spațiul public. Creșterea notorietății
prin exemplul dat și prin fapte este o directivă importantă în concordanță cu misiunea
asumată, din proprie voință, prin Regula-Statut și prin făgăduințele solemne depuse.
Iubite surori și iubiți frați, vremurile au făcut ca unii să ne părăsească, iar alții noi să
se alăture Lucrării noastre templiere. Este în firea lucrurilor să se întâmple așa, este normal ca
Ordinul în mod continuu să se primenească. Așa a dăinuit din 1118 până acum și așa va
dăinui mai departe păstrând cu onoare și deplină responsabilitate moștenirea înaintașilor.
Doresc să vă reamintesc că Ordinul nostru, indiferent de denumirea purtată de-a lungul
timpului din motive obiective, nu s-a abătut de la spiritul și principiile asumate de fondatorii
săi. Flacăra templieră a stat mereu aprinsă, generație de generație, chiar dacă uneori a fost
nevoie a fi ascunsă lumii. Peste doi ani vom serba 900 de ani de existență, iar pentru a fi la
înălțime trebuie să ne pregătim de pe acum. Reușita noastră pe mai departe stă în unitatea și
disciplina asumate și în înțelegerea și aplicarea întocmai a regulamentelor și a Regulei-Statut.
Din acest motiv consider necesar ca, în perioada următoare, să fie reluate în Capitulele
Comanderiilor subordonate activitatea de prelucrare a acestor documente și însușirea lor de
către toți. Este o direcție și un Ordin pe care-l transmit spre-a ne urma calea devenirii noastre,
calea spre Biserica Luptătoare, cu speranța de-a ne alătura, la momentul ieșirii din lume,
Bisericii Triumfătoare. Este de asemenea necesară înțelegerea sensului și rostului devenirii
templiere. Pentru aceasta este nevoie de cunoașterea istoriei, a evenimentelor ce au marcat
viața Ordinului, a metodelor prin care cei ce ne-au precedat și ne inspiră faptele, au conservat
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și au transmis prin timp năzuințele și valorile apărate deseori cu prețul vieții. Nobile Doamne
și Nobili Cavaleri, suntem deopotrivă luminători ai virtuților creștine și ai valorilor
cavalerești. Semnificantul devine semnificat, prin procesul gândirii, dezvăluind misterul
gravat pe sigiliul templier - doi cavaleri pe un cal. El nu este nicidecum un semn al sărăciei.
El reprezintă paradigma pe care Ordinul Templier a fost înființat, adică dubla calitate de
călugăr și de soldat. Este unicul Ordin care așa a fost gândit de la înființare, principiu
perpetuat simbolic până în zilele noastre. Din acest motiv și din multe altele Ordinul Suprem
Militar al Templului din Ierusalim nu poate fi decât autocrat.
Iubite surori și iubiți frați întru Hristos, vremurile pe care le trăim seamănă tot mai
mult cu apele învolburate ale unei viituri ce poate precede consecințe dramatice. Credința
pălește în fața urii, aroganței și vanității. Fundamentalismul capătă tot mai mult loc de cinste
iar desfrânarea și fărădelegea devin piloni ai societății. Deznudată de valori și principii lumea
plutește în derivă. În numele falsei democrații sunt subjugate, subtil, națiuni și popoare. În
numele libertății este încarcerat bunul simț. Sub semnul dreptății este ucisă cinstea, iar iubirea
este supusă extincției printr-n proces progresiv de habituare. Iată motivele, desigur se pot
adăuga încă altele, pentru care am luat decizia de a cunoaște şi alte organizaţii care
împărtăşesc principiile creştine. Am considerat necesar a ne apropia toți ce avem aceleași
năzuințe, împărtășim aceleași valori și credințe și avem asemănări în ce privește scopul
asumat. Astăzi, la Capitulul Național Administrativ, avem onoarea să ne fie alături membri ai
unor Ordine Cavalerești, mai vechi sau mai noi, unele care promovează ca și noi valori
templiere, ce activează în România. Le recomandă faptele și scopurile declarate în
documentele ce le sunt călăuză. Salutăm astăzi prezența fraților și surorilor din Ordinul
Cavalerilor Sfântului Bernard, Ordinul Suveran al Sfântului Ioan de Ierusalim - Ordinul de
Malta, Ordinul Imperial al Sfintei Maria de Ierusalim - Ordinul Teuton. Sperăm ca pe viitor
să putem invita și pe reprezentanții altor Ordine, ce-și fac simțită prezența în țara noastră,
precum și pe cei ai unor organizații creștine de mireni. Ne propunem prin acest demers să ne
armonizăm acțiunile în societate astfel încât acestea să aibă un impact mai puternic și mai
eficient. Considerăm, ca element important al colaborării, să ne păstrăm fiecare identitatea
fără a ne angaja prin protocoale sau concordate ce pot genera cândva efecte colaterale
nedorite. Singurele lucruri care ne pot apropia rămân speranța, credința și iubirea, iar
împreunălucrarea o putem săvârși doar pe tărâmul comun al virtuților creștine și al valorilor
cavalerești. Dacă Dumnezeu ne va binecuvânta pe-această cale atunci sunt convins că vom fi,
atunci când ni se va cere, „o singură spadă și un singur scut”, spada fiindu-ne cuvântul iar
faptele devenindu-ne scut.
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Iubite surori și iubiți frați, avem datoria de a urma calea deschisă cu aproape 900 de
ani în urmă, avem obligația să păstrăm neîntinată moștenirea primită și să o predăm intactă
celor ce ne vor urma. Avem obligația să păstrăm in inimile noastre flacăra templieră și de-a
aprinde și în inimile altora ce vor fi vrednici de-a o purta. Rămân permanent la dispoziţia
voastră, încercând să lămuresc fiecare situaţie în parte şi să indic direcţia corectă de acţiune.
Fideli devizei noastre, cu dragoste, credinţă şi speranţă, vom fi mai buni și mai demni soldați
ai lui Hristos, iar nobila mantie templieră ne va-nvălui și ne va proteja oriunde și oricând vom
avea nevoie de ea.
„Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam!”.
Bucureşti, 12 martie 2016 A.D. (898 A.T.)

Cavaler Mare Cruce Dan VASILIU
Marele Prior General Magistral al României
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