
 
 

 

 

 Prea Sfinției Sale Părintelui Episcop Datev Hagopian 

 Întâistătător al Eparhiei Armene din România 

 

 Prea Sfinția Voastră, Marele Priorat General Magistral al României al Ordinului 

Suprem Milirtar al Templului din Ierusalim își manifestă îngrijorarea față de evenimentele 

nefericite în care sunt implicați frații noștrii creștini armeni.  

 Comunitatea umană poartă în amintire și în trup semnele războaielor și conflictelor 

care s-au succedat de-a lungul timpului, cu o capacitate distructivă crescândă. Și astăzi, 

națiuni întregi cu greu se eliberează de lanțurile exploatării care alimentează ura și violența. 

Și astăzi, atâtor bărbați, femei, copii, vârstnici le sunt negate: demnitatea, integritatea fizică, 

libertatea, inclusiv cea religioasă, speranța în viitor. Atâtea suflete nevinovate ajung să poarte 

asupra lor chinul plânsului și al nedreptății, ca și traumele generate de îndârjirea sistematică 

împotriva poporului din care fac parte. Războiul pornește, cel mai adesea, din dorința de 

posesie și voința de dominare. Războiul aduce ura care îndeamnă la distrugere, se hrănește 

din pervertirea relațiilor, din ambiții hegemonice, din abuzuri de putere, din frica de celălalt și 

din diferența văzută ca obstacol. Ura nu poate alunga ura, numai dragostea poate face asta.  

 Războiul dintre Armenia și Azerbaidjan a aruncat în ruină: școli, grădinițe, biserici, 

mănăstiri, destine umane. Zilnic, crește numărul victimelor nevinovate din rândul: copiilor, 

femeilor, bătrânilor, jurnaliștilor și a tuturor implicați cu voia sau fără de voia lor.  

 Această situație trebuie să ne reamintească de originea noastră comună care este de la 

Dumnezeu și că dorința de pace este sădită de El în sufletul omului. Lumea are nevoie de 

artizani ai păcii deschiși la dialog, plecând de la tot ce îi apropie și uitând tot ce îi separă. 

Înainte de toate să credem în posibilitatea păcii. În drumul spre pace, pacea este drumul.  

 Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să vină în ajutorul nostru, al tuturor! 

 

Non Nobis, Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam ! 

 

 

 București, 19 0ctombrie 2020 A.D. (902 A.T.) 

 

 

Cu adâncă supunere duhovnicească, 

 

 Cav, Mare Cruce Dan VASILIU 

Marele Prior General Magistral al României 


