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COMANDERIA „SFÂNTUL AEGIDIUS” Nr. 46, AIUD, a desfășurat 

lucrarea templieră, pe parcursul anului 2020, in cadrul Capitulelor organizate la 

Castel Templul Cavalerilor din localitatea Vălișoara, județul Alba. 

 Intâlnirile membrilor Comanderiei au fost lunare, la sfârșitul celei de-a treia 

săptămâni din lună, conform programarilor făcute. Au participat Comandanți și 

membrii ai Comanderiilor templiere din jurisdicția Ballivatului Transilvaniei 

subordonat Marelui Priorat General Magistral al României al OSMTH. Ne-am 

bucurat de participarea Cavalerilor și Doamnelor din alte jurisdicții subordonate 

Marelui Priorat General Magistral al Romaniei. Lucrările au fost conduse de E.S. 

Cavaler Mare Cruce Florin Rusu, Comandantul Comanderiei „Sf. Aegidius”, 

Balliv al Ballivatului „Transilvania”, Ambasador al OSMTH pentru Republica 

Moldova. Au fost prezenți Capelanul Balivatului, Capelanul Comanderiei precum 

și preoți din diverse confesiuni creștine. Deasemenea, au fost prezenți invitați din 

partea celor care au fost primiți in Ordin. 

Capitulele Comanderiei „Sf. Aegidius” s-au desfășurat in conformitate cu 

Regula-Statut a Marelui Priorat General Magistral al României și cu 

Regulamentele și Statutele Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim. 

Ceremoniile s-au desfășurat in spiritul și in traditia Ordinului Templului iar 

atmosfera fraternă a inspirat toate activitățile intreprinse.  

Participarea unor demnitari și Mari demnitari ai Marelui Priorat General 

Magistral al României a dat naștere unor sentimente de emoție și bucurie in rândul 

participanților. Drapelul de luptă, Beauceant, a inspirat dorința celor prezenți de a 

se dedica scopului nobil al Ordinului nostru și mărețelor lui idealuri. Apărarea 

religiei creștine, a Sfintei Biserici, precum și sprijinirea răspândirii invățăturilor 

Domnului nostru Iisus Hristos in intreaga lume, au fost, incă de la inființare, din 



1118 A.D., sunt și vor fi unica menire a Ordinului in seviciul căruia, cu onoare și 

liber consimțit, ne-am angajat să fim.  

Spada și Scutul, astăzi Cuvântul și Fapta, ne-au insoțit in toată activitatea 

noastră. Solemnitatea Ceremoniilor și iubirea față de aproapele ne-au ajutat să 

săvârșim lucrarea templiera in numele și in duhul lui Dumnezeu. Nu am uitat 

nicicând să ne-amintim de datoria pe care o avem și să cinstim, cum se cuvine, 

memoria nobililor noștri inaintași.  

Camera Capitulară a găzduit Ceremoniile de primire ale aspiranților și de 

Investire in grad de Sergent sau avansarea lor in grad de Scutier. Atmosfera plină 

de sacralitate a fost conferită de Serviciul Divin celebrat de Capelanii Ballivatului, 

Comanderiei și de ceilalți prelați.  

Pe parcursul anului 2020 A.D. (902 A.T.) au fost primiți  in rândurile 

Comanderiei un număr de șase aspiranţi, ce au fost investiți în gradul de Sergent. 

In Captulele ceremoniale au fost avansați, in grad de Scutier, șase Sergenți. 

La lucrările templiere au participat, deasemenea, invitați din afara Ordinului. 

Dintre acestia un numar mare și-au manifestat dorința de a se alătura nouă, 

trimițând CV-urile și o solicitare in acest sens. In urma analizei atente o mica parte 

dintre ei au fost admiși. Membrii Comanderiei au ținut cont de standardele 

necesare accesului în rândurile noastre. Prima și cea mai importanta condiție a fost 

aceea de a fi un bun creștin practicant și de a demonstra credința prin fapte. 

Ordinul nostru nu-și propune să influențeze liberul arbitru al niciunei 

persoane. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Cu atât mai mult, nu intenționăm să 

fim persuasivi cu privire la formarea valorilor și a convingerilor celor tineri. 

Suntem datori insă, intr-o societate din ce in ce mai secularizată, golită de credință, 

de speranță și iubire, să prezentam lumii și Calea arătată nouă de Mântuitor. Numai 

așa alegerea va fi corectă. Ne-am bucurat să vedem alături de noi, la acțiunile 

intreprinse, copiii fraților noștri și surorilor noastre. S-au implicat fiecare după 



puterile lor, cu priceperea lor și mai ales cu candoarea și entuziasmul specifice 

vârstei. S-au alăturat nouă din proprie initiativă, atrași probabil de exemplul de 

virtute creștină și spirit cavaleresc al părinților lor. Au invățat de la noi despre 

adevăr și dreptate, milostenie și respect. Le-am deslușit despre credință, nădejde și 

dragoste, despre datorie față de noi înșine, față de lume și de Dumnezeu. Le-am 

aratat ca mândria este un mare păcat dar onoarea este virtute. Au aflat că, oricât de 

puțin ar avea, dăruind celor ce sunt în nevoie Dumnezeu se va îngriji să nu le 

lipsească nimic.  

Deasemenea, in cadrul generos oferit de Camera  Capitulară, am organizat o 

serie de activități culturale, comunicări și eseuri cu tematică templieră, lansări de 

carte, dezbateri. În toate acestea au fost implicati Cavalerii si Doamnele din Ordin 

dar și invitații care ne-au făcut onoarea de a fi impreună cu noi.  

Pe lângă toate acestea nu am uitat de caritate. Convinși fiind că prin 

exemplul nostru putem contribui, impreună cu cei ce ne vor urma, la a avea o lume 

mai bună am continuat seria de donații către Casa de copii din Aiud. 

 

Activități programate pentru anul 2021 

Pe parcursul anului 2021 A.D. (903 A.T.) Comanderia Nr 46 „Sf. Aegidius”,  

Aiud, și-a propus, conform Statului Ordinului și al Legământului depus, să se 

pregătească cu mai multă stăruință spre a apăra religia creștină și să sprijine pe cei 

săraci și bolnavi. Cu prilejul Capitulelor Comanderiei dorim să oferim un cadru cât 

mai adecvat pentru dezvoltarea spirituală a membrilor și pentru sporirea 

cunoștințelor privind istoria Ordinului precum și a principiilor și a valorilor 

cavalerești creștine. Cunoașterea vocației Ordinului nostru este cu atât mai 

necesară cu cât provocările actuale ne obligă să fim fermi și eficienți în lupta de 

apărare împotriva necredinței și a celor potrivnici vieții și legilor firești așa cum le-

a făcut Dumnezeu. Sporirea numărului membrilor se va face cântărind atent viitorii 



candidați respectând cu strictețe criteriile de admitere. Ne dorim ca prin aceasta să 

aducem folos Ordinlui nostru prin calitate și nu prin cantitate. 

Dacă conditțiile epidemiologice ne vor permite Ballivatul nostru, în al treilea 

weekend din luna iunie, va organiza un Capitul de Înnobilare cu participare 

internațională la Alba Iulia. 

Toate cele ce-am făcut și dorim să le facem le închinăm Domnului și ne 

rugăm să ne fie alături și să biencuvânteze lucrarea noastră templieră. 

 

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

 

Vălișoara, 15 februarie 2021 A.D. (903 A.T.) 

 

 

‡ Cavaler Mare Cruce Florin RUSU 

Comandant al Comanderiei Nr. 46 ”Sf. Aegidius”, Aiud 

Balliv al Ballivatului Transilvaniei „Gondemar” 

Ambasador al OSMTH pentru Republica Moldova 

 

 

 
 


