COMANDERIA nr. 49
,, TERRA SEBUS,,
SEBES

Istoria Ordinului începe puţin după Prima Cruciadă, lansată de Papa Urban al II-lea, în anul de
graţie 1118. In acest an, noua Cavaleri francezi, conduşi de Hugues de Payens, s-au instalat la confluenţa
celor trei mari religii monoteiste: iudaică, creştină şi musulmana, exact pe locul unde a fost construit
Templul Regelui Solomon. Misiunea lor era de a apăra pelerinii care străbăteau drumul de la Jaffa la
Ierusalim.
Se poate spune că Ordinul Templier nu a avut o viaţă lungă la scara istoriei deoarece printr-un
complot pus la cale in complicitate cu Papa Clement al V-lea, intr-o zi de vineri 13 in octombrie 1307,
Jacques de Molay – al 22-lea Mare Maestru al Ordinului împreună cu o serie de inalţi demnitari au fost
arestaţi şi acuzaţi de erezie iar la 18 martie 1314, capitala Franţei a asistat la o macabră ceremonie:
arderea pe rug a Marelui Maestru Jacques de Molay
Părăsind scena istoriei, cavalerii templieri prin credinţa, curajul si organizarea lor au ramas în
imaginarul popular. Bogăţia lor fantastică, influenţa de care s-au bucurat, misterul ritualurilor secrete,
precum şi sfârşitul lor răsunător le-au asigurat un loc în legendă, de care nu se mai bucură niciun alt ordin
militar si religios medieval
Desigur că ar fi greu de închipuit că un ordin cavaleresc, şi nu unul oarecare, care a ajuns la o
asemenea anvergură, depozitar a multor bogaţii atât materiale cât şi spirituale, răspândit în toată Europa
şi pe Tărâmul Sfânt, cu aşa de mulţi membrii, să dispară definitiv. Existenţa lui până în zilele noastre este
confirmată de documentul la care istoricii se referă sub titlul „Carta lui Larmenius”, dar al cărei titlu în
original este „Carta Transmiterii”.
La ora actuală, Ordinul Templului, cu denumirea sa completă Ordinul Suprem Militar al Templului
din Ierusalim, este continuatorul de drept al reputatulul ordin militar, iar lista com-pletă a Marilor
Maeştrii care s-au succedat până în prezent nu face decât să întarească legitimitatea lui. Transformările
care le-a suferit de-a lungul timpului, nu au facut decât să-l ancoreze în realităţile vremurilor şi să-i
confere utilitatea în societate.
Marele Priorat General Magistral al României, structura oficială naţională a ORDINULUI
SUPREM MILITAR AL TEMPLULUI DIN IERUSALIM în România, este dedicata exclusiv
exercitării virtuţilor religioase , morale si patriotice, cinsti-rii sfintei religii creştine, apărării celor oprimaţi
si sprijinirii celor nefericiţi. Marele Priorat are in subordine Balivatele care reprezintă regiunile istorice ale
României şi comanderiile care sunt structuri organizatorice locale.
Comanderia nr 49 ,, Terra Sebus,, din Sebeş, infiinţată în 12 martie 2016 este una din cele trei
comanderii din judeţul Alba aparţinand de balivatul Transilvaniei.
Deşi tânără, a reuşit datorită susţnerii membrilor comande-riei, oameni cu credinţa în Dumnezeu şi
patrioti, să se remarce la nivelul Marelui Priorat cu foarte multe acţiuni de sprijin material pentru diferite
instituţii dar şi sprijinirea persoanelor cu nevoi spe-ciale. Insă cel mai important lucru este amprenta pe
care încercăm să o imprimăm asupra vieţii cotidiene a comunităţilor locale în ceea ce priveşte credinţa,
bunul simţ şi respectarea rădăcinilor acestui popor atât de greu încercat de-a lungul istoriei.
Pentru a vă forma o idee despre noi şi despre idealurile noastre vă propunem o incursiune în
activităţile şi proiectele pe care le-am realizat dar şi în proiectele de viitor.

In anul 2017 un an de început pentru noi,
am contribuit la refacerea învelitorii bisericii
ortodoxe din Petreşti . A fost prima acţiune
întreprinsă.

A fost şi primul an în care am organizat primul
concert de colinzi în bisericile creştine din Sebeş
şi Alba Iulia.

Concertul ,, Deschide uşa creştine,, a devenit deja o tradiţie care
se repetă an de an în preajma sărbătorilor de iarnă, proiect în care
suntem sprijiniţi de corala Armonia din Baia Mare.
Am fost primiţi cu braţele deschise în Catedrala Catolică din Alba
Iulia, Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, Catedrala Greco-Catolică
din Blaj, Catedrala Ortodoxă din Cluj, Biserica Greco-Catolică din
Sebeş şi biserica Evanghelică din Sebeş

În anii care au urmat am început să fim mai activi iar ca urmare şi realizările au fost mai mult
Astfel am reuşit să ne
realizăm Camera Capitulară, un
spaţiu care să ne ofere
posibilitatea întâlnirilor într-un
mediu propice în vederea punerii
la punct a proiectelor

În 2018 am reuşit ridicarea
unei troiţe în cinstea împlinirii
a 100 de ani de la Marea Unire
din 1918

O iniţiativă deosebită a unui confrate a dus
la un nou proiect care a devenit permanent şi
anume Concursul de Istorie pentru colegiile din
judeţ. Acest proiect a prins consistenţă, el devenind
un reper atât al nostru dar mai ales pentru gazdele
acestui concurs şi anume Colegiul Naţional Lucian
Blaga din Sebeş.

Am continuat tradiţia
spectacolului de colinzi ,,
Deschide uşa creştine,, dar am
demarat şi sprijinirea materială
a unei persoane cu cancer,
sprijin care s-a derulat doi ani
până la vindecarea persoanei
În vederea derulării în condiţii legale a
proiectelor noastre a luat naştere ,, Asociaţia Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril,, asociaţie care cu
siguranţă o să joace un rol important în viaţa
comunităţii

Tot ca şi proiect permanent am continuat sprijinul material acordat clubului ,,
Asociaţia Terra Sebus Archery,, asociaţie creată în vederea promovării tirului cu arcuri
tradiţionale.

O altă iniţiativă pe care suntem în curs de a o finaliza este crearea de spaţii de cazare
şi oferirea de locuri de muncă pentru tinerii de 18 ani care au fost instituţonalizaţi pînă la
această vârstă. În acest sens am reuşit să finalizăm primul spaţiu pentru doi tineri pe care săi ajutăm să porneasca in viaţă. Este un proiect care va necesita o implicare deosebită datorită
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asociaţie care se ocupă de 18 tineri cu dizabilităţi.
Astfel am reuşit să îi susţinem prin realizare unei noi rampe de acces, organizarea de
excursii la Luncile Prigoanei, oferirea de cadouri de Crăciun dar si distribuţia către familile
acestor tineri de pachete cu materiale igienico-sanitare şi măşti în perioda situaţiei de urgenţă

În acelaşi timp nu puteam să nu sprijinim şi activităţile
Marelui Priorat al României dar şi al unor comanderii apropiate
cum ar fi comanderiile din Aiud şi din Brad şi am încercat să
participăm activ la diferite acţiuni ale Marelui Priorat.
Ca urmare am participat la Capitulele internaţionale de la
Bucureşti şi din Macedonia precum şi la vizita papală din Blaj şi
am sprijinit material atât acţiuni ale Marelui Priorat cât şi alee
comanderiilor din SSibiu,
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O altăă acţiu
acţiune
reuşită a
fost sprijinul material
acordat secţiei de
fizioterapie a spitalului
municipal Sebeş în vederea
achiziţiei aparatuluil aser
BTL 5000 dar şi sprijinul către parohia Călăraşi din republica Moldova constând în carti si
jocuri pentru copii în proiectul ,, Sângele apã nu se face,,
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Tot în perioada situaţiei de urgenţă, în urma unei analize serioase
s-a lluatt ddecizia
unei distincţii unei unităţi care a reuşit să-şi coordoneze foarte bine activitatea în vederea
combaterii pandemiei. Unitatea căruia i-am acordat distincţia a
fost Direcţia de Sănătate
Publică Alba

Tot prin prisma principiilor care
ne caracterizeaza am adus o mica contributie
centrului paliativ ,, Sfantul Nectarie ,,din
Cluj

Nu am fi reuşit toate acest lucruri fără a fi o
echipă care să se plieze pe aceleaşi principii de
viaţă, dar, în acelaşi timp am construit
împreună
un grup
de
prieteni
care
atunci când se întâlnesc , fie singuri, fie cu familiile, fie
la inceputul săptămânii pentru a primii binecuvântarea
prietenului nostru preot capelan , deci indiferent de
ocazie se simt bine împreună şi se gândesc şi la binele pe
care îl pot împărţi şi altora. Desigur că nu ne vom opri
aici iar proiectele viitoare de susţinere a comunităţilor
pe diverse direcţii vor fi completate cu proiecte în care
să încercăm să susţinem cultul muncii şi promovarea
României şi a capitalului
românesc.
Considerăm că acest lucru ar
trebui să devină o prioritate
naţională!

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS,

SED NOMINI TUO, DA GLORIAM!

