
INDATORIRI 

 

Trebuie să ştiţi, iubiţi fraţi şi iubite surori, că Ordinele ecvestre religioase, instituite 

pentru apărarea şi protejarea, prin armele lor, a creştinilor profesau solemn cele patru voturi: 

de ascultare, de castitate, de sărăcie şi de apărare a creştinilor. Astăzi, Cavalerul şi Doamna 

Templului sunt chemaţi la exercitarea virtuţilor şi a îndatoririlor, potrivit stării actuale a 

ordinului, gândirii şi necesităţilor timpurilor noastre. Iată ce trebuie să aflaţi acum din cele ce 

urmează:  

1 – Lumea creştină nu mai angajează azi „războaie sfinte“, justificate din punct de 

vedere religios. Deci voi nu veţi fi chemaţi să apăraţi cu spada în mână, pe câmpul de luptă, 

religia creştină. „Pe câmpul de luptă“ însă, trebuie să consideraţi că vă aflaţi în fiecare 

moment, căci în orice clipă trebuie să fiţi gata să apăraţi religia creştină dar o veţi face prin 

forţa cuvântului şi a exemplului.  

2 – Nu este însă suficient doar să o apăraţi, atunci când ea este atacată în prezenţa 

voastră. Cavalerul Templier şi Doamna Templului trebuie să facă în aşa fel încât religia 

creştină să fie iubită, apreciată, respectată şi trăită pentru blânda şi luminoasa ei toleranţă, 

pentru bunele ei obiceiuri şi pentru conduita corectă pe care o cere.  

Respectul inalterabil pentru Biserica creştină şi pentru valorile creştine, ataşamentul 

sincer faţă de adevărurile pe care ni le transmite sunt temelia acţiunilor Cavalerului Templier 

şi Doamnei Templului.  

3 – Dacă, prin greşeli umane, sau printr-o înţelegere vinovată cu duşmanii religiei, 

Cavalerul Templier şi Doamna Templului ar avea neşansa de a deveni complicele celor ce 

denigrează credinţa creştină, sau dacă printr-un fals zel ar servi fanatismul care în fapt o 

profanează, atunci Ordinul Templier nu-i va arăta decât compătimire.  

4 – Supunerea datorată Ordinului constă în respectarea fidelă a principiilor care-l 

coordonează şi care-l conduc, în respectarea conducătorilor şi a superiorilor, care au datoria 

să vegheze la respectarea regulilor.  

5 – Fie în celibat, fie în cadrul vieţii familiale instituite prin taina căsătoriei, este 

necesară trăirea în curăţie sufletească, în fidelitate conjugală, cu respectarea regulilor 

creştineşti de convieţuire în sânul familiei.  

6 – Este de datoria părinţilor să fie un exemplu de conduită morală creştinească faţă 

de copii, cărora trebuie să le dea educaţia cuvenită.  



7 – Idealul Cavalerului şi al Doamnei Templului este să se bucure de bunurile 

materiale ca de un dar al providenţei divine şi, ca atare, să le folosească nu ca pe un scop al 

vieţii lor, ci ca mijloc care îi ajută să fie buni slujitori ai lui Dumnezeu şi generoşi faţă de cei 

aflați în nevoie.  

8 – Toată perioada de pregătire prin care aţi trecut până acum a fost un prilej de a vă 

desăvârşi şi de a învăţa. Iar pentru tot ceea ce aţi trăit alături de noi şi pentru ceea ce veţi trăi 

de acum înainte vă vom cere să păstraţi discreţia, pentru ca adversarii creştinătăţii şi ai 

Ordinului nostru să nu capete noi puteri prin dezvăluirile voastre. Trebuie să vă pregătiţi în 

continuare pentru a putea, la un moment dat, să fiţi autorizaţi să reprezentaţi Ordinul în 

public.  

9 – Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim dedicat binelui uman, în 

general, şi ajutorării celor necăjiţi pretinde fiecărui Cavaler şi fiecărei Doamne să îşi aducă 

propria contribuţie la atingerea acestor idealuri. Fiecare trebuie să devină util, în măsura în 

care îi permit starea materială şi înzestrarea de care se bucură. Trebuie să fiţi conştienţi că 

inactivitatea este o vină. Locul vostru în lume a fost marcat de către bunul Dumnezeu. 

Îndepliniţi-vă, deci, cu sârguinţă îndatoririle, lucrând şi pentru fericirea celorlalţi şi doar aşa 

veţi înainta spre propria voastră perfecţiune.  

 

 


