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Уводна реч Великог Приора

П

оштовани читаоче обраћам Вам се у име наших витезова и дама
Темплара Србије и целог света желећи Вам добродошлицу на странице нове Ревије
ТЕМПЛАР,
највећег витешког
темпларског реда на свету коме је
једино признат специјални консултативни статус од стране Организације Уједињених Нација.
Наше званично име је Ордо Супремус Милитарис Темпли Хиеросолyмитани, што на српском језику значи “Врховни Војни Ред
Јерусалимског Храма-”, скраћено
O.S.M.T.H. или SMOTJ.
Наш Ред је заснован на принципима које су усвојили првобитни
Витезови Темплари у Француској
1118 године и примењивали у тим
раним данима из свог дома у Соломоновом Храму у Светом граду Јерусалиму, који су добили од
Краља Јерусалима Боудена Другог. У савремено доба, O.S.M.T.H.
као ред има интернационални карактер са члановима из преко 40.
држава света. Ред има екуменски
карактер, примајући у своје чланство Хришћане из свих хришћанских конфесија. Ред је превасходно усредсређен на заштиту и
унапређење људских права, политичких и верских слобода као и хуманитарну помоћ сиромашнима
у свету. O.S.M.T.H. је акредитован
код Економског и Социјалног Савета Уједињених нација (ECOSOC)
као невладина организација са
специјалним консултативним статусом, те одржава своје мисије код
Уједињених нација са седиштима у
Њу Јорку, Женеви и Бечу.
Као и древни Витезови Темплари, ми делујемо као савремена
светска мрежа удужених успешних професионалаца који стварају
у разноликим областима живота и стваралаштва. У нашем чланству су: високи државни службеници, чланови дипломатског кора,
више свештенство, официри, лекари , инжењери, професори, научни радници, ствараоци у култури
и хуманитарни радници. У члан-
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дућих сукоба и јачању толеранције
и мирољубиве коегзистенције свих
народа света. Високо поштујући
чињеницу да је наш Витешки Ред
отпочео своју делатност и мисију
баш у Светом граду Јерусалиму у
12. столећу, Света земља као колевка Хришћанства за нас је увек од
посебног интереса и значаја. То се
јасно види и потврђује из нашег недавног путовања у Јерусалим и успешне сарадње са црквеним великодостојницима свих хришћанских
црква које су у Јерусалиму.
O.S.M.T.H. тежи да својим конкретним деловањем потврди и
промовише принципе космополитизма чиме ће се стварати предуслови за смањење разлика међу
народима и културама, као и да
подстиче владе да више сарађују и
на такав начин предупреде могуће
нове сукобе у свету. Ми као витешки ред тежимо унапређењу целокупног људског рода подстичући
вредности образовања, културе,
братства и толеранције, негујући
цивилизоване облике понашања
једних према другима.
Стандарди за наше чланство су
намерно веома високо постављени. Они подразумевају потврђене хришћанске врлине и витешке вредности. Сталну посвећеност,
оданост и истрајност како Реду тако
и породици, отаџбини и Хришћанству. Спремност на пожртвовање,
одрицање и витешко служење
другима. За оне часне и честите
који испуњавају поменуте услове,
O.S.M.T.H. као легитимни темпларски ред представља поуздану међународну организацију умрежених
чланова реда - браће и сестара из
преко 40 различитих држава света.
Већина Великих Приората у
чланству O.S.M.T.H. - а (на пример: Аустрије, Француске, Италије,
Финске, Енглеске и Велса, Шкотске, НАТО и САД.) окупила се 1995
године у аустријском граду Салцзбургу и демократски донела неколико резолуција о реструктурисању и модернизовању Реда. Једна
од кључних одлука је била да се повуче признање Регента Реда, Фер-

ству O.S.M.T.H.-а се налазе и многи од најугледнијих званичника
у својим земљама, те Ред представља и реномирано стручно тело,
које има велики утицаја на креирање политике за помоћ страдалима у свету. Примарна мисија нашег Реда је да чува и промовише
доказане витешке идеале части,
поштења, уљудности, толеранције,
бриге за ближње и подршке светској хришћанској заједници .
аш Ред редовно сарађује
са других витешким редовима, високим државницима света као и са
другим међувладиним и невладиним организацијама да би пружио
неопходну хуманитарну помоћ.
Активно је учешће Реда у превенцији политичких, етничких и верских сукоба. Поштовање и кредибилност нашег Реда доказује се и
чињеницом да смо у стању да решавамо бројне проблеме у стварима које су често заблокиране у
бирократским структурама на националном нивоу појединих држава, или међународних организација. У наше интернационалне
циљеве и активности спадају промоција и јачање међукултурних
и међуверских контаката и стварање светске мреже која би помогла градњи мостова сарадње међу
државама и културама као и братства међу људима. Треба истаћи на
овом месту бројна добра дела која
анонимно чине наши витезови и
даме као индивидуе .
Као Хришћани, такође тежимо
да повећамо свест о хришћанском
страдалништву данас у свету.Стога
активно радимо на превенцији бу-
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Izvod iz registra u Ženevi:
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
(O.S.M.T.H.) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija
(NVO) registrovana u Ženevi u Švajcarskoj.
Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1972999-4
НАПОМЕНА: Постоји више од 1700 група у свету које себе називају „Темплари“ или „Витезови Темплари“ што је назив који они могу слободно да користе.
O.S.M.T.H. (Суверени Војни Ред Јерусалимског Храма) међутим, није повезан
ни са једном од њих и наше ознаке и грб су заштићени регистрацијом ознака.
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нанда де Суса Фонтеса, због лоше
управе и нерегуларног понашања.
(оно мало њих који су одбили да
поштују демократску одлуку су
сада познати само као ред Темплара). O.S.M.T.H. је аполитична, непрофитна организација, регистрована у Женеви у Швајцарској под
савезним регистарским бројем
CH-660.1972999-4. Сваки Велики
Приорат је патриотски, посвећен
унапређењу земље коју представља.
аш Ред је примарно посвећен очувању високих
вредности политичке и
верске слободе које су
од суштинског значаја за упражњавање слободе савести и вероисповедања за сваког човека и грађанина у свету. Но,ипак главна мисија
савремених Темплара је милосрђе.
Ред обавља ову мисију путем организовања добротворних акција и
хуманитарних пројеката (на локалном , националном и интернационалном нивоу као и у Светој
земљи), које омогућавају људима да
помогну себи и ближњима. Врлине
вере, наде и доброчинства су звезде водиље Врховног Војног Реда Јерусалимског Храма, чији чланови и
данас желе да СЛУЖЕ, баш као што
су то некада чинили и древни витезови храмовници. Гесло Реда, „Нон
нобис, Домине, нон нобис, сед Номини Туо да глориам...“ преузето је
из 115. псалма стих 1. - „Не нама, о
Господе, не нама, већ славу дај имену Твојем...“ и као некада и данас
служи као надахнуће и подстрек за
наш рад.
Данас је Ред конституисан као
лаички световно-војни ред. Витештво је намењено успешним
цивилним и војним лицима –
мушкарцима (витезови) и женама
(даме), који су показали да поштују
високе етичке принципе и да поседују врлине хришћанске моралности. Чланство Реда данас чине
они витезови и даме који желе да
наставе светле и часне традиције
Витезова Храма Јерусалимског.
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Велики Приор Србије III
Драгутин Загорац GCTJ

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана
27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011,
83/2014), одлучујући о регистрационој пријави Удружење „Витезови Темплари Србије“, за
регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је поднео/ла: Драгутин Загорац

РЕШЕЊЕ
Усваја се регистрациона
пријава и региструје се
у Регистар удружења,
промена података о:

Назив: Удружење
„Витезови Темплари
Србије“
матични број: 17372408

Уписује се у Регистар:
O.S.M.T.H.

Замак Томар у П

РЕД
.
.T.H
ВИТ
.S.M
ЕЗОВ
А ТЕМПЛАРА СРБИЈЕ - O

Административно седиште
Реда Витезова Темплара
Замак у Томару, Португал,
изграђен је 1162. и седиште
је Међународног Реда
Витезова Темплара O.S.M.T.H.

З

амак је изграђен
око 1160. године
од стране Gualdim
Pais, провинцијалног мајстора Реда Витезова Темплара. Касније током
века замак је изабран и за
званично седиште Реда. Замак у Томару је био дао одбрамбеног система изграђеног од стране Темплара да
заштити границе младог
хришћанског краљевства од
напада Мавара.

do Supremu
Or
s

solymitan
ero
i
Hi

litaris Templi
Mi

4-

-

Sw
iss
99
29
Reg
istry CH-660.1.97

4

Broj 1

у Португалу

Темпларски замак у
Томару, Португал.
У десном блоку замка
налазе се канцеларије
Великог Приората Србије

Њихове екселенције
Велики Приор Србије,
Драгутин Загорац и
Велики Приор Бугарске,
Румен Ралчев

Руководство Реда
испред олтара
у цркви замка

Broj 1
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Настанак реда

Кључни до
средњевек
Темпларск
Темпларски ред је на почетку
био братство девет витезова

1118-1119.

Званични почетак и појава
Реда Храма; девет витезова,
предвођени Игом де Пејеном,
првим темпларским Великим Мајстором, представљају
се Краљу Бодуену II од Јерусалима

1119-1128.

Првих девет витезова остаје у
Светој земљи

1128.

До тада, први темплари се
враћају из Свете земље; започиње невиђени успон и утицај Реда

1129. јануар

Сабор у Троа; Установљена
Правила Темпларског Реда

1130.

Бернар од Клервоа довршава
“У славу новог витештва”

1139.

Велики мајстор и
оснивач Темпларског
реда Иг де Пејен
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Довршени темпларски замкови у Светој земљи Багра, Дарбаск, Дестроа, Ла Рош, де Русел, Порт Боне
Broj 1

догађаји
ековног
ског реда
1149-1150.

Газа додељена Темпларима

1217-1221.

Смрт Бернара од Клервоа

Изградња Атлита
(Ходочасничког замка), главне темпларске тврђаве у Светој земљи

Средина 1160.

1257-1267.

1153.

Хијерархијске одредбе додате
Темпларском правилу

Касне 1160.

Додатна правила о покајању
додата Темпларским
правилима

Акра пада под Мамелуке;
Темплари се евакуишу из Атлита и Тортезе

1191.

13. 10. 1307.

1191-1192.
Темплари
заузимају Кипар

1309. август

Започиње рад Папске комисије
у Француској

1310.
1311.

Сабор у Бечу; Темпларски Ред
формално распуштен првом
папском булом, Vox in excelso,
али оптужбе против Реда „нису
доказане“

Препад у зору и хапшење
Темплара у Француској

1312.

27. 10. 1307.

Друга папина була, Ад провидам, преноси имовину Темплара на Ред Хоспиталаца

Папа наређује свим хришћанским краљевима да похапсе
Темпларе

1314. март

Последњи темпларски Велики
Мајстор, Жак де Моле и Прецептор Нормандије, Жофроа
де Шарнеј, спаљени на ломачи

Хапшење
Темплара

Жак де Моле

Broj 1

1308.

Темплари ислеђивани и позатварани у разним крајевима

Започињу суђења против
Темплара

1291. август

Одредбе о свакодневном монашком животу, састанцима одељака и покајању додати
Правилима

Седиште Темплара
на Латинском Истоку
пренесено у Акру

„Non nobis,
Domine, non
nobis,
sed nomini
Tuo da
gloriam...“

7

РЕД
.
.T.H
ВИТ
.S.M
ЕЗОВ
А ТЕМПЛАРА СРБИЈЕ - O

Историја

Историја Реда
Витезова Темплара
O.S.M.T.H. до
данашњих дана
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Бернар Рејмон
Фабре-Палапрат

Оснивање
Јованитске
цркве 1812.

 29. мај 1773. – 18. фебруар

1838.

 Син хирурга, рођак свеште-

ника у Каорсу.
 Рукоположен за свештеника
и почиње са студијама медицине ин Монпељеу и Саену
 16. септембра 1798. дипломира медицину
 16. септмебра 1803. постаје генераални директор “Социéте
Мéдицо-пхилантропиqуе”.

Broj 1

 Фабре Палапрат заједно са

Ђулијамом Мавијелом, претходним бискупом Хајеса
(Хаити)
 Гностички карактер
 Противи се Римокатоличкој цркви
 Врховни Чувар ране
хришћанске (католичке) вере.
 Брз успон у Реду

Бернар Рејмон
Фабре Палапрат
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Шарл Луј Давид ле Пелетер, Гроф Авнеја
 26. октобар 1750 – 8. септембар 1831.
 1. фебруара противници Фабре-Палапрата бирају Чарлса Лу-

иса Давида Ле Пелетиера, Грофа Авнеја и маршала краљеве
војске за њиховог новог Великог Мајстора.
 27. март: Незадовољан сменом Фабре-Палапрат политичким
манипулацијама још једном бива изабран за Великог Мајстора и покушава да изменом статута успостави потпуну власт
над Редом.

Приорат Белгије
 Основано у Паризу,

Француска

 Од стране Маркиза Албер-

та-Франсое Кастелера, блиског пријатеља Фабре Палапрата. (1790 – 1836.)

 Наполеонов слуга 1811.
 1814. Капетан и заповедник

логора генерала Дариула.

 После 1814. придружио се

холандској војсци у битци
код Ватерлоа. Унапређен у
чин хусара у 1815, у којем се
и пензионише 1920. Током
1830. служи у белгијској војсци као коњички генерал.
 Витез Темплар постаје 16.
децембра 1821.
 Велики Приор Белгије
постаје 18. јула 1825.

Шарл Антоин
Габриел, Војвода
од Хојсела
 Крајем 1813. долази до рас-

кола у Реду

 Побуњеници предвођени

Шарлом Антоином Габриелом, Војводом од Хојсела
противе се Фабре-Палапрату и његовим следбеницима.
 Сер Вилијам Сидни Смит,
Приор Енглеске пидружује се
Габријелу у покушају да
помири завађене стране.

 Компромис је постигнут:

21. новембра Фабре-Палапрат подноси оставку у корист Габријела.
 Уз помоћ масонских веза са
Розенкројцерима формира се
Велики Приорат Енглеске на
челу са Сер Вилијам Сидни
Смитом. До овога је дошло
након преговора са Војводом
од Сасекса, сина Џорџа III.
 7. мај 1814: Краљ Луј XVIII
додељује Темпларима своју
краљевску заштиту као признање за Фабре Палапратово
учешће у одбрани Париза.
10

Сан о Независној
држави

 У писму од 8. фебруара 1830.

Сидни Смит пише Војводи од
Сасекса -> помињући сан о Независној држави у служби Реда.

 Помиње Принца Леополда

има другачије мишљење о
признању грчког краља
 Поменуто је и то да Велики
Приор Енглеске, подржан
од стране многих, треба да
стане на страну Принца Леополда како би се задобио
страни утицај.
Broj 1

Темплари се боре у
устанцима 1830.

Белгијски
револуционарни
рат

 27 – 29. јула устанак у Пари-

зу против краља Шарла X
који угњетава средњу класу.
 Устанак би требало да збаци Шарла X, а на његово место би дошао Луис Филип из
куће Орлеана.
 Породице Хојсел и Моретон су укључене у борбе на
фронту. Старији син Војводе од Хојсела, Август гине у
борбама.
 Велики Мајстор Фабре Палапрат је требало да направи извештаје о херојским
делима народа Париза.
 Штампан од стране Реда А.
Гуyот, продат за цену од једног франка , коришћен за
обнову Париза
 Гроф од Хојсела седи у привременој влади.
 Неколико виших чланова
Реда унапређени у чин “Легије странаца”
Broj 1
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 Дата је подршка изван

Тциа парум сдг
аксдаск јд аскјдх
асјд акјд аск-

Париза барикадама које
је народ Белгије направио
испред куће Оранж-Насауа.
 Александар Гендебијен (ГП
Белгиум) је био одговоран
за план активности које је
спроводио народ Белгије.
 Јозеф Вандерлинден (ГП
Белгиум)
 Велики Приор Белгије, Маркиз Алберт Франсоа од
Шастелера постаје један од
најважнијих генерала народне војске.
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Формирање
нове нације
26. септембaр 1830.

Левитикон
 Левитикон – езотеријска

линија потомака од Исуса
Христа до Темплара.
 У овој књизи се помиње и да
је Исус Христос био инициран у Озиријске мистерије.
 Левитикон помиње и да
постоји тајни наследник
Папе, од првог јерусалимског епископа, међу којима
је и Хју де Пејен, који је водио тајну верзију хришћанске судбине.
 На овај начин по пети пут долази до проблема у Реду. (због
активности Фабре Палапрата)

 Јозеф Вандерлинден и

Александар Гендебијен ->
чланови привремене белгијске владе.
 Гендебијен је покушао да се
помири са Француском нудећи белгијски трон сину
француског краља, али је
покушај пропао.
 Преговори између холандске и белгијске власти
којима је руководио Принц
од Химаја, члан Великог
Приората Белгије.

ФердинандФрансоа Шател
 4.

мај 1831. ФердинандФрансоа Шател долази на
чело Јованистичке цркве.
 Нова Француско-католичка црква (Еглисе Цатхолиqуе Франçаисе) у некадашњем шопинг молу
у Монтмартру, укра-

шена бистом Луја Филипа I
под француском тробојком.
 Ле Цоур дес мирацлес, такође познат као “Апостолски суд Храма”.
 Ред објављује да су документа које користи датирана према Магистрополису,
мистичном календару који
датира из времена Темпраског Реда из 1118.
12
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Велики Конвент од
13. Јануара 1838.
 1833. тврдоглави Фабре-Па-

Леополд I краљ
Белгијанаца

Међународни
Секретаријат
Темплара

 Слободни зидар у Лондону.
 Поменут у преписци између

 Када је Фабре-Палапрат

Сер Вилијама Сидни Смита
и Војводе од Сасекса
 Поменут у братским писмима чланова Реда
 Велики Приор Белгије га дочекује када је стигао у Де
Пан 17.јула 1831.
 Велики Приор Белгије, Маркиз Алберт Франсоа ду
Шастелер, постаје члан његовог суда као ас Врховни
Заповедник.
 Мари Луј Орлеанс, ћерка
Луја Филипа и (други брак)
Broj 1

прогласио себе Сувереним
Папом анд Патријархом 15.
Новембра 1832. тиме обавезујући и своју веру према
Реду, дошло је до новог раскола.
 Још једном, Велики Приор
Енглеске Сидни Смит спашава Ред формирајући 1832
Међународни Секретаријат
у Бриселу.
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лапрат узрокује нови раскол
када се чланови Јованистичке цркве одвајају од Реда
 1. октобра 1834. издат је
проглас против Великог
Мајстора и бива сазвана Извршна Комисија.
 Фабре-Палапарт, сада већ
лошег здравља, повлачи се
на југ Француске.
 Искористивши његово одсуство, позван је председавајући Савета који формира Извшну Комисију под
руководством Шарла Антоина Габриела I Сер Вилијама
Сидни-Смита.
 Први потез Извршне Комисије је био промена статута из 1705., променом
Јованистичког утицаја и реформом Реда у духу витешке традиције, враћајући оданост католичкој цркви.
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Нарцис
Рене Валерај
 Преговори су обуставље-

Сер Вилијам
Сидни Смит
 21 Јун 1764 - 26 Мај1840
 Британски адмирал који се

борио протв Наполеона у
Наполеонским ратовима.
 По примљеној вести о смрти Фабре-Палапрата, Велики
Приор Енглеске Сир Вилијам
Сидни-Смит је од стране Извршне Комисије изабран за
регента по препоруци покојног Великог Мајстора.
 Његов избор није био подржан од стране поклоника
Фабре-Палапрата. Они су
изјавили да не може један
Англиканац да буде Велики Мајстор једног римокатоличког Реда и изабрали су
сопственог Регента (Грофа
Моретона Шамбриланског)
 Највероватније овде лежи
разлог раскола у Енглеској,
где Велики Приорат прекида везе са Редом.

Жан Мари Раул
 1766-4 фебруар 1850
 Адвокат у паришком суду
 Он је један од оснивача Ви-

тезова Крста

 Под његовим руковод-

ством Ред се највише об-

новио, само је у Енглеској
остао засебни Приорат са
својом хијерархијом.
 18 фебруар 1841 у Паризу: Ред се изјашњава да сви
Хришћани могу бото чланови реда, на тај начин наглашавајући његов екуменистички карактер.
 13 март 1845 поставља се
питање екскомуникације
Реда од стране римокароличке цркве.
 Као одговор на ово Принц
од Шимеја, је послат у Рим
на преговоре са Папом.

ни 28. Јула због Француског
закона који је забранио све
активности у Реду.
 Регент због реизбора Ј-М
Раула на функцију, који је
преминуо исте године.
 Моли француског Цара Наполеона III за званично
признање Реда.
 Декретом од 13 Јуна 1853, Цар Наполеон III признаје Ред I дозвољава употребу крста у јавности.
 1857 обновљена употреба
партијаршког крста.

Др Анже Габриел
Маxим Верноа

 (4 јануар 1809 – 9 фебруар

Жосеф I Филип
Франсоа де Рике

1877)

 20 август 1808 – 12 Март 1886.
 1839 задужен за дипломат-

ске преговоре за мир између
Холандије и Белгије након
независности Белгије.
 1845 послат у дипломатску
мисију у Рим од стране Регента Жан-Мари Раула.
 Паус Грегоријус XVI је био
кандидат за амбасадора
Реда – захтевајући да Ред
буде римокатолички.
 Очекујући велико осипање
чланова који нису били римокатолици Ред одлучује да
одбаци његов захтев.
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 Током његове владавине

водио се Француско-Пруски рат (19 Јул 1870 – 10 Мај
1871), рат са огромним жртвана на француској страни.
 Као последица тога долази
до прекида брастских веза између Француске и Немачке.
 15 августа 1871, Регент Др.
А.Г.М. Верноа полаже архиву Реда у Француски национални архив, где се до данас
налази.
 АБXИX кутије 125/158.
 Макон његове смрти било је
неколико аутономних Приората.
Broj 1

Белгија као
чувар Реда
 Проспер Бишман (Бикман?

), Приор Белгије (Тројство
Кул) прави покушај да поново успостави међународни Ред, упркос сукобима између Енглеских, Немачких и
Француских Приората.
 Ово је резултат неактивности француског Реда под
регентом А.Г.М. Верноом.
 Он је позвао Велики Конвент,
да га прогласи за чувара Великог Магистреријума Реда.

Кабалистички Ред
Ружиног Крста
 Основан од стране Џозе-

фина Пеладана, Станисласа де Гаите и Папуса (Жерарда Енкаузе) Последња
два су били оснивачи Мартинизма.
 Пеладан није био присталицаслободног зидарства и остао је веран римокатоличкој цркви, Папусје са друге
стране био одани слободни
зидар који се противио клерицима!
 У француској резенкројцовској традицији раскол је био
неминован и у француским
новинама добија надимак
“Ла Гуерре де Деуx Росес” .
 1890 Папус
оснива“Независну групу за

езотеријске студије”. Бриселски огранак добија назив
КВМРИС по древном келтском племену. КВМРИС је
био подељен на неколико
одељења:
 Уметничко одељење
“Сецтион пластиqуе”: са салонима и сликарским атељеима и са именима као што је
: Жан Делвилле,
 Духовно одељење: Паранормално истраживање и науке
 Вероватно направљен у част
његовог оца (+ 1890) и брата (+ 1885) оснива овај Ред
1891, Храм Грала, насталог из
римокатоличког Реда Розенкројцера.

Жозефин “САР”
Пеладан

 Римокатолик и бранилац

Цркве

 Инициран од стране ње-

говог оца или брата у Нео-

Broj 1
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Темпларску организацију
ин Генуду. (обојица су били
чланови)
 Постаје Регент Реда 1892, а
1894 преузима одговорност
за Међунаросни секретаријат за који га је изабрао Велики Конвент (Брисел, 13
новембар, 1894.)
 13 новембра 1894 Велики
Конвент (сви темпларски
Редови осим Енглеског), су
се састали у Бриселу и донели одлуку да преузму руковођење Међународним Секретаријатом Темплара под
руководством Франсиса
Вургеа анд Николаса Бросела. (Такође задуженог за
мартинистичку ложу Квмрис)
 1895, КВМРИС нестаје као
огранак Папусове организације, због сукоба са бриселским огранком.
 1918 након смрти Великог
Мајстора Џозефина Пеладана, архива Међународног
секретаријата је завршила
у Квмрис – Езотеријска Истраживања Брисел.
 Такође под руководством
Франсиса Вургеа анд Николаса Бросела.
 Наследиће их Селлиер де
Моранвил, Жорж ле Клемент де Сан Марко, Жорж
ле Рој ван Демс, Оскар Жамар, Артур ван Хеке, Карлос
Мосиас и Жозеф Даемс.
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Гура, БАРОН СЕН АНЕ

 Хенри ЖОНБЛЕ
 Адриен Гастон де СЕН

ПАУЛ де СУРСИ.

 Први састанак обновљног

Укидање Квмрис /
Тројства Куле
 1930 – Приор Тројства Куле

- Квмрис, Емил Брифо,
предлаже његово укидање.
 Документа повезана са Редом
Храма биће донирана Националном архиву Белгије.
 Име и лого су преживели у
СМОТЈ

Тројства Куле основала су
СМОТЈ:
 Теодор КОВИА
 Емил Исак
 Емил БИФРО
 Алфред НЕНВИРТ
 Џон ФУЛЕР
 Жан МАЛИНГЕР
 Емил Фердинанд Алвес

Храма је одржан у Лувену 1
октобра 1932.
 На крају овог састанка Емил
Фердинанд Алвес Гуера, Барон Сен Ане је изабран за
Великог Приора Белгије. Ту
је настао темпларски Ред
под називом ОСМТЈ. (Ордре Соувераин ет Милитаире ду Темпле де Јéрусалем).
 Декретом од 1 октобра 1934,
овај секретаријат је добио
надлежности управљања
Скупштином Реда састављеном од шест високих официра који се од тог тренутка
састају у Бриселу:
 Велики Канцелар:
Хенри Жонбле
 Председник:
Емил Исак
 Канцелар:
Тхеодор Ковиа
 Судија: Емил Брифо
 Сакретар Магистеријума:
Алфред Ненвирт
 Церемонијал мајстор: Чарлс
ван Ловен
 7 Март 1935, Овај савет је
пренео своје надлежности
на то Теодора Ковиу, носиоца Великог Крста и Канцелара.
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Настанак СМОТЈ

 Девет претходних чланова

је за издајника и шпијуна

Емил Клемент
Жозеф Исак
 7 август 1895- 11 април 1943
 Током I светског рата слу-

жио је Антверпену (Белгија)
где је био стациониран као
артиљерац. Био је посављен
као ађутант 7. Регименте да
би касније, 2 децембра, напустио војску.
 Заједно са својим тастом оснива приватну фирму за израду намештаја Ванденберг & Исаац, са седиштем у
Мехелену (Белгија)

Ред је у опасности
 Током II светског рата, на-

цистичка Немачка захтева
од Емила Исака да преда архиву Реда.
 Он то одбија и почиње да
планира њихово пребацивање на сигурно
 1942. их пребације у Португал
 Емил Исак “Ванденберг”
Broj 1

умире 11. Априла 1943 под
сумњивим околностима,
дан након тешког бомбардовања Антверпа.
 Пошто је изгубио контролу
над возилом којим је управљао, улетео је у малу реку,
где се удавио
 Сахрањен је у Мехелену.

Јоханес Каролус
Холеман

 3 јун 1910 – 15 Октобар 1979
 Рошен у Зикему, Аверборд

(Белгија)

 Добија наредбу од Великог

Приора Емила Исака да пребаци Архив Реда на сигурно, у Велики Приорат Португала.
 Придружује се немачкој
обавештајној слуђби (Абвер) у марту 1943 , Ин децембру 1943 користи свој
немачки пасош како би прешао границу као сликар.
 Због тога што је стао на
страну непријатеља сматран
17

 За своје заслуге у Реду

унапређен је у чин Командера
 Поставља се се питање његове лојалности Немачкој,
али према његовом сину
Карлосу, његова оданост
Реду је била несебична.
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1960

 Велики Приор Португала
 1942 Дон Антонио Кампе-

ло Пинто де Суса Фонтес добија наредбу од Емила Исака да чува Архив Реда.
 Под његовом управом Ред
се развија и чврсто се успоставља на европском тлу
(У Португалу, Француској и
Немачкој)
 Због болести постаје неакиван у јуну 1956 и наредне
четири године Ред остаје без
руководства, све до његове
смрти у фебруару 1960.
 1959 Шпански Темплари
под Принцом Гуљермом де
Грау-Моктезума-Рифом одвојили су се од Реда.

Gen. James J. Carey 2000.
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Заштита хришћанства

Декларација о заштити
хришћанске културе
на Косову и Метохији

И ХРИШЋАНСКИХ СТРАДАЛНИКА У СВЕТУ

А

ктуелни међународни изазови и верскоконфесионални сукоби су још једном као
и небројено пута у историји до
сада пред Ред Витезова Темплара (O.S.M.T.H.) као главни задатак њиховог мисионарског рада
поставили потребу заштите
Хришћанства у Свету.
Кроз запретену мрежу медијске манипулативности ипак
се све јасније промаља чињеница велике угрожености
Хришћана у многим регионима света. Велике хришћанске
заједнице у Африци, на Блиском истоку, Азији, али на жалост и у Европи данас, особито
на простору Косова и Метохије, представљају једну од најугроженијих религијских скупина. Оспорена су им основна
људска и верска права, руше
им се и пале богомоље, протерују или чак убијају свештеници и монаси, затиру хришћанска територијална обележја о
постојању а читаве породице су
принуђене да због верског терора напуштају своја вековна
станишта. Иако су овим таласом насиља погођене на стотине хиљада хришћана званичне међународне , међувладине
и невладине организације још
увек недовољно транспарентно указују на дубину и размере њиховог страдања а камо ли
да предузимају ефикасне
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мере њихове заштите. У
таквом контексту јавила
се снажна потреба да управо Темпларски ред, на
себе преузме важ ну улогу покретача свеобухватних мера за спречавање
даљег верско-политичког
насиља и боље заштите хришћанских страдалника.
Таквом активношћу ће
на најбољи начин бити
потврђена вековна мисија
нашег реда те доказана
потреба и сврха његовог
модерног постојања.
Конкретан пример радикалног угрожавања ришћанске баштитне данас у Европи
јесте територија јужне српске
покрајине Косова и Метохије.
На том простору се нажалост и
даље дешавају процеси девастације укупне верско-културне баштине, културно - историјских споменика а нарочито
хришћанских светиња (манастира, цркава, гробаља, споменика и др.). Присутан је такође и све радикалнији покушај
отимања и промене етничког и
верско-конфесионалног идентитета те баштине и наслеђа.
Ови процеси су изузетно опасни јер се ради о простору који
је заветна земља српског православнохришћанског народа, архетипски кодиран у историјској и националној свести

Срба, који је вековима био ризница хришћанске духовности
и уметности, али и прва предстража и одбрана Европе од
надирућег Ислама. Због свега
наведеног, неопходно је реактуелизовати иницијативу Великог Приората Витезова Темплара Србије из 2011 године да се
пред званичницима и угледницима UNESCO покрене поступак трајне заштите хришћанских светиња као укупне
светске културене баштине која
се мора ставити под његов протекторат и сачувати за наредна
поколења.
Ради бољег сагледавања тренутног стања угрожености тих
светиња, као и ради потребе поновног духовног ходочашћа на
изворишта хришћанске културе и религиозности, предлаже20

мо да се следеће године организује ходочасничко путовања
на Косово и Метохију међународних представника нашег реда. Тај поклонички пут
би показао не само нашу искрену спремност да учинимо
чин велике метаније пред задивљујућим светињама и светитељима хришћанства на КиМ ,
већ и одлучност да се та вишевековна хришћанска сакрална и културна добра адекватно
заштите и да остану као трајни белези величине и раскоши
хришћанске културе на Западном Балкану.
Ми Витезови Темплари Србије осећамо посебну обавезу
да у склопу укупне витешке мисије и послања која подразумева ревитализацију и оплемењивање базичних хришћанских
вредности и симбола у нашем
друштву, посебно истакнемо
важност протективне функције
нашег реда у потреби заштите Хришћана и подизања свести о јачању хришћанске солидарности данас у свету јер је на
жалост Хришћанство као сложени и незамењиви део наших
културно - моралних кодова
постојања, све више изложено
корозивним силама релативизације и девастације.
У Београду: 7.7.2014.
Велики Приор Србије III
Драгутин Загорац GCTJ
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Изјава Реда Витезова
Темплара Србије
ИЗЈАВА РЕДА ВИТЕЗОВА ТЕМПЛАРА СРБИЈЕ О ПОТРЕБИ ЕФИКАСНЕ
ЗАШТИТЕ ХРИШЋАНСКИХ СТРАДАЛНИКА У КРИЗНИМ ЖАРИШТИМА
СВЕТА И ПРЕВЕНЦИЈИ ВЕРСКИ МОТИВИСАНОГ НАСИЉА

А

ктуелни догађаји
распрострањеног
хришћанског страдалништва у свету, а нарочито у регионима Бликог и
Средњег истока, Северне Афике,
дела Азије и на Балкану (КиМ)
указују на висок степен верски
мотивисаног насиља које за последицу има велики број страдалих и прогнаних лица која
су хришћанске верске провенијенције. На удару радикалног
верског екстремизма, особито
исламски мотивисаног фундаментализма нашле су се бројне хришћанске заједнице у наведеним подручјима. Последице
верског, политичког и оружаног насиља у њима су на жалост
тешке и погађају значајан део
хришћанске популације.
Руше се и пале богомоље, манастири, сакрални споменици,
гробља и други верски објекти
и тиме се остварују покушаји
потпуног религијског али и симболичког затирања, вековних
хришћанских станишта и простора. Убијају се верници свештеници, монаси и други црквени
великодостојници. Тим бројним
ратним злочинима, убиствима и
протеривањима целих хришћанских заједница брише се траг
њиховог постојања и врши етничко - верска прекомпозиција
територија. На удару насиља и
разарања су њихови домови,
Broj 1

села и градови, као
базични услови егзистенције и опстанка. Угрожена
1. DECLARTION
су им елементарна људска права и
2. DECLARTION
слободе која су већ
деценијама постала стандард у заштити коју гарантују
OUN и друге међународне конвенције и декларације
универзалног карактера.
На удару радикализма , фундаментализма и вандализма нашли су
N N
D
,N
N
,S
N
T D G
___________________________________________________________
се такође , бројни
културни и верски
споменици древних цивилизација и религија који припадају
светској културној баштини и
као такви морају бити ефикасно
заштићени и сачувани за будуће
генерације. Насиље се врши и
над другим нехришћанским верско-конфесионалним заједницама, што ми као Темпларски витешки ред одлучно осуђујемо.
Знатан је и број имиграната са
“НЕ НАМА
означених простора који додатО ГОСПОДЕ,
но потврђују степен верски моНЕ НАМА,
тивисаног радикализма али и
деструкције егзистенцијалне осВЕЋ СЛАВУ
нове читавих заједница.Таласи
ДАЈ ИМЕНУ
невољника притискају Европу и
ТВОЈЕМ”
на пробу стављају не само њен
Belgrade, 01.07.2014.

FROM: Grand Priory of Serbia
TO:

OSMTH-International

ON NEED TO PROTECT THE CHRISTIAN CULTURAL HERITAGE IN KOSOVO
AND METOHIJA AND CHRISTIAN VICTIMS ALL OVER THE WORLD

on O.S.M.T.H. visit to KOSOVO monasteries

T

he current international challenges and religious-confessional conflicts, once again, like
so many times during the history, put as the main task of their missionary work for the
Order of Knights Templars (O.S.M.T.H.), the need for protection of Christianity all

over the world. Through the tangled network of media manipulations, the fact of major threat against
the Christians in many regions of the world is become more and more clear. The major Christian
communities in Africa, Near East, Asia, and, unfortunately, in present Europe, particularly in the area of
Kosovo and Metohija, are representing one of the most endangered religious communities. Their basic
human and religious rights are denied, their temples are being destroyed and burnt, the priests and
monks are being expelled and even
killed, the Christian territorial signs
existence are being annihilated and the
entire families are forced to leave their

centuries-old homes due to the religious
terror.

Although

the

hundreds

of

thousands of Christians are struck by
this wave of violence, the official
international,

intergovernmental

and

nongovernmental organizations do not
sufficiently and transparently point out
the depth and proportions of their
suffering, and even less undertake the

efficient measures of their protection. In such context, a strong need has appeared that Order of the
Templars take over the important role of the initiator of comprehensive measures for the prevention of
further religious-political violence against and better protection of Christian victims. Such activity shall
in the best way confirm the centuries-old mission of our Order as well as the proven need and purpose
of its contemporary existence.
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OMINE

UO

Vitezovi Templari Srbije, Zdravka Čelara 12, 11000 Belgrade, Serbia

www.osmth.org www.templari.org.rs ; email – Veliki.Sekretar@templari.org.rs
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несумњиви цивилизацијски хуманизам него и ограчине ресурсе намењене помоћи у њиховом
збрињавању.
Ред Витезова Темплара је како
у својој дијахронијској ( историјској) тако и у синхронијској
(актуелној) перспективи посматрања имао поред мисије милосрђа као главну обавезу да предузима активне кораке у правцу
ефикасне заштите хришћана у
Свету. То чини и данас, одлучно и мирним средствима а нарочито сарађујући са релеватним
међународним организацијама и
институцијама као што су владе
држава, верске заједнице, међувладине и невладине организације као и цивилни сектор како
би те акције биле што боље организоване и са што успешнијим
резултатима. На жалост актуелна страдања на болан начин
потврђују важност наше базичне мисије, али и потпуно јасано истичу значај Реда Витезова
Темплара и његову незаобилазну
позицију у процесима очувања и
унапређења Хришћанства и његове духовно-материјалне баштине. Ова Изјава се може сматрати јавним позивом свим
релевантним институцијама,
организацијама, субјектима и
међународној јавности да заједничким напорима предузмемо
неопходне мере у спречавању настанка али и санирању последица верски мотивисаног насиља.
Београд, 20. мај 2015.
Приор Војводине
Проф.Др. Љубиша Деспотовић
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Инвеституре

Соко Град
Пријем нових чланова у манастиру Свети Николај у Соко Граду

С

око Град је тврђава
у западној Србији у
близини Љубовије,
која никада није освојена борбом већ је увек
мењала господаре мировним уговорима. Она је једна
од тврђава у којој су се Турци најдуже задржали. После
сукоба Срба и Турака 1862.
Соко је миниран, у ваздух
га је дигао срески капе-
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тан рађевски Петар Радојловић. Тада је дигнут у ваздух и
Ужички Град, док су преостала четири утврђена града предата кнезу Михаилу Обреновићу 1867. године.
Подно града је подигнут
манастир светог Николе.
Соко Град је настао још у
средњовековној Србији, али
је најпознатији по својој улози током Отоманске оку-

пације Србије током кога је
постао један од најозлоглашенијих мучилишта православног становништва. Неки
од најстаријих података потичу из давне 1476. када се спомиње и диздар тврђаве Сокол
Кемал. Био је неосвојив све до
1862. године када су га Турци
под притиском светских сила
предали Србима који су га на
њихов захтев срушили.
22
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Инвеституре

Велика Ремета

М

анастир Велика Ремета је један
од 16 фрушкогорских манастира. Налази се у источном делу
Фрушке горе, северозападно од истоименог насеља и некадашњег прњавора Велика Ремета, у
чијем се атару данас налази. Манастир просторно
и административно припада општини Ириг.
Манастир је посвећен
светом Димитрију, а у његовом саставу се налази
и црква посвећена овом
свецу. У оквиру манастира се налазе и две капеле — светог Јована Крститеља из 18. века и
Успенија Пресвете Богородице из 1970.
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Дворац
Фантаст
Д
ворац се налази на 15 километара од Бечеја према Бачкој Тополи или 60 километара од Новог Сада или 135
километара од Београда. Сазидао га је
Богдан Дунђерски, у више фаза, а завршен је 1925. године. Торањ и четири угаоне куле направљени су у стилу неоготике, а свечана сала и оба улаза урађени
у неокласицистичком стилу. Поред
дворца рађена је и капела у неовизантијском стилу посвећена Светом Ђорђу
и делом ју је радио београдски мајстор
иконостаса Карбинер. Три мозаика на
порталу и Тајну вечеру је за две године
насликао Урош Предић, Богородица је
добила Марин лик по жељи Дунђерског.
По жељи Богдана Дунђерског једини наследник је Матица српска.
Broj 1
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Међународна активност

Инаогурација
Великог
мајстора
Реда Патрика
Рие уз благослов Његове
Светости
митрополита
Теодосиуса
верског
заштитника
Реда

Велико
Магистрално
Веће O.S.M.T.H.

Торонтo - Канада

Б

елико Магистрално Веће је
највиши орган
Реда кога чине:
Велико Командер Реда, Велики Приори (поглавари
националних јуридистикција) и Велики Магистрални официри (са правом
консултативног гласања).
Велика Магистрална већа
се одржавају два пута годишње и на њима се доносе одлуке од круцијалне
важности за Међународни Ред.
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Издаваштво

Лео Тис Велики архивар
Међународног Реда
Витезова Темплара

Часопис
Витешка
култура
Часопис је званична
публикација Реда Витезова
Темплара Србије O.S.M.T.H.

Борко Драшковић,
Александар Родић,
Петар Појић и
Милан Лајхнер

Л

ео Тис Велики архивар Међународног Реда Витезова
Темплара на позив
Великог Приората Србије присуствовао је промоцији своје
књиге „Историја Реда Витезова
Јерусалимског Храма од 1118.
до почетка 21. века“ у Темпларском храму у Београду.
Часопис Витешка култура је
званични гласник Реда Витезова Темплара Србије O.S.M.T.H.
који већ трећу годину заредом излази и који се бави историјском и геополитичком
тематиком. Може се наћи на
званичном сајту Реда.

Уредништво часописа „Витешка култура“ и главни уредник Проф. Љубиша Деспотовић
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,,
Пројекат ,,Река Jордан
Темплари
граде
цркву
на месту
Христовог
крштења
„Ми, Витезови Темплари,
даћемо највећи део себе
као подршку овом пројекту“
Велики Мајстор Реда Патрик Риа

С

едам хришћанских
деноминација (оних
присутних у Јордану),
је уз свесрдну помоћ
јорданског краља добило земљу
да на њој изграде хришћанске
цркве на муслиманском тлу.
Таквих цркава данас има
укупно 12.
Међународни Ред Витезова
Темплара O.S.M.T.H. је покренуо пројекат изградње објекта на реци Јордан, на месту
Христовог крштења. Ово ће
бити свето место које ће пуно значити свим поклоницима
који путују на место Христовог
крштења.
Црква је једноставно конципирано подсећање на време
хришћанства одмах наком цара
Константина. Ово је јединствена прилика да поново поставимо O.S.M.T.H. темпларску
заставу у Свету Земљу.
Грађевина ће садржати вишенаменску дворану и рестоBroj 1

„Молим вас,
дођите и останите са нама и
градите своје
цркве на светој
землји у Јордану где је крштен
Христос“

Јордански краљ,
Абдулах II

29
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ран који ће бити коришћени
за конференције, догађаје и
окупљања народа свих вероисповести.
Овај јединствен објекат ће
служити као тачка окупљања
свих људи добре воље и јединиства у Светој Земљи.
Велики Приорат Србије учествује у изградњи овог тестамента међуверског поштовања.

Пројекат је подржао
Јордански краљ
Абдулах II
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Пројекат
„Река Јордан“ је
добио и благослов папе

Темплари са
краљем Јордана

Broj 1
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Оснивање реда у Србији

Велика Инвеститура у
манастиру Рајиновац

Фото документација
оснивања Реда у Србији

Р

ед Витезова Темплара
O.S.M.T.H. у Србији је основан
2000. године од стране Великог Приората Аустрије.
Прва Велика инвеститура и
свечана церемонија оснивања
Великог Приората одржана је
у манастиру Рајиновац. Рукоположење првог српског Великог Приора је обавио гроф
Волфганг Оделга, Велики
Приор Аустрије.
Велика
Скупштина
Великог
Приората
Србије у
хотелу
„Метропол“
у Београду
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Оснивање реда у Бугарској
Фото документација
оснивања Реда у Бугарској

У

спостављањем Великог Приората Србије кренуло
је ширење Међународног Реда међу православним земљама. Убрзо
након формирања, Велики Приорат Србије је формирао Велики Приорат Бугарске и Велики Приорат
Грчке, а даље се очекује и
примање Русије и Украјине
у Међународни Ред. За Првог Великог Приора Бугарске изабран је генерал Румен
Ралчев који ту функцију
обавља и данас.
Његова екселенција
Велики Приор Бугарске,
генерал Румен Ралчев GCTJ

Broj 1
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Међународни Ред
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Преглед и
структура

O.S.M.T.H.

ОСМТХ је екуменски хришћански братственички
ред, регистрован у Швајцарској (CH-660.1972999-4)
чији првенствени рад је добротворне и
хуманитарне природе, фокусиран на
све народе погођене сиромаштвом,
неправдом, сукобима и катастрофама

Н

аши национални ентитети – Велики
Приорати – концентришу се на хуманитарне напоре и добротворне
пројекте при чему особље које
користи O.S.M.T.H. Интернатионал – повучено из тих националних ентитета – представља Ред
на међународном дипломатском
нивоу према сувереним државама, регионалним и наднационалним органима. На свим нивоима тај рад се често обавља у
партнерству са и у корист свих
народа без обзира на веру, уверења или етничко порекло.
O.S.M.T.H. поседује акредитацију ECOSOC невладине организације Уједињених нација (у
специјалном консултативном
статусу, бр.19885) и одржава:
• сталне мисије у Њу Јорку,
Женеви и Бечу; и
• сталне делегације при
Одељењу за јавне информа-
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• Међународног центра за религију и дипломатију (преко SMOTJ).

Приступ

ције (DPI); Високом Комесеријату за људска права (OHCHR);
Високог комесеријата за избеглице (UNHCR); Управи за борбу против трговине дрогама и
криминала (UNODC); Глобалној
иницијативи за борбу против
трговине људима (UN.GIFT);
Конвенцији о женама; и Конвенцији о биодиверзитету.
Даље, Ред је активни партнер:
• Агенције Европске Уније за
основна права (EU FRA);
• NATO Међусавезничке конфедерације резервних официра (NATO-CIOR);
• Конференције невладиних
организација у консултативној вези са Уједињеним
нацијама (CoNGO);
• Међународним мировним
бироом (члан), преко којег
O.S.M.T.H. служи као номинујуће тело за комитет за
доделу Нобелове награде за
мир; и
34

Švajcarska
registracija
CH-660.1972999-4
DPI-ECOSOC
NGO (Specijalni
konsultativni
status) br. 19885

Мада је хришћански Ред,
O.S.M.T.H. није црква, фундаменталистичка група или мисионарска организација – ми
не пружамо духовно усмерење
нити осуђујемо оне који следе друге путеве вере. Ми нисмо „крсташи“ савременог
доба. Ми изражавамо своја
хришћанска уверења кроз наш
рад.
Као савремени Ред ми постижемо тај рад преко наша “четири стуба»:
1. Миротворство, грађење
мира и правда: посредовање,
олакшавање, дипломатија, хуманитарна помоћ, изградња и
развој капацитета;
2. Свештенство: блиски
и активни односи са свим
хришћанским деноминацијама
плус међуверски дијалог и изградња мостова;
3. Чланство: чланство високог нивоа у односу на професионалну стручност, мотивацију и умреженост;
4. Традиција: изражена као
витешки ред кроз нашу црквену заштиту и краљевско поBroj 1

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
- Knights Templar International -

Структура

„Non Nobis,
Domine, Non
Nobis, Sed Nomini
Tuo Da Gloriam“
кровитељство, Регула Модерна,
етички кодекс понашања, академски и историјски дискурс.
Међутим, четири друга фактора су од суштинског значаја за приступ и управљање
нашим Редом: демократија,
транспарентност, једнакост и
неполитичка активност или
припадност.
Бриселска декларација: “Помагање људском роду на ходочашћу кроз живот”
Разлог постојања O.S.M.T.H.
је изражен кроз нашу -

1. Визију и обавезу

· Хришћански етос, духовност и витешке вредности.
· Домаће доброчинство и
међународна хуманитарна помоћ
· Људска права и поштовање
људске разноликости
· Међуверски дијалог и изградња мостова

2. Мисију

· Пружање хуманитарне помоћи хришћанима и свим народима у невољи по целом
свету путем, физичке, финансијске и моралне подршке.
· Настављање програма који

Broj 1

помажу хришћанима по целом свету нарочито у Светој
земљи.
· Промовисање дијалога заснованог на принципима мира
и правде између вера синова Аврамових и других великих светских религија, ради успостављања бољег разумевања
и веће толеранције.
· Умањење људске патње путем активног учешћа у активностима повезаним са
помагањем у катастрофама, хуманитарном помоћи, људским
правима, изградњом мира и
одрживим развојем као и поштовањем људске разноликости.
· Олакшавање, посредовање
и заговарање превенције и решавања сукоба обезбеђивањем
стручњака за предметну материју и подржавањем организација у областима верске и
међународне дипломатије.
Пошто је добровољна организација, рад Реда се врши про
боно од стране нашег чланства као специјалиста предметне материје у оквиру њихових
датих професија као саветника, помоћника и катализатора,
уз помоћ коришћења њихових
повезаних мрежа.
35

Ред се тренутно састоји од 21
државе чланице (са седиштима
по целој Европи и обе Америке)
и њиховим придруженим областима јурисдикције и рада (Азија,
континентална Иднија, Океанија,
Африка и Блиски Исток), са
укупним потпуним чланством од
више од 6000 мушкараца и жена,
са отприлике хиљаду приправника и придружених чланова.
O.S.M.T.H. Интернатионал је
кровна организација која служи
као централизована извршна и
законодавна влада Реда.

Историја и традиција

Данашњи Ред Храма је основан у
Француској, 1705. године, званично реконституисан 1804. године те
признат као витешки ред од свог
покровитеља Наполеона Бонапарте
1805.; ово признање је касније ратификовао цар Луј Наполеон III.
O.S.M.T.H. не тврди да је директни потомак или наставак
средњевековног Реда који је основао Иг де Пејен 1118. а распустио
папа Клемент В 1312. године, већ
је само њиме инспирисан.
Супротно распрострањеном
уверењу, Ред није масонска организација нити одржава везе –
званичне или друге природе – са
горе наведеним организацијама.
O.S.M.T.H. ужива верску заштиту
Његовог блаженства, Преподобног
Теодосија, митрополита (у пензији)
Сједињених Држава и Канаде; као и
краљевско покровитељство Њеног
Краљевског Величанства принцезе
Елизабете од Изенбурга и Бидингена, принцезе од Шлезвиг-ХолштајнСондербург-Гликсбурга.

Завршна изјава

Да закључимо, O.S.M.T.H. је активни и савремени екуменски хришћански братственички ред који тежи да
се бави веома реалним хуманитарним потребама данашњег света.
Office of the Deputy
Grand Commander
O.S.M.T.H. ©2011

„Non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini Tuo da gloriam...“

www.templari.org.rs

www.osmth.org

