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RESOLUTION NR 12 OF 2015

[Cologne, Germany, October 1 to 3 in 2015] 

RESOLUTION REGARDING 

EXTRAORDINARY ISSUES 
CHALLENGING BOTH OUR ORDER AND THE WORLD IN 2015 

VERMITS,  er op de vergadering van de Groot Magistrale Raad van OSMTH in oktober 
2015 te Keulen Duitsland door verschillende organisaties van internationale instituties 
verzoekschriften werden ingediend om drie afkondigingen te herzien welke ernstige 
dreigingen vormen voor het Christelijk geloof, voor de stabiliteit van het Midden-Oosten, en 
op korte termijn waarschijnlijk grotere delen van Europa; welke spijtig genoeg gruwelijke 
praktijken terugbrengen voor volkeren tegen volkeren; en … 

VERMITS, deze praktijken uitdagingen zijn voor de projecten van de Europese Unie, de 
Verenigde Naties, verschillende regeringen van het Midden-Oosten en het geloof van de 
kinderen van Abraham; en … 

VERMITS, het voornaamste van deze uitdagingen de aanslag op het culturele en religieuze 
erfdeel van de grote wereldreligies inhouden; vooral van het Christelijk Geloof; en … 

VERMITS, we in 2001 geloofden dat hetgeen wat een geïsoleerde aanval van de Taliban op 
de Boeddhistische sculpturen van de Boeda’s van Bamiyan, geleid heeft tot een helse 
aanslag tegen het erfenis van verschillende geloofsstrekkingen; en … 

VERMITS, deze aanslagen met grotere intensiteit door Islamitische extremisten 
onverminderd voortduren, en voorbeelden van Christelijk culturele erfenissen zijn in streken 
van Kosovo en Methohja, gevolgd door een ISIS/DAESH campagne om de Christen 
aanwezigheid in grote delen van Irak en Syrië uit te roeien, kerken in MOSUL en de 
Christelijke kerk van de Heilige Maagd in Syrië inbegrepen, en … 

VERMITS, DAESH, in een onbeschaafde razernij, zich verder focust op culturele 
historische Moslim liggingen, ook de Moslim Soefi liggingen, zoals het vernietigen van de 
graf monumenten van Soefi Heiligen in de regio van Aleppo, terwijl zij voor eigen voordeel 
de onuitspreekbare barbaarse plunderingen verder zetten, en anderzijds dat zij 
vernietigingen aanbrengen aan de meest merkwaardige collecties van Cultureel religieuze 
bodemvondsten in Syrië, alsook de moord op de Syrische Antiquiteiten Directeur Khaled al-
Asaad; en … 
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VERMITS, DAESH alle gelegenheden te baat neemt om Synagogen en Joods religieuze 
bodemvondsten voor eigen voordeel te plunderen; en … 

VERMITS,  vele van deze terreinen, verspreid gelegen op gevaarlijke plekken, en door de 
Verenigde Naties in hun Pedagogische, Wetenschappelijke en Culturele Organisatie 
(UNESCO) verzameld vermeld staan op de lijst van Wereld Erfgoed; en … 

VERMITS, dat de Groot-Priors van OSMTH terdege geloven dat deze afschuwelijke 
onaanvaardbare daden van vernietiging in een beschaafde wereld, gezien moet worden als 
een rechtstreekse bedreiging tegen allen, en/of tegen delen van de Grote wereldreligies, en 
dat deze activiteiten publiek gemaakt moeten worden, zodat bij de delegaties van deze Orde 
bewustzijn ontstaat over deze handelingen door de terreinen, indien passend en mogelijk te 
bezoeken; en … 

VERMITS,  een tweede dreiging voor het verder bestaan van de Christenheid door Paus 
Franciscus van de Rooms Katholieke Kerk  gedurende zijn recente voordracht in augustus 
voor een ruim assemblee in Zuid Amerika is geuit, zeggende: “Wij zijn ontzet te zien hoe in 
het Midden-Osten  en elders in de wereld, velen van onze broeders en zusters vervolgd, 
gefolterd en gedood worden voor hun geloof in Jezus” … En Hij gaat verder door te zeggen, 
“In deze derde wereld oorlog, waar wij ervaring opdoen met gedeelde maaltijden, heeft 
terug een vorm van genocide plaats”; en … 

VERMITS, deze meest barbaarse daden - genocide - welke steeds doorheen de 
geschiedenis gebeurden, op elk continent en tegen vele volkeren; en … 

VERMITS, onder de gemartelde Christenen, de bevolking van Armenië nog steeds 
aanwezig is in onze geest en in onze gebeden; en … 

VERMITS, de Groot Magistrale Raad van OSMTH formeel gelooft dat, indien deze 
“Derde wereld oorlog begonnen is, en dat de Christen bevolking door hun geloof, een risico 
vormen voor uitroeiing, moeten wij onze stem verheffen en onmiddellijk oppositie voeren 
voor deze mogelijke tragedie op Internationale forums en bij de geloofsbetrouwen van alle 
religies ter wereld, een confronterende oproep aan de mensheid om deze afschuwelijke 
daden te stoppen; en … 

VERMITS, deze afschuwelijke gebeurtenissen een derde uitdaging vormen, als hele 
bevolkingsgroepen van het Midden-Oosten, wat zowel Christenen als Moslims betreft, 
gedwongen worden om met hoge aantallen naar Europa te vluchten, met inbegrip van 
regio’s gaande van Rusland tot het Verenigd Koninkrijk; en … 

VERMITS, deze dreiging voor de gemeenschappelijke mensheid, gedreven door barbaarse 
en genocidale daden, krachtig en in omgekeerde zin aangepakt moet worden; en … 

VERMITS, de Groot-Priors van OSMTH bereid zijn om de nood aan assistente 
verdediging te ondernemen om de moeilijkheden te verlichten met raad van de grote 
religieuze leiders van de Oosterse en Westerse kerken; en … 

VERMITS, de Protestantse Regionale Kerken in Duitsland, ons gastland voor deze 
conferentie, ons aan Psalm 36:7 herinneren, zeggende: “ Hoe kostbaar is ons loyaal geloof, 
O God ! Alle mensen kunnen hun toevlucht nemen onder onze vleugels !”; en … 
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VERMITS, Tot het einde toe wij verenigd zijn met andere zonen van Abraham en hun 
leiderschap, zoals de Koning van Jordanië, in een zoektocht om de structuren te 
ontwikkelen om alle verdreven Christenen en anderen, die wensen terug te keren naar hun 
historisch tehuis in het Midden-Oosten, een plaats te geven; een toekomstige opportuniteit 
om met waardigheid en vreugde te verwezenlijken. 

DAAROM IS VASTBESLOTEN DAT 

1. 

Alle OSMTH vertegenwoordigers in de Verenigde Naties en andere Internationale 
forums ingelicht zouden worden over dit verklarend beleid van de Groot Magistrale 
Raad; en … 

2. 

Dat de plaatselijke leiders van OSMTH op de hoogte gebracht worden om er 
onmiddellijk werk van te maken, in het belang van Vredesopbouw, en dit met 
Regeringen, Christelijke Kerken, andere Geloofs organisaties en NGO’s, voor het 
implementeren van verdediging en humanitaire verademing, en voor het ontwikkelen 
van een “TERUG naar HUiS” politiek voor de Christenen van het Midden-Oosten. 

Ridder Dr. Marcel de Picciotto     Ridder Dale Starekes 
Groot Commandeur       Secretaris Generaal
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