
 

 

 „Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor 
potrivit pentru el". [...] Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, 
dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată 
din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: "Iată 
aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că 
este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va 
uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.” (Facerea 2: 18-24) 
 
 

Comunicat  
 
 Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH), Ordin eminamente 
creștin, unic moștenitor și continuator legitim al spiritului și al tradițiilor Ordinului 
Templier medieval, susține cu fermitate practicarea virtuților creștine, apărarea Bisericii 
și promovarea învățăturilor Domnului IIsus Hristos pe tot Pământul. Ordinul nu 
promovează ideoligii politice și nu se supune influenței nici unui partid. 
 
 Marele Priorat General Magistral al României cheamă pe toți Cavalerii și 
Doamnele din subordine să se implice activ și cu decență în mobilizarea cetățenilor de 
a participa la referendumul pentru revizuirea Constituţiei României, din data de 6-7 
octombrie 2018, și de a acorda un vot pozitiv la întrebarea „Sunteţi de acord cu legea 
de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”. 
 
 Facem apel la toți dreptmăritorii creștini din țara noastră să participe și să voteze 
cu „DA” la referendum. Totodată, îndemnăm pe toți românii care împărtășesc alte 
credințe, dar care și acestea promovează la rândul lor principii asemănătoare cu privire 
la definirea familiei, spre a participa la referendum și a acorda un vot pozitiv. Ne 
adresăm cu speranță celor care se declară atei, dar care îmbrățișează preceptele 
morale privind familia ca uniune între un bărbat și o femeie, să se alăture apelului 
nostru și să voteze ca „DA” la referendumul organizat în data de 6-7 octombrie. Nu în 
ultimul rând, ne adresăm și altor membri ai comunităților care se opun nemijlocit 
referendumului să-și manifeste, totuși, prin vot pozitiv opțiunea la acest scrutin. Acest 
gest ar putea reprezenta un licăr de speranță pentru mântuirea sufletului lor. 
 
 Ne exprimăm dorința și speranța ca acest demers să ducă la revizuirea 
Constituţiei României în forma adoptată de Parlament, demers care are rolul de a ne 
proteja, cel puțin pentru moment, de pericolul îndepărtării noastre de valorile creștine. 
  
 Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam ! 
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