Comunicat de presă OSMTH România: Referendumul, un act eminamente democratic.
Îndemnăm pe toți românii să ofere Europei și lumii întregi un mesaj de respect față de
tradiția noastră creștină!
Dragi români,
Noi, Cavaleri și Doamne din Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim
(OSMTH), ne adresăm Vouă cu speranța de a da dovadă de dreaptă judecată strămoșească.
Ordinul nostru, 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 ideologii politice și nu se supune influenței nici unui partid.
Procesul revizuirii Constituției României, în sensul întemeierii familiei ca uniune liber
consimțită între un bărbat și o femeie, este inițiativa a 3.000.000 de români și nicidecum meritul
sau demersul vreunui partid politic. În acest caz Parlamentul a avut doar obligația de a legifera
organizarea referendumul din 6-7 octombrie - un act eminamente democratic. România este un
stat recunoscut internațional ca fiind garant al libertăților individuale și păstrător al tradițiilor
creștine. Acum, la cererea legitimă a milioane de români, are obligația de a organiza acest
plebiscit care să stabilească, fără echivoc, calea de urmat în privința întemeierii familiei.
Suntem, în mod covârșitor creștini - ortodocși. Reperele noastre de Credință sunt Sfânta
Scriptură și Sfânta Tradiție. Totodată, ne sunt alături credincioșii celorlalte confesiuni creștine
precum și marea majoritate a conaționalilor, ce împărtășesc alte credințe religioase, cu care
suntem în deplină comuniune referitor la subiectul privind componența familiei. Mai mult, unul
dintre simbolurile noastre naționale, clar specificat în Constituție, este Imnul Național al cărui
îndemn este evident și care ne indică limpede cadrul deciziilor noastre: „Preoți cu crucea-n
frunte căci oastea e creștină; Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt”.
Din aceste considerente, indiferent de mesajele, politice sau de altă natură, din mediul
intern sau din afara țării, suntem obligați, ca națiune creștină, să ne protejăm prin Constituție
împotriva oricăror abateri de la crezul nostru majoritar și să participăm la referendumul din 6-7
octombrie votând „DA”. Această exprimare clară a voinței noastre nu va duce în niciun fel la
izolarea noastră pe plan internațional ci, cu voia lui Dumnezeu, va fi un mesaj puternic spre
revenirea la normalitate a Europei și a întregii lumii.
Sperăm din toată inima ca acest demers să fie adoptat și ne exprimăm credința, speranța
și toată dragostea pentru manifestarea unei atitudini responsabile spre mântuirea sufletelor
noastre.
Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo da Gloriam !
Bucureşti, 4 octombrie 2018 A.D. (900 A.T.)
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