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Șaptezeci de ani de la Deportarea din 1945 
 
În ianuarie 2015 se împlinesc șaptezeci de ani de la Deportare, care a afectat după cel De-al 
Doilea Război 75.000 germani din România. Între 10 și 15 ianuarie 1945 au fost deportați 
pe lână șvabi bănățeni și enoriași ai altor comunități religioase și ca. 30.000 de sași 
transilvăneni în fosta Uniune Sovietică la munca silnică, de ”reconstrucție” cum fusese 
numită. 
 
Evenimentele fatale din ianuarie 1945 sunt astăzi ca și în acel timpuri de o actualitate tristă. 
Sunt deportați, maltratați, terorizați și uciși și în continuare oameni. Pedepsele colective 
nedrepte precum cele aplicate apartinătorilor minorității germane fac parte din practica 
zilelor noastre în multe părți ale lumii. 
 
Biserica Evanghelică C.A. din România și partnerii ei din țară și străinătate au comemorat în 
ultimile săptămâni în cadrul a mai multe festivități evenimentele tragice din 1945. Pe 11 
ianuarie a avut loc slujba divină în Catedrala evanghelică din Sibiu, la care a participat și 
Președintele de stat Klaus Johannis. 
 
Comemorare - Lecții ale istoriei 
 
În predica sa Episcopul Reinhart Guib a pus întrebarea legată de ”sensului” războaielor, 
deportării și al terorii, pe care și-o pun mulți oameni. Tocmai acum se află în centrul atenției 
Donbasul, acea regiune, în care au fost deportați etnici germani la munca silnică. 
”Întrebarea, cum de permite Dumnezeu ca atâția oameni nevinovați astăzi ca și în trecut să 
sufere și moară, se pune și în continuare”. Episcopul Guib aduce aminte că omenirea nu 
poate fi niciodată în siguranță în fața puterilor distructive ale acestei lumi, însă noi putem 
acționa împotriva acestora prin a nu da uitării, a ne aduce aminte, a comemora, a avea 
încredere în Dumnezeu, a ne ruga. 
 
”Dumnezeu ne-a dăruit viața și ne-a înzestrat cu o voință liberă, pentru a ne decide pentru El 
și viață și tot ceea ce este dădător de viață sau a ne decide împotriva Sa, acționând 
distrugător” spune Episcopul. În acest sens, Biserica Evanghelică C.A. din România în 
amintirea victimelor din 1945 și în solidaritate cu victimele din ziua de astăzi ne cheamă să 
ne rugăm pentru acei oameni, care sunt urmăriți și oprimați și în continuare. 


