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Scrisoarea de recomandare în extras (februarie 2018) 
 
Participanții la „Masa rotundă de la Sibiu privind situația refugiaților din România“,  care a avut loc 
în data de 23 noiembrie 2017 în Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu, doresc să înainteze 
Bisericilor creștine din România următoarea recomandare:  

Organizația Națiunilor Unite marchează în fiecare an la 20 iunie Ziua Mondială a Refugiatului.  
Numeroase Biserici din Europa dedică prima duminică înainte sau după 20 iunie rugăciunii pentru 
străinul aflat în mijlocul nostru.  

În acest context,  participanții la „Masa rotundă de la Sibiu privind situația refugiaților din 
România“,  în calitate de reprezentanți ai  diferitelor  confesiuni creștine (Arhiepiscopia Ortodoxă a 
Sibiului, Arhiepiscopia Ortodoxă a Aradului, Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei, Biserica Unitariană 
din Transilvania, Biserica Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, Uniunea Bisericilor Creștine 
Baptiste din România, Biserica Creștină după Evanghelie din România, Biserica Evanghelică C. A. din 
România) și ai  diferitelor  ONG-uri creștine active în domeniul problematicii refugiaților (AIDRom, JRS 
- România, Filantropia Oradea) prezintă următoarele recomandări către bisericile creștine din 
România:  

1. Prima duminică după data de 20 iunie a fiecărui an să fie dedicată rugăciunii pentru cel străin, 
incluzând aici atât cetățenii străini aflați în România cât și cetățenii români aflați în afara granițelor 
țării. Se recomandă ca această duminică să fie trecută ca: „Duminică de rugăciune pentru cel străin.”  

2. Fiecare biserică creștină să numească una sau două persoane de contact în domeniul particular al 
problematicii refugiaților din România.  

(...) Bisericile creștine din România sunt rugate pe această cale să susțină după posibilități activitatea  
ONG-urilor creștine care activează în domeniul refugiaților din România.  
 
Pentru răspunsuri sau întrebări (...) Vă roagă să Vă adresați doamnei Erika Klemm (Referent pentru 
refugiați a Bisericii Evanghelice C. A. din România) la adresa de email erika.klemm@evang.ro.  
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