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- Declaraţie privind primirea de refugiaţi Iisus Hristos spune: „Adevăr vă spun, întrucât aţi făcut unuia dintr’aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi
făcut“.
Urmându-l pe Domnul nostru Iisus Hristos, noi ca Biserica Evanghelică C.A. din România suntem chemaţi să ne
ridicăm glasurile şi să ne angajăm pentru oamenii care suferă din cauza persecuţiilor, violenţei şi foametei.
Având certitudinea că Dumnezeu iubeşte la fel toate făpturile şi în baza credinţei noastre creştine şi a
responsabilităţii noastre ca oameni şi creştini totodată, nu putem întoarce privirea, atunci când atât de mulţi
oameni se refugiază în Europa în căutarea unui adăpost şi a siguranţei.
Suntem recunoscători că strămoşii noştri au fost bine primiţi în secolul al XX-lea peste tot, unde s-au refugiat
sau au ajuns în vremuri de război sau răstrişte, devenind cetăţeni devotaţi ai ţării care i-a primit.
Ca biserică suntem pregătiţi să ne asumăm o parte din responsabilitate şi sprijinim Statul Român la primirea şi
integrarea de refugiaţi, după puterile şi posibilităţile noastre. Prin colectarea de bani, îmbrăcăminte, alimente,
medicamente şi alte ajutoare cât şi prin punerea la dispoziţie de locuri de cazare în clădirile şi locuinţele libere
din parohiile noastre, dorim să dovedim solidaritate şi omenie.
Astfel ne simţim o verigă într-un lanţ al solidarităţii cu Bisericile Evanghelice din Europa de sud-est şi vest, şi în
special din Ungaria, Austria şi Germania, preţuind marea lor deschidere, ajutorare şi credinţă, care este activă
prin iubire.
Suntem conştienţi de grija şi teama, care se răspândesc în societate, şi rugăm toate bisericile şi comunităţile
religioase cât şi instituţiile de stat şi cele publice, de asemenea, politicienii şi oamenii de afaceri, dar şi mediile,
asociaţii şi ONG-uri, angajaţi şi voluntari, să facă posibilă primirea şi integrarea refugiaţilor Doar printr-o
acţiune solidară şi comună, putem să ne oprim în faţa vocilor populiste, care răspândesc xenofobia şi rasismul,
şi să ne aducem aportul la o Românie sigură, altruistă, tolerantă, înţelegătoare şi bine văzută în străinătate.
Apelăm la forurile responsabile din ţară, din Europa şi din întreaga lume, să-şi reconsidere poziţiile, să
îngrădească cauzele valurilor de refugiaţi şi să se implice pentru o lume demnă şi ecologică, salvatoare de viaţă
şi darnică.
Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne asculte rugăciunea şi să ne dăruiască înţelegere, putere şi iubire,
pentru a fi milostivi faţă de aceşti fraţi mici.
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