
intézmények is hoztak létre különböző alapítványokat, hogy lehetövé tegyék a
továbbtanulást, főként a népes vagy szegény családok gyennekeinek. Termé
szetes hagyomány népünkben az, hogy segítségére sietnek a bajba jutottaknak.
Igy történt ez a múltban is, például árvíz idején. Gyermekkori emlékként őrzöm
egyik élményemet. A két világháború között a bukovinai csángó községek egyi
ke leégett, és a károsultak először a Székelyföldre jöttek: itt kértek és kaptak
segítséget. Tudatában voltak együvé tartozásuknak.

Azt szeretnénk, ha ez a föld ismét a megbékélés, a különböző nyelvű, kultú
rájú és vallású emberek egymásratalálásának a helyévé válhatnék, ha emberként
és Krisztus követóiként egymást tisztelve, szabadságban megbecsülve, sót egy
mást szeretve élhetnénk együtt.
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Kedves Híveim!

Az 1989. decemberi eseményekben a Gondviselés csodáját tapasztaltuk meg. Néhány
napra megcsillant egy emberibb élet reménye és megéreztük a szabadság ízét. Az eltelt
másfél esztendőalatt reményeink elhalványultak ésavélt szabadság keserű gyümölcsöket
termett.

A legnagyobb veszteség az elgyökértelenedett nép tömeges kivándorlásával kezdődött

el. Korábban sokan évekig tartó erkölcsi tortúra után távozhattak, vagy életük kockázta
tásával választottaK a törvénytelen utakat. A rafinált intézkedések csak látszólag gátolták,
valójában azonban ösztönözteK a kivándorlást. A ránk köszöntött vélt szabadság meg
termette gyümölcsét ezen a téren is: most már szabadon vehetik kezükbe a vándorbotot.
Az utóbbi házszentelés során lelkipásztoraink megdöbbenve tapasztalták, hogy egy év
alatt milyen sok hívünket veszítettük el,különösen a városokból ésa szórványvide7cekró1.

Pedig az elmenekülés nem oldja megkínzó gondjainkat.
- Aki önmaga elo1 menekül, az a világ bármelyik részére magával hurcolja megha

SQ11lottönmagát.
- Akik a megaláztatások és az igazságtalanságok elo1 menekülnek, azoknak újabb

megaláztatásokban lesz részük.
- Akiket kinéztek vagy elűztek innen, azok csak megtűrt idegenek lesznek új, vá

lasztott hazájukban is.
- Akik a szegénység elo1 menekűlnek, azoknak tudniok kell, hogy idegenben sokkal

nelJ.ezebb új életld1etőséget (egzisztenciát) teremteni, mint itthon.
- Akik anyanyelvüket akarjaK menieni, a befogadó országban elsonek: éppen azt kell

leladr,ziok.
Bármi legyen is a menekülés oka, azzal önmagukat adják fel, ami részleges öngyil

kosságot jelent.
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