Gyászhír
Megszomorodott szívvel és mélységes együttérzéssel tudatjuk,
hogy dr. Tonk Sándor az Erdélyi Református Egyházkerület ügyvezetõ fõgondnoka,
a Romániai Református Egyház Zsinatának társelnöke, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára,
2003. augusztus 14-én, életének 57. évében
váratlanul visszaadta lelkét teremtõjének.
Emberi érzelem szerint korán érte Istenünk hazahívó szava, de a mi gondolataink nem az Õ gondolatai,
ezért alázattal fogadjuk el döntését.
Halála fájdalmas veszteség összmagyarságunk számára,
melyre vigasztalást csak is Istennél találhatunk,
„az értelmesek pedig fénylenek miként a csillagok örökkön örökké”
Dániel 12, 3
Földi maradványait a kolozsvári Farkas utcai templomból
2003. augusztus 23-án 11 órakor
kísérte a végtisztesség tételre egybegyûlt hatalmas gyülekezet a Házsongárdi temetõbe.
Szent István öröksége
A XXI. század kezdetén bizonyossá vált, hogy nemcsak szívünkkel
kell gondolkoznunk, de agyunkkal is éreznünk kell, akárcsak a
honfoglalás utáni magyarok – kik hont találtak és hazát építettek
Európában. Csonkaságában ma is élõ hazát, és egészére emlékezõ és
emlékeztetõ nemzeti közösséget. Szent István magyarságát. Ilyen
értelemben, a magyarság azért ragaszkodik István hagyatékához ezer
év óta szakadatlanul, mert azt a sajátjának tekinti, és ebben a magyar
nemzet élnivágyása és államalkotó képessége testesül meg.
A Szent István-i örökség tehát éppúgy szerves része nemzeti
identitásunknak, akár az anyanyelvünk!
Szellemi és lelki létünknek ünnepe az a nap – augusztus 20. – melyen
újra és újra hitet tehetünk keresztény értékrendünk mellett. Ez a
közösségformáló morális feladat kötelességünk, hasonló Szent István
kötelességéhez, aki országát és koronáját, de nemzetét is Istennek
ajánlotta fel.
Tudjuk és érezzük, hogy a hiszékenység még nem hit, és nemcsak az
igazságot kell minduntalan kutatni, de az igazság útját kell járni úgy,
mintha utoljára tennénk.
Az az ember aki értékre figyelve választott emberi utat és feladatot, és
hisz abban a lelki és szellemi, de földi fordulatban, melyért ezer éven át
kitartottunk, és újabb ezer évre vagyunk készek, Szent István
megismételhetetlen, de követhetõ és építõ hitével.
***
A beregi unitárius szórvány négy fõs delegációval vett részt az
alföldi unitárius búcsún Füzesgyarmaton.
Mogyorósi Dénes és Felhõs Szabolcs megkoszorúzták a templom
fennállásának 100. évfordulójára az emléktáblát.
A templomkertben a delegáció tagjai virágot helyeztek el az 1848-as,
1956-os és a millecentenáriumi emlékmûveknél.
Az ünnepséget követõ díszebéden kapcsolatot építettek ki a
nagyszalontai unitáriusokkal.
A beregi unitárius alkotóközösség ez év õszén kívánja összehívni
Dunafüreden az unitárius alkotók táborát. Úgy tervezik, hogy
minden év tavaszán találkozót rendeznek a dunafüredi unitárius
üdülõben és életre hívják a Balázs Ferenc alkotótábort.
***
A Dávid Ferenc Egylet legközelebbi rendezvénye
2003. szeptember 21-én lesz a Nagy Ignác utcai unitárius
templomban, mely alkalommal Gelei Józsefre,
a Magyar Unitárius Egyház néhai fõgondnokára emlékezünk.
E számunkat a füzesgyarmati eseményekrõl készült képek színesítik.
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