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"Az	Úr	az	én	pásztorom;	nem	szűkölködöm.	Fűves	legelőkön	nyugtat	engem,	és	csendes	vizekhez	terelget	engem.		
Lelkemet	megvidámítja,	az	igazság	ösvényein	vezet	engem	az	ő	nevéért.	Még	ha	a	halál	árnyékának	völgyében	
járok	is,	nem	félek	a	gonosztól,	mert	te	velem	vagy;	a	te	veszsződ	és	botod,	azok	vigasztalnak	engem.		Asztalt	
terítesz	nékem	az	én	ellenségeim	előtt;	elárasztod	fejem	olajjal;	csordultig	van	a	poharam.	Bizonyára	jóságod	és	
kegyelmed	követnek	engem	életem	minden	napján,	s	az	Úr	házában	lakozom	hosszú	ideig."		Zsolt	23,	1‐6	
 

Ft Püspök Úr, Kedves Béla!  
 

Amikor a Történelem Ura vezetésével első püspökünk áldott emlékű Ágoston Sándor - a Szerbiai Református 
Egyházkerület - örökébe lépsz, a nyugateurópai magyar reformátusok nevében, de földiként is köszöntünk, akik 
itt-amott más országba, világba szétszórattattunk. Bár távolra kerültünk a szülőfödünktől, lélekben továbbra is az 
egyetemes reformátusság és ezen belül a déli végek hívő népéhez tartozónak valljuk magunkat. Ekképp 
köszönjük meg Istenünknek gazdag ajándékát, amelyet elsősorban Püspök urunk személyében eddig is közölt 
velünk és lelki-szellemi gyarapodást kérünk Mennyei Atyánktól - hittel és reménységgel tekintve további 
szolgálatod elé.  
 

Tudjuk délvidéki reformátusságunk egyik nagy gondját: azt, hogy fogyatkozunk! Amikor utolsó reformátusaink 
is a minden élők útján eltávoznak kettős - nemzeti és felekezeti - kisebbségben élve, bezárnak a magyar 
református templomaink. Imáinkkal ostromoljuk hát az Egek Urát, hogy ezen istenházak ne romosodó, 
használaton kívüli magyar református templomaink jegyzékébe kerüljenek, hanem éppen Püspök úr 
odafiegyeléseddel és szolgálatod idején legyen akiért kinyissák ezután is. Ne adjuk át ami a mienk volt másoknak 
vagy az elnémulásnak: az életterünket, nyelvünket, épületeinket, kegytárgyainkat, harangjainkat és 
emlékezetünket. Erőtlenségünk jeleként sokfele a lelkész sepri ki a templomot, ő harangoz és szólaltatja meg az 
orgonát, ha van, aki fújtasson. De adjon az Úristen az idűlt lelkészhiány megoldására is nem csak bölcsességet, 
de összefogásos erőnlétet is, rendeljen gyakran érkező hivatalos szolgálattevőt a déli végekre. És kerüljön a 
kiürült parókiákra helyben lakó gazda, hogy ne roggyanjon meg azok teteje, hulljon le a vakolat, de palástos 
szolga hűséggel istápolja helyben lakó testvéreinket. Anyanyelvünk megtartásával hallassék az Íge jóra vezérlő 
szava árválkodó híveinknek és gyűjtessék ékes gyülekezet, hogy amikor egy egy fájdalmas „elvégeztetett" 
elhangzik - az is magyarul szóljon! Bár végtelennek tünő nagypéntekek jönnek, a virágvasárnapi hozsánna ne 
maradjon el és a feltámadás reményében ünnepeljünk, hogy még mindíg él a délvidéki magyar reformátusság! 
Ebben kivánunk ft Püspök úrnak áldott és sikeres szolgálatot!   
 

Atyafiúi tisztelettel és földinek kijáró osztatlan szeretettel  

   Nürnberg-Lund-Hága, 2013. április 10. 
Dr Békássy N Albert, világi elnök MSc, MRSMed, gyermekonkológus emerit. egyet. tanár  
A Johannita rend Magyar Tagozatának lovagja, tiszteleti kereszt viselője 
Liason Officer Ungerska Johanniter ‐ riddare av Balliet Brandenburg i Riddarorden S:t Johannes av Jerusalems Hospital  
A Magyar Kultúra Lovagja#492  http://www.shp.hu/hpc/web.php?a=alkotohazak&o=2011__ev_lovagjai_jjZc;  
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