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'Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.  
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.  
Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.  
Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin.  
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!  
Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!  
A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!  
Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.'  

Zsolt 119, 129-136 
 

Főtiszteletű Kató Béla Püspök Úr - Kedves Szolgatársunk az Úrban! 

Isten segedelmét és áldását kérjük szívből az Erdélyi Református Egyházkerület megválasztott ft. püspöke 
beiktatására és jövendő munkájára! Öröm számunkra, hogy azok sorában borulhatunk le Isten előtt, akik 
imádságukkal övezik Püspök Úr szolgálatát.  

Főtiszteletű Püspök Úr rendkívüli időben veszi át az Erdélyi Egyházkerület nyájának pásztorolását: Napjainkban 
szinte minden bozonytalan, a magyarság és a magyar reformátusság élete pedig különösen is mozgásban van - nem 
csupán ‘otthon’ Erdélyben -   hanem az egész Kárpátmedencében, Európában sőt az egész világon.   
 
Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy szorosan fogjuk egymás kezét az egész világra kiterjedő Magyar Szellemi 
Haza egységében. Ebben Jézus Krisztus Magyar Református Egyházára - mint egyetemes egésznek - úttörő feladat 
hárul. Nem csak úgy mint testvérekre az egymásrautaltságban, de az Úr apostolaiként magyar népünk körében a 
nagy világban mindenhol ‘a földnek mind végső határáig’ (Ap. Csel. 1,8) 

Szívből kívánjuk és reméljük, hogy Krisztus Urunk küldötteiként, együtt munkálkodhatunk Isten dicsőségére ebben 
a közös missziói munkában.  

Atyafiúi tisztelettel és szeretettel 

Nürnberg – Lund – Hága, 2013. január 10. 

A NyEMRLSz elnöksége nevében 
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Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
Stichting# NL 27262806 Hongaarse ’Református’ Pastorale-Dienst in West-Europa   

The Hungarian Reformed Pastoral Service in Western Europe * Ungarischer Rerformierter Seelsorgedienst in Westeuropa 
Service Pastoral Reformé Hongrois en Europe de l’Ouest * Ungerska Reformerta Själavårdsverksamhet i Västeuropa 
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President (clergy)  –  Lelkészi elnök 

Rev. Lázárné-Zahn Dalma-Enikő 

Kesslerplatz 13/A. 
DE-90489 NÜRNBERG   

 +49-171-5079665   

e-mail: istenszeret@web.de   

 

 
President  (secular) – Világi elnök 

Albert N Békássy MD MSc 
Skrivarev. 13 
SE-226 57 LUND Sweden  

 +46-46-13 83 04; +46-702-13 83 04 

e-mail: albert@newlights.info  
SKYPE békásssy_n_albert1942 

Látogassa meg világhálós honlapunkat -http://nyemrlsz.newlights.info  - Visit our homepage on the Web 

 1  9  5  7    -  N
yuga

t-
E

u
ró

p
a
i 
 M

a
g
ya

r  
Református  Lelkigo

n
d
o
z
ó
  S

z
o
lgálat   - 

mailto:albert@newlights.info
http://nyemrlsz.newlights.info/

