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Kedves Gyászoló Testvérek! Ft. Kató Béla, püspök úr! 

Tőkés István teológiai tanár úr, az európai szórványban élő református népünk számos lelkipásztorának 
tudós tanítója volt.  
Amikor Teremtője a bibliai felső korhatáron jóval túl hazhívta a Mennyei Hazába, közel egy évszázados 
termékeny élet küldetése zárult le. Imádságainkba foglaljuk hálaadásunkat és köszönetünket, Istené legyen 
érte a dicsőség, de mindnyájunkat elszomorít a gyász: kérünk fogadjátok a nyugaturópai magyar 
reformátusok őszinte részvétét. 
 
Tőkés professzor úr egy nemzettestben gondolkodó és eszerint élő - elődjeihöz méltó pásztorként örökre 
beírta nevét a Magyar reformátusok szellemi Pantheonjába. Szíves megértéseteket kérjük, hogy nem 
lehetünk jelen a távolságra való tekintettel a Farkas utcai felújított református templomban tartandó 
hálaadó gyászistentiszteleten, de biztosítunk Benneteklet, hogy lélekben minden bizonnyal mi is ott 
leszünk ravatala mellett amikor elhangzik a bizonyságtétel: ”Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája” 2 Tim 4:7-8 a.  
 
Áldja meg az Úr azt a hantot, mely alatt megpihen, legyen gyászolóinak a viszontlátás bizonyosságával 
vigaszul keresztyén reménységünk szerinti új életre kelése, örök életre szóló feltámadása egykoron. 
 
Ámen! Úgylegyen! Soli Deo Gloria! 

   Lund, 2016. január 16. 
 
Atyafiúi tisztelettel és szeretettel 
Elnökségünk megbízásából és nevében 
 

 
Dr Békássy N. Albert, világi elnök 
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President (clergy)  –  Lelkészi elnök 

Rev. Lázárné-Zahn Dalma-Enikő 

Wiesenstr.89. 
DE-90459 NÜRNBERG   

 +49-171-5079665   

e-mail: istenszeret@web.de   
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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 
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