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Kedves református Testvéreink !  
 

 
Istentiszteleteink rendje 2010 februárjában és márciusban:  
   
  

2010.   február   14.   du. 17 óra:    Istentisztelet, utána közgyűlés. 
 

2010.   február   21.   du. 17 óra:    Istentisztelet, utána közgyűlés. 
 

2010.   február   28.   du. 17 óra:    Istentisztelet, megemlékezés Joó Sándor
    református lelkészröl.  

      

2010.   március  14.   du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 

2010.   március  21.   du. 17 óra:    Istentisztelet. 
 
 

 
 
Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra:   
 

  
  * Február 14-én és 21-én az istentisztelet után közgyűlést tartunk, amelyen 

gyülekezetünk jövőjét érintő kérdésekről fogunk beszélni. Kérjük 
testvéreinket, hogy jöjjenek el, hiszen mindannyiunk számára fontos a 
magyar nyelvű szolgálatunk további működése. 

 
* Minden csütörtökön 18.30 órától imaközösséget, majd 19.00 órai kezdettel 
bibliaórát tart Karvansky Mónika lelkésznő a gyülekezeti teremben.  
    

  * aki a jövőben inkább online formában, azaz e-mailben szeretné megkapni                                         
gyülekezeti hírlevelünket, kérjük, jelezze ezt a  bemaref@gmail.com  címre 
küldött  levélben!  Segítségüket előre is köszönjük! 
 

  * elkészült gyülekezetünk honlapja:  http://becsi.reformatusok.com/  Akik 
használják az internetet, olvashatják elérhetőségünket, értesítéseket, 
beszámolókat   alkalmainkról.  

   
  * szeretetvendégségeinkhez kérjük és előre köszönjük híveink jószívű 

hozzájárulását 
 

 
 
Bécs, 2010 február 10.                  A gyülekezet vezetősége 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


„Hatalmas csata volt, s ennek a csatának a tétje Istenhez tartozásunk, magyarságunk, 
önbecsülésünk, szellemi és politikai szabadságunk volt. Bár a nemzet gerince megroppant, s 
az egyházat is elárulták, mégis volt egy hely, volt egy pont ebben az országban, ahol hétről 
hétre tisztán, minden megalkuvás és hamisság nélkül szólalt meg Istennek Igéje: s mi mind azt 
szerettük volna, hogy soha ne maradjon abba, hogy még, még, még halljuk az Igét, s az 
istentisztelet végén együtt imádkozhassuk nemzeti imánkat, a Himnuszt.”  

(Megemlékezés Joó Sándor sírjánál Farkasréten,  Bereczky Zoltán) 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

Szeretettel hívunk minden kedves Testvért a megemlékezés alkalmára  
2010. február 28-án 17.00 órai kezdettel a református templomba (Dorotheergasse 16). 

 
Ki volt Joó Sándor? 

 
Magyar. Református. Lelkipásztor. Krisztus elhívott szolgája. 

Férj. Családapa. Felebarát. Testvér.  
 

„…mesterhegedű volt Sándor. Nem magától szólt, de mivel Isten játszott rajta, emlékezetesen 
gyönyörű volt a szava.” (Regéczy Nagy László) 

 
Az Ige által, az orgona hangja által, leánya, Imola elbeszélése által emlékezünk a 
karizmatikus, hitvalló lelkipásztorra születésének 100. és halálának 40. évfordulója 
alkalmából. 
Hitébresztő, lelket erősítő prédikációi „a kommunista agymosás legsötétebb éveiben” 
hangzottak el. „Akkor világítottak, amikor a legnagyobb volt a sötétség.” – Írja Dr. Pálhegyi 
Ferenc. 
Joó Sándor prédikációi a mai napig közkézen forognak a lelkipásztorok és hívők kezében 
egyaránt. Mondanivalója, az Ige üzenete ma is olyan aktuális, mint az ő idejében. A gyöngülő 
hitű, bátortalanná vált hívők erősödnek általuk.  
Váljon példaképpé számunkra a lelkipásztor hite, bizodalma a Mindenható Isten iránt. 
Legyünk mi is Krisztust követő, hű keresztyének, akiket Isten Igéje vezet a földi világon át a 
mennyei világ felé. Hiszen az ígéret a miénk és gyermekeinkké.  
 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy 
hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, 
Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most 
pedig kegyelmezettek vagytok.” (1Péter 2,9-10) 
A Krisztussal való találkozás csodája éppen az, hogy az önző törekvések másokon segítő 
készséggé válnak, a fertőzött gondolatok megtisztulnak, a haragos, gyűlölködő indulatok 
helyét jóakarat és szeretet foglalják el, a szomorú, morózus arcvonások kiderülnek és belső 
békét sugároznak. A fáradt, unott munka végzése új lendületet kap, szóval minden tekintetben 
meglátszik rajta, hogy Valaki, egy hatalmas Valaki a sötétségből az Ő csodálatos 
világosságára hívta el. Isten népének ez a megváltozott élete hirdeti legékesebben az Ő 
hatalmas dolgait!... 
Ha az egyház szeret és szolgál, ettől sohasem dől össze, hanem csak növekedik. Nekünk 
pedig éppen az a kiváltságunk, hogy szerethetünk és szolgálhatunk. Hiszen éppen azért 
vagyunk „választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép”, hogy 
hirdessük „annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
bennünket!” Ámen. 

Részlet Dr. Joó Sándor 1954. szeptember 19-én elhangzott prédikációjából. 
 
 

Az istentiszteleti megemlékezést követően mindenkit szeretettel hívunk a szeretetvendégség 
közösségébe.  
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