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 „ Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat!”              
Lukács 2, 14 
  

  

 

Látszat és látszat 
 
Az angyalok a betlehemi mezőn azt énekelték: Dicsőség mennyben az Istennek. A 
dicsőség szó görög eredetijének a doxa-nak az első jelentése az, hogy látszat. 
Ugyanezt jelenti a latin glória szó is. De az, hogy látszat, ebben az értelemben nem 
azt jelenti, hogy látszólagos, hanem azt, ami látszik. A német Schein szóból származik 
a scheinbar azaz látszólagosan /bizonytalan/ de a Sonnenschein is, ami napsütést 
jelent. 
Fény és dicsőség ragyogja körül az Urat, azért amit tett. Övé a dicsőség, a fény és a 
ragyogás. A mennyei világra ez jellemző. 
A földi világra sajnos sokszor a másik látszat jellemző, a látszólagosan. Látszólag 
minden rendben van. Az emberek sok erőt fordítanak arra, hogy fenntartsák a 
látszatot. A látszólagos nagyon fontos. Sokszor persze akár hasznos is lehet, hiszen 
nem kell mindenen fenn akadni. Mi is lenne ebből a világból, ha mindenből nagy 
ügyet kreálnánk, nem jutnánk sehova. Tehát a látszat néha gyógyítóan, segítően hat, 
hogy a dolgok tovább mehessenek. Azonban a valóság mindig jelen van, és ha túl 
sokáig túl nagy a különbség a látszat és a valóság között, előbb utóbb az utóbbi fog 
győzedelmeskedni, és megmutatkozni. 
Ma az egész nyugati civilizáció, amelynek mi is részei vagyunk, attól szenved, hogy a 
kínnal, keservvel fenntartott látszat és a valóság között egyre nagyobb a különbség. 
Milyen jó dolog valamilyen csúcskategóriás terméket kézbe fogni, és milyen rossz 
arra gondolni, hogy valahol gyermekmunkások készítették azt. Vagy vannak, akik 
hatalmas hangerővel és propagandával igyekeznek elhitetni valamit, csak aztán 
kiderül, hogy az köszönőviszonyban sincs a valósággal. A valóságot nem lehet sokáig 
elrejteni. A valóság újra és újra igényli, hogy vele foglalkozzanak és foglalkozni is kell 
vele. A fejnek a homokba való beledugása egy darabig mindent megold, aztán 
kiderül, hogy a megoldás csak el lett odázva. A látszat mindent elfed, de semmit sem 
old meg. 



Az egész megváltásra szoruló emberi élettel ez a helyzet. Vannak dolgok, 
események, amelyek megváltást adnak, legalábbis látszólag, aztán kiderül, hogy 
mégsem. Nem adnak megváltást az anyagi javak például, aki ezekből sokkal 
rendelkezik, attól még nem lett megváltott. Persze az sem igaz, hogy anyagi javak 
nélkül lehet emberhez méltó életet élni. Látszólag lehet, de mégsem, mert az emberi 
élethez hozzátartozik az annak gondozottságából fakadó továbblépési lehetősége. 
Sokféle látszat igyekszik tehát elfedni a valóságot. A valóság pedig az, hogy ennek a 
világnak Megváltóra van szüksége, olyanra, aki megváltoztatja az életét. 
Ne forduljatok látszatmegoldásokhoz. Az egyetlen megoldás, hogy engeditek, hogy 
az égből jött világosság bevilágítsa szíveteket. Az égi fény nem látszatfény, hanem 
valódi. Olyan, mint a nap fénye a földnek, ami élteti az összes élőlényt itt a bolygón. 
Engedjétek, hogy a napnál is sokkal hatékonyabb fény az Isten fénye éltessen titeket 
a magatok és a többi ember javára. 
Karácsonykor legyen keresztyénségetek valóságos, ne elégedjetek meg azzal, ami 
látszólagos.                                                                                                Ámen 
 
                                                                                                    Niederhoffer Zoltán  
                                                                                                               lelkész 
 
 
                                          

Ádventi szeretetvendégség 
 

December 17-én, ádvent 3. vasárnapján délután 3 órakor szeretetvendégséget 
tartunk a /nagytemplomi/ gyülekezeti teremben.  A szeretetvendégségen előadást 
tart S Dr Laczkovits Emőke a veszprémi reformációról.  Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit, a gyülekezet minden tagját erre az alkalomra. Kérjük, hogy akinek 
számára a közlekedés gondot okoz, jelezze azt Schulcz Jenőné missziói gondnok 
asszonynál, aki azt meg fogja szervezni. Telefonszám: 88 403 771 
 

 

GONDNOKI BESZÁMOLÓ 

ADVENT 2017 

 
Kedves Testvérek! 

A 2017 – es év gazdálkodásáról a zárszámadás elfogadása után számot fogok adni a 

gyülekezet előtt, mindkét gyülekezetrészben, várhatóan az egyik 2018. februári istentisztelet 

végén. 

Most azt szeretném elmondani, hogy immár harmadik éve (a veszprémi Holokauszt 

Emlékmű felavatása óta) a Veszprémi Zsidó Hitközség megemlékezést tart a városunk és a 

környék zsidóságának 1944 júniusi deportálásának évfordulóján. Erre a megemlékezésre 

rendszeresen meghívják a Veszprémben működő egyházak képviselőit. Ez év júniusában a 

lelkészünk, Niederhoffer Tiszteletes Úr engem kért meg, hogy a gyülekezetünket 

képviseljem.  

A gondnoki beszámolóm tárgya most az ünnepségen elmondott beszédem: 

 



Kedves emlékező gyülekezet, kedves kortársaim! 

 

Bármennyire is szépítjük a dolgot, akármennyire is bújunk a néhány kivételes 

személyiség embersége mögé, akiket az Igaz Emberekért Társaság oly fáradhatatlanul  

igyekszik megtalálni, be kell vallanom, hogy az  őseim túlnyomó többsége, az egyházam 

nagyobbik része a vészkorszak idején nem az áldozatok oldalán állt. Vagy hallgattak, vagy 

egyenesen együttműködtek a szörnyűségek elkövetésében.  

Miért?  

Tényleg a korszellem volt az „mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, 

nem parancsra”?  Akkor viszont, miért fordulhat elő, hogy azóta is és napjainkban is újra és 

újra „felhorgadnak” a gyilkos indulatok.  Embereket, embercsoportokat valamilyen 

„kényszerképzetek” mentén elitélő, megsemmisíteni akaró és megsemmisítő, az emléküket 

is kitörölni akaró cselekedetek? 

Mi van velünk? Mi van velem?  

Én vajon hogyan viselkedtem volna, akkor magyar polgárként, magyar parasztként, 

magyar reformátusként? 

Lehet, hogy valamilyen felismerés hiányzik belőlem, amiről Nádas Péter nemrégen 

megjelent önéletrajzi  könyvében a „Világló részeletek”-ben olyan pontosan ír? 

 

„Otthon nem azért nem találkozatam rasszista felfogással, mintha saját szótárukkal a 

szüleim és a rokonaim el akarták volna fedni rasszizmusuk puszta létét, vagy annyira 

tartottak volna tőle, hogy nem is merték volna hangosan megemlíteni. Minden bizonnyal ők 

is ott akarták az ostrom után folytatni az életüket, ahol az ostrom előtt elhagyták; egy új 

életet.” … 

 „Nem a családi béke fenntartása érdekében nem nevezték ócskának a prolikat, butának a 

tótokat, szőrös talpúnak az oláhokat, szemétnek a kommunistákat, koszosnak a négert és 

mocskosnak a cigányokat, ahogyan a keresztényeket , a zsidókat vagy a hottentottákat sem 

szidták, hanem a ráció jegyében mellőzték a rasszizmus valamennyi emocionálissan 

feltöltött epitheton ornansát.” 

 

 „Ha valaki rasszista kijelentést tett, például a nagyanyám , aki a társaságukban 

igyekezett magát ugyan moderálni, akkor élesen közbeszóltak, kiigazították, tréfával 

elütötték, rendre utasították, vagy tüntetően elengedték a fülük mellett. 

 Ezek voltak a lehetséges viselkedési verziók. 

 A zsidó vagy éppen a magyar öngyülölet sajátosan perverz, rasszista kitöréseit jóval 

később ismertem meg. 

 Nyolc éves koromig  azt sem tudtam, hogy a több évezredes keresztény 

antijudaizmus fundamentumán megalkotott nürnbergi törvények értelmében nekem 

zsidónak kéne magam  tartanom. Ennek így nem lett volna értelme. Nem tarthattam magam 

olyasminek ami nem vagyok. Kicsi gyerekként nem azért nem tartottam számon a 

származásomat, mintha eltitkolták volna vagy gyengeelméjű lettem volna, egyszerűen nem 

számoltam vele.” 

„Nyolcévesen, egy öntudatlanul használt rasszista megjegyzésemmel, miszerint én azért 

gyűlölném a zsidókat, mert Jézus Krisztust megfeszítették, én magam kényszerítettem őket 

arra, hogy az előszobai tükörben egyszer és mindenkorra szembesítsenek a származásom 

tényével. 

 Református voltam, református hittanra jártam, s a keresztény antijudaizmusnak ezt a 

mondatát a hittan óráról egyszerűen hazavittem, hiszen igazságszerető embernek hittem őket 

és a megfeszítés foglalkoztatta az igazságérzetemet. 

 Ha gyülölöm a zsidókat, akkor nézzem meg a tükörben, ott van nekem egy zsidó, 

nyugodtan gyülölhetem. 



 A megrendítő szembesítésből nem az következett, hogy zsidó lennék, hanem az a 

tapasztalat mélyült el, hogy óvatosabban kell bánnom  az igazságérzetemre vonatkozó 

kijelentéseimmel. Azon dolgokkal, amelyekről tudok, és azokkal  amelyekről nem tudok. S 

ennek  megfelelően nem a zsidót ismertem fel magamban az előszobai tükörben, hanem az 

antiszemitát, azaz az igazságtevés, a bosszú és a gyilkolás nárcisztikus ösztönét. „ 

 

Eddig a világló részlet. 

 

Az igazságtevés, a gyilkolás, vagy a gyilkolással való, az igazságérzetünkből fakadó,  

mindennapi, ösztönös egyetértés. Nem itt van-e velünk, amikor a napi hírekben simán 

elfogadunk, elfogadok gyilkosságokat, mert ösztönösen úgy ítélem meg, hogy az áldozat 

megérdemelte? 

Vagy, ösztönösen nem húzódok-e el annak az embernek a közeléből akinek a testszaga nem 

tetszik? 

Vagy, bizonyos önvédelmi reflexből, nem kategorizálom-e külsejük alapján az 

embertársaimat és kerülöm azokat a közösségeket akik nem tetszenek, vagy akikről ez 

alapján a felületes ítélet alapján úgy gondolom, hogy veszélyesek lehetnek számomra. 

Talán ezek az ösztöneink még nem bűnök, de ha nem tudunk róluk és nem igyekszünk 

kezelni, ha legyszerűsített üzenetek hatására, vagy hanyagságból nem bánunk elég 

körőltekintően azokkal a dolgokkal amelyekről tudunk és azokkal amelyekről nem tudunk, 

akkor bűnné válahatnak. 

 

                                                                                Bognár Béla 

                                                                               gondnok 

 

Köszönet 

 
Bognár béla gondnok úr szolgálata ez év december 31-én véget ér. Hat évig végezte 
ezt a nagyon fontos feladatot gyülekezetünkben, amit egész közösségünk nevében 
köszönök neki. Isten áldását kérem életére és bízom benne, ha már nem is 
gondnokként, gyülekezetünknek hűséges és aktív tagja marad! Egyházközségünk új 
gondnoka dr Fekete András testvérünk, akinek szolgálatára és életére – szintén 
mindannyiónk nevében - Isten áldását kérem! Kérem, hogy segítsük és támogassuk 
munkáját és a gyülekezeti életet, szóval, tettel, imádsággal! 
 
                                                                               Niederhoffer Zoltán elnök lelkész 
 
  

Nyár és református tábor Terényben 

 

Az új templomi gyülekezetrészből közel hatvan fővel nyári táborba indultak a „jó palócok” 

földjére. Az összekapcsolásra tanított és elcsendesített a dimbes-dombos nógrádi vidék. 

Terényben, a falu legszebb pontján áll a halat formázó Johannita Vendégház, amely négy 

napig a többgenerációs tábor otthona volt. A részvevők is magukba fogadhatták a ház 

szimbolikáját. A hal Jónás jele a Bibliában és példa arra, hogy a „hal gyomrában” a félelmet 



felváltja az imádságos csend és a feltámadás eseménye, öröme. 

A Cserhát hegyei közt láttunk gazdag és szegény falvakat, a múlt megszólító emlékeit, az 

összetartozás néprajzi motívumait, mélységet és magasságot, valamint kicsiből nagyra növő 

álmokat. A belső gazdagság szép példája Szent-Györgyi Albert, aki Terényben született. 

A vidék hangulata mindenkit elbűvölt. „Az emberek, akik errefelé laknak, mintha Mikszáth 

könyveiből lépnének elénk. A jóízű, anekdotás palócok és a szomszédban a kedves „tót” 

atyafiak. A vén hársfák és az akácok is ismerősek, meg a mentabokor, aminek leveleit 

vánkosuk alá szaggatják a jó palócok, hogy még álmukban is érezzék a gömöri föld bódító 

aromáját. Furmányos szekerek, utazó vásárosok és vándorok járják ma is az utakat 

errefelé.” - írta Vass László. 

Kirándulások szépítették a programot. Ellátogatott a csoport Hollókőre, Kékkőre, és az 

edzettebbek megmászták Szanda várát. Balassagyarmat megújult belvárosát és a Néprajzi 

Múzeumot is megtekintettük. Ma Szlovákiában található Kékkő vára, ahol Balassi Bálint is 

nevelkedett. Tanulságos sétát tettünk egy olyan várban, amely a 16-ik század 

Magyarországának egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalmú főrangú családját adta. Itt 

nevelkedett Bornemissza Péter lelki vezetése alatt Balassa Bálint, akinek legszebb istenes 

énekeit a reformátusok nagy szeretettel éneklik. A Reformáció 500. évfordulója alkalmából 

a Balassi Bálintról szóló kiselőadás és a történelem velünk élő változásait szemlélve fontos 

tanulságot vont le a csoport. A  „Sola Scriptura” elvéről együtt gondolkodtunk. Vajon 

hogyan élnek ma bennünk és közöttünk, azok a pozitív teológiai felismerések, amit a  

reformátorok hirdettek? Felvidéki sétánk is megerősítette, hogy a Biblia mértékként való 

megélése biztos eligazodási pont és megvéd attól, hogy az egyén vagy egy közösség az 

önkényes magyarázatok szakadékába essen.   

A sok kirándulás mellett a közösségi ház számos alkalmat nyújtott a korosztályos lelki 

beszélgetésre. Krisztust követve nemcsak a pihenés alkalmait kapjuk ajándékba, hanem a 

szent időt is. A tanítvány léte a Jézus igéjére, szavára való hallgatásban gyökerezik. Az Isten  

akaratának keresése újra és újra kérdésekkel szembesít. A kiscsoportokban tettük fel 

magunknak a kérdést: Szeretünk-e ebbe a családba tartozni? A mértékletesség megőriz-e az 

Isten útján? 

Minden  reggel a református gyülekezet tagjai készültek fel egy-egy rövid igei gondolattal, 

amely a bibliai szent hegyeket „járta körül”: Sion, Tábor, Hermon, Golgota. Este pedig 

áhítattal, imádsággal, imasétával és játékkal fejeztük be a napot. Lelkileg meggazdagodva 

tértünk haza a táborból. 

             Závodi Zsuzsa 



  

 
N Ő S Z Ö V E T S É G  

 
 

 Nőszövetségi beszámoló 
 
A 2017-es esztendő sok szép és örömteli eseményt tartogatott számunkra. Megpróbálok 
röviden beszámolni ezekről. 
2017. április 29-én közös konferenciát szervezett a Református Nőszövetség és a Presbiteri 
Szövetség a budapesti teológia nagytermében. Témája: Felkészülés a presbiter választásra. 
Remek eladásokat is hallgattunk. 
Május 27. A 3 napos Református Zenei Fesztiválon, Budapesten nőszövetségünk asszony 
csoportja 1 napot töltött el. Nagy élmény volt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén éneklő 
hatalmas összevont Kárpát-medencei kórus éneklése. 
Július 01-én a Művészetek Palotájába koncertre utazott fel gyülekezetünk egy csoportja. Ez 
az alkalom a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe. 2002 óta minden 
évben megrendezésre kerül. A Bartók Béla hangversenyteremben csendülnek fel ismert 
énekeink a szintén összevont kórus ajkán. Gyönyörű volt. 
Október 07-én megnéztük a Nemzeti Múzeumban az „Ige Idők” című jubileumi kiállítást, 
amelyet a Reformáció 500. évfordulója alkalmából széles összefogással valósítottak meg. 
Az itt bemutatott anyagot nézve érzékeltük, hogy ez nem csak történeti, kultúrtörténeti 
kiállítás, hanem olyan esemény, amely tudatosítja a Reformáció hozadékát mindannyiunk 
életében. 
November 24-én, Budapesten a Várkert Bazárban szintén a jubileum alkalmából az „Ég és 
Föld között a Biblia a magyar képzőművészetben” című kiállítást látogattuk meg. Valóban a 
Biblia világával, a hittel és az emberi sorskérdésekkel foglalkozó, ez alkalomra összegyűjtött 
képzőművészeti alkotások nagy hatást gyakoroltak ránk. 
A felsorolt események nyújtotta élményekről nagyon röviden írtam, de örömmel 
számoltam be. 
A Nőszövetség tagjai nevében a közelgő ünnepekre gazdag áldást kívánok a gyülekezet 
minden tagjának! 
 
                                                                                                                     Vajna Erzsébet 

 
                 

Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy az új templom 
önállósódása folyamatban van. Annak lezárulásáról hírt 
adunk majd egy újabb körlevélben. 
 
 

Az egyházfenntartói járulék 1-1 főre a személyes éves 

jövedelem 1%-a 1 évre, de minimum 8000,- Ft. 
 



 
 

E g y h á z f e n n t a r t ó i  j á r u l é k ,  a z  a d ó  1 % - a  é s  a  s z á m l a s z á m o k  
 

 

Ezúton mondunk köszönetet az adó egy százalékának eddigi felajánlásáért és továbbra is 

köszönettel fogadjuk testvéreink egy százalékának felajánlását. Tudjuk, kétszer egy 

százalékot lehet az adóból felajánlani. Az egyik egy százalékot az egyháznak, amit a 

közegyház kap meg, de fel lehet ajánlani egy másik egy százalékot például alapítványoknak. 

Amit gyülekezetünk alapítványainak ajánlanak fel az a gyülekezet támogatására fordítódik, 

teljes egészében. Természetesen nem cserélendő fel az adó egy százaléka a 

jövedelem egy százalékával és nem is helyettesíti azt. Az egyházfenntartói 

járulék az a jövedelem egy százaléka és minimum 8 ezer forint 

személyenként. Ez egyházjogi kategória is, azaz az egyháztagság feltétele. Ugyanakkor 

mindig jól jön, az anyagilag gyengébb nyári hónapok után, az, amikor megérkezik az adó 

egy százaléka is. Mára ténylegesen elengedhetetlen része lett a költségvetésünknek. Már 

régen jeleztük, hogy aki az egyházfenntartói járulékot alapítványra akarja fizetni, az a 

gyülekezetért alapítványra fizesse. A gyülekezetért alapítvány az egész veszprémi 

gyülekezet terheinek hordozásához teljes mértékben hozzájárul.  A Presbitérium egyébként 

úgy határozott, hogy a költségek csökkentése és az adminisztráció egyszerűsítése miatt a 

körlevélbe csak egyházközségi csekket teszünk. Aki mégis alapítványra szeretne fizetni, 

külön kérje a csekket erre a templomokban.  

Külön is buzdítjuk azokat a fiatalokat, akik a konfirmáció után már 

felnőttek lettek, és saját jövedelemmel rendelkeznek, hogy az 

egyházfenntartói járulék befizetésével lépjenek a felnőtt egyháztagok 

sorába. Nem tudjuk nélkülözni az ő hozzájárulásukat sem. Az idősek 

idővel elmennek sajnos közülünk, fontos, hogy a fiatalok helyükbe lépjenek 

az egyház fenntartásában. 
 

                                                                                               Az Egyházközség Elnöksége 

 

 

 

 

A Veszprémi Református Egyházközség számlaszáma: OTP Bank 11748007-

20903390 

Veszprémi Református Gyülekezetért Alapítvány adószáma: 18917107-1-19 

számlaszáma: Kinizsi Bank 73200206-11257770 

Új Veszprémi Református Templomért Alapítvány adószáma: 18917097-1-19 

számlaszáma: OTP Bank 11748007-20103679 

A másik felajánlható 1%-ot várjuk a református egyház javára. 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Kérés: Takarékossági okból a csekkeket (ha lehet) az adott banknál kérjük 

feladni! 

 

 



 
R E N D S Z E R E S  A L K A L M A I N K  

 

Kedd       1700      Bibliaóra az új templomban 
 1800 Felnőttoktatás a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Szerda  1800      Imaóra az új központban       
Csütörtök 1500 Nőszövetség a gyülekezeti teremben, nagytemplom 
 1700 Bibliaóra a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Péntek          1800 Ifjúsági bibliaóra felnőtt fiataloknak az új központban                             
Szombat 1600 Cserkészet a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Vasárnap 0930 Istentisztelet az új templomban, közben gyermek-istentisztelet 
 1000 Istentisztelet a nagytemplomban, közben gyermek-istentisztelet 
 1500 Istentisztelet Márkón a hónap 1. vasárnapján 
 1700 Istentisztelet a nagytemplomi gyülekezeti teremben a hónap első 
vasárnapján 
 
HAVONTA 

• a hónap 1. vasárnapján kéthavonta családi istentisztelet az új 
templomban 

• havonta egyszer reggel istentisztelet a szilágyi iskolásoknak a   
nagytemplomi gyülekezeti teremben  

 
 

A D V E N T I  Ü N N E P I  A L K A L M A I N K  
 
  
Szeretetvendégség a gyülekezet minden tagja számára december 17-én, vasárnap 
délután 3 órától a gyülekezeti terember /Dózsa Gy. u. 22/. 
Advent 4. vasárnapján, december 24-én, délelőtt 10 órakor az állami iskolák hittanos 
gyermekeinek karácsonyi ünnepélye a nagytemplomban, majd ezen a napon, 
Szenteste:         15 ó Istentisztelet a nagytemplomban a szilágyi iskolások karácsonyi                                                       
műsorával          / Új időpont!  Új időpont!  Új időpont! /. 
                           16 ó Istentisztelet gyermekek karácsonyi ünnepélyével - újtemplom 
   
Karácsony I. napja: 
    9ó 30 Istentisztelet úrvacsorával . újtemplom 
 10 óra Istentisztelet úrvacsorával – nagy templom 
 15 óra Istentisztelet úrvacsorával - Márkó 
 17 óra Istentisztelet - gyülekezeti terem nagytemplom 
Karácsony II. nap:  9 óra 30 Istentisztelet úrvacsorával - új templom 
 10 óra Istentisztelet úrvacsorával - nagy templom 
December 31.       17 óra: Óévi hálaadó istentisztelet nagytemplomi gyülekezeti terem 
       18 óra  Óévi hálaadó istentisztelet új templom 
Január 1.              9 óra 30  Istentisztelet - új templom  
            10 óra Istentisztelet – nagytemplom 
 

R e f o r m á t u s  L e l k é s z i  H i v a t a l  
Veszprém, Dózsa György út 22. 

Telefon: 88/425-871 
 

Ú j  R e f o r m á t u s  K ö z p o n t  
Veszprém, Kálvin János Park 1. Telefon: 88/442-742 


