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Litér tk. kétszer „született”: először 940 évvel ezelőtt, másodszor pedig 290 éve. 

A község története első szakaszának a törökök vetettek véget, amikor „pusztahellyé 

tették” azt. A falu újjászületését pedig az Olaszfaluból elűzött református őseink mun-

kálták azzal, hogy letelepedtek itt. 290 évvel ezelőtt, 1732. április 24-én, Szent György 

napján, református őseink és a hely birtokosai között kötettett egy szerződés, mely 

lehetővé tette, hogy újrakezdődjék községünk élete. Ez a nap tehát Litér újjászületésé-

nek, és a Litéri Református Gyülekezet születésnapja.  

De ezen a napon mégsem őseinket ünnepeljük, hanem ahogyan egykor ők is, mi is a 

történelem Urát, Istent dicsérjük. Ezen a napon, miközben a 290 évvel ezelőtt történ-

tekre emlékezünk, ahogyan egykor református őseink is tették, mi is az Úrnak adunk 

hálát, a helyért, ahol élhetünk, és a gyülekezetért, amiben élhetünk. 

   

Erre a hálaadásra és emlékezésre igazítsa szívünket Isten az Ő 

igéjén keresztül, amit az Ézsaiás 37,31-ben így olvasunk: „Júda 

népének maradéka pedig, amely túlélte a város ostromát, is-

mét növekedni és szaporodni fog, mint a gyümölcsfa, amely 

gyökeret ereszt a földben, és bőséges termést hoz ágain.”  

   

Ézsaiás próféciája Izráel történetének egyik mélypontján hangzott el, akkor, amikor a 

kor szuperhatalma: Asszíria végig dúlta és elfoglalta az országot. Egyedül csak a fővá-

ros, a királyi székhely, Jeruzsálem maradt szabad. A reménytelenségben szólalnak meg 

tehát a prófétai reménység szavai, amelyek úgy beszélnek a háború pusztításában el-

pusztult Izráelről, hogy a maradék, ami túléli ezt a pusztítást, „ismét növekedni és 

szaporodni fog, mint a gyümölcsfa, amely gyökeret ereszt a földben, és bőséges 

termést hoz ágain.”  

Az ézsaiási prófécia világossá teszi, hogy a jövőbeni bőséges termés elsősorban a gyö-

kereken múlik. Illetve azon, hogy mibe és mennyire gyökerezik az a fa a bőséges gyü-

mölcsterméshez.  

A próféciában használt képben ezentúl az is benne van, hogy mi okozta Izráel tragédiáját. 

Izráel bukását nem Asszíria okozta azzal, hogy legyőzte és elpusztította az országot. 

Isten népének pusztulása akkor kezdődött el, amikor az leszakította magát a gyökere-

iről. Azaz pusztulása akkor kezdődött el, amikor elhagyta Istenét, emberkéz alkotta bál-

ványokra cserélte Őt, helyette inkább emberi hatalmakban kezdett bízni, és inkább 

azok oltalmát kereste. 

„… mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat 
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igazítsátok hozzá! Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba — ő legyen az a szilárd 

alap, amelyre az életetek felépül!” Kol. 2,6-7. Pál is meggyökerezésről beszél a Kolossé-

ban élő keresztyéneknek. Ha Pál tanácsát és Ézsaiás próféciáját egymás mellé tesszük, 

kiderül, hogy tk. mind ketten ugyanarról, az életünk meggyökerezésének fontosságáról 

beszélnek. Arról, hogy Isten bőséges termésre vonatkozó ígérete akkor lesz valóssággá, 

ha Istenhez térünk, azaz egész életmódunkat hozzá igazítjuk, és Krisztusba gyökere-

zünk bele, azaz Ő lesz szilárdalapja az életünket, akire mindent felépítünk. 

Amikor belépek árpád-kori templomunkba, gyakran eszembe jut az, hogy milyen lehe-

tett az, amikor letelepedő református őseink először léptek be a romos templom kapuján. 

Mennyi félelemmel és bizonytalansággal a szívükben álltak az Úr elé. Kiszakítva régi 

életünkből, kifosztva, kiszolgáltatva, otthontalanul érkeztek Litérre. De bizonyosan ott 

élt a reménység a szívükben, hogy mindannak ellenére, amit átéltek és túléltek, ezen 

az új földön, új otthonra találva, „ismét növekedni és szaporodni fognak, mint a 

gyümölcsfa, amely gyökeret ereszt a földben, és bőséges termést hoz ágain.” 

Bennünk ott él még ez a reménység? S ha nem, akkor ez nem azért van, mert mi is 

gyökerünket vesztettük? Azaz, elvesztettük Krisztust. Életünket inkább e világ normái-

hoz és elvárásaihoz igazítjuk inkább, és mi is, akárcsak Izráel, ingatag és veszendő dol-

gokra építünk föl mindent. 

Ézsaiás próféciája tele van kegyelemmel. Kegyelem az, hogy mégis van maradék, 

„amely túlélte a város ostromát”. De kegyelem az is, hogy a hűtlenség ellenére is van 

lehetőség az Istenhez való visszatérésre, az életváltozásra, és a bőséges gyümölcster-

mésre. A halál helyett az életre! A „nincs jövőnk” helyett annak elfogadására, hogy „van 

jövőnk Istennel”. Mert minőségi, emberhez méltó életre egyedül Istennel van esély.  

290 évvel ezelőtt faluközösséget alapító református őseink hittek ebben. Istenben bízva 

érkeztek ide. Istenben bízva kezdtek itt új életet. Istenben bízva építettek és tartottak 

fenn iskolát. Mélyen Krisztusba gyökerezve – Ő volt a szilárd alap, amelyre az életüket 

felépítették. 

Isten bennünket kései utódokat ugyanerre hív ma! Adjunk hálát a megtartatásért, em-

lékezzünk őseink hitére és legyen számunkra példa az, hogy Istenben bízva van jövőnk! 

Őseink nem véletlenól érkeztek éppen ide, Litérre. Mi sem véletlenül vagyunk itt, Lité-

ren. Küldetésünk van ma is: hitünkkel és életünkkel hirdetni Krisztust! 

 

 


