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Tisztelt ünneplő gyülekezet! 

 

A távolból jött, de mégis az övéihez megtért ember alázatával köszöntöm Önöket, 

kinek élete indulásától kezdve a szórványban élő emberek lelki gazdagsága és közösségi 

szeretete által meghatározóan befolyásolódott. 

Nehéz feladatra vállalkoztam, amikor Biró Sándor tiszteletes úr laudációját lelkeink 

ünnepére elvállaltam. Az első pillanatban csak a lelkipásztori szolgálat örömére, az 

életbizodalom emberi szépségére a közösségi élet lehetőségének egybeölelésére, éltető 

diadalmára gondoltam. Csakhogy a szolgálat és az ünnepi lelkület köztes állapotaiban, a 

mindennap küzdelmeiben, gyötrelmeiben, embert próbáló megmérettetéseiben sok, nehéz 

pillanatot kell egy lelkipásztornak megélnie, különösen ott, ahol a kissebségi sorsba szorult 

gyülekezet önmaga és hite megőrzésében Isten házába, mind védőbástyába kapaszkodik. 

Kiszorítva, kiszolgáltatva, sokszor megalázva kellett, kell nekünk, kissebségben 

élőknek mindig távolabb látnunk túl a pillanatnyi fájdalmakon, tisztábban és józanabbul. 

Ezért volt, van szükségünk harcainkban, vívódásainkban a biztató szóra, amely fölráz, 

fölemel, reményt sugall, megtart és megsokszorozott munkára ösztönöz. Én hiszem, hogy mi 

valamennyien, kik társai lehettünk közösségeinkért végzett szolgálatában ezt találtuk meg 

Bíró Sándor tiszteletes úrban, itt Esztényben, Nagyteremiben, Gyergyóban. 

Bíró Sándor életében egy csodálatos katarzis révén észrevétlenül ötvöződik az Úr és a 

közösség szolgája, a pap és az ember. Ő a jó pásztor, aki által a hűség és a bölcsesség 

lelkeinket szinte észrevétlenül érinti meg. Mások hasonlatával élve „türelmes lobogás a 

türelmetlenségben”. 

Lehet-e szebb szolgálat egy fogyatkozó közösség állandó peremén immár több mint 

két és fél évtizede. Különösen amikor a tények szomorú valósága már nemcsak 

figyelmeztetés, hanem pótolhatatlan veszteséglista, mert csépel bennünket az idő, még mielőtt 

kévébe fogna a megtartó igyekezet. 

Napjaikban a cséphadarót szaporábbra fogta a nyomor, a kilátástalanság, és száll, 

repül nemcsak a pelyva, hanem a jövőt hordozó mag is a gyökértelen világ felé. Itthon apad a 

jövő, kiszáradt szemmel sír a múlt, kulcsra fordult temetőinkben gaz virít az elsüllyedt sírok 

szomorú árkai fölött s a megmaradt élet letört virágként nem terem magot. 

De vannak, akik nem adják fel, kik közül Bíró Sándor hűséges szolgálatát méltatjuk 

ma, melyben Lukács evangéliumának gyönyörű üzenete árad: „boldogok akik a megbízásnak 

megfelelően cselekednek” (Kozma Zsolt). Teszi mindezt bölcs józansággal, a lélek áldott 

melegével egybetartván lelkeinket megfoghatatlan szálakkal kötve közösségünk százait az 

Isten házához. Ezt az egyszerű csodát, mívelte s míveli ma is, mert lelkeink igazi pásztora, aki 

nem hangos szóval, hanem valamilyen sajátosan egyszerű felebaráti megszólítással hív 

bennünket. 

Így lett minden gyülekezete templomos néppé. Így tölti be az Isten házát, hitünk 

megélésének és megvallásának hajlékát, mert kiket megszólít, jönnek az Úr szavára várva 

általa, mint az Úr szolgája, s mint ember ő érte is, a szóért, a mosolyért, a szeretetért, 

egymásért. 

Az a templom melyben ő szolgál az Úr ajándékaként gazdagabb és emberibb, mert 

feltárulkozik benne a lélek, gondjaival, bajaival, harcaival, örömével és bánatával mert érzi, 

hogy munkálkodik körülötte a megváltó szeretet. Ez a lelkipásztori munka legnehezebb 



feladata, mert befogadásra kész lelkeket épít észrevétlenül és Isten sok, gyönyörű hajlékát 

mindenütt, ahol szolgált. 

Most, amikor Őt ünnepeljük, nem feledkezhetünk meg, hogy nincs egyedül. 

Egyházunk, nemzetünk örömére sokan vannak az Úr elkötelezett szolgái közül, kiknek mi 

magunk is boldog társai lehetünk, mi akik ma itt vagyunk az esztényi templomban és 

mindazok kik ezt cselekszik máskor és máshol, hogy erős várunk legyen nekünk az Isten. 

Ebben a hitben, mely anyaszentegyházunk előbb idézett krédójában oly szépen 

fogalmazódik meg, tartson meg bennünket az Úr Isten egészségben, testvéri szeretetben 

keresztényként és magyarként. 

 

Dézsi Zoltán 
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