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hívhat. Mindenféle lehetőséget, ami 
emberi számítások szerint akadály lett 
volna, elősegítettem ahhoz, hogy ne tör-
ténjen meg. És volt egy hosszú vívódás, 
tíz év, abban volt egy komoly párkapcso-
latom, volt egy menyasszonyjelöltem is. 
De nem tudta semmi betölteni, sem ő, 
sem más, egyszerűen üresnek éreztem a 
lelkem. A papságra konkrétan 2016-ban 
kaptam meg a hívást, ez egy mély isten-
élmény, sőt kettő, kéthetes eltolódás-
sal ugyanaz ismétlődött meg. Ekkortól 
éreztem, hogy Isten mindenféleképpen 
papnak hív.” 2017-ben elzarándokolt 
Medjugorjéba, hogy valahogy rende-
ződjenek az érzelmei, hogy vagy ki tud-
ja mondani az igent a házasságra, vagy 
pedig az Úr Jézus mellett döntsön. És az 
utóbbi történt. Mint mondja, a hosszú 
menekülésnek ez lett a vége, Isten meg-
hagyta a szabad akaratát, de olyan erő-
sen hívta, hogy nem tudott más irányba 
menni. Úgy érzi, ebben teljesedik ki az 
élete, és ezáltal Isten akarata is ebben 
valósul meg. 

Pinkóczi György hozzátette, Istent 
nem lehet csak úgy lerázni. Ha már egy-
szer valaki hivatást kapott, nem lehet 
csak úgy félredobni. „Az, hogy itt, a sze-
mináriumban lehetünk, nem garancia 
arra, hogy itt is maradunk. Ha valamit 
kapunk, azt gondozni kell, mint egy 
növényt. Én is ugyanúgy jártam, mint 
Levente, próbáltam lerázni, a kolozsvári 
létem az ellenszegülésemet bizonyítot-
ta. Jogot akartam végezni, nem sikerült, 
aztán ellenőr voltam, gyorsétkezdében 
dolgoztam, de nem tudtam megtalálni 
azt a belső nyugalmat, amire szüksé-
gem volt.” 

Felvállalt választás

Kérdésünkre, hogy a körülöttük lévők 
miként fogadták döntésüket, Pinkóczi 
mosolyogva mondta: több testvére közül 
van, aki még most is ellenszegül a dön-
tésének, van, aki már belenyugodott. De 
ő határozottan közölte velük, hogy ezt ő 
döntötte el, tartsák tiszteletben. 

Csibi Levente visszaemlékezett, kez-
detben szégyellte, még önmaga előtt 
is, mert egy más életútja volt azelőtt, és 
nagy volt a kontraszt, hiszen az addigi 
életével nem egyezett meg az Istenhez 
való fordulás. „A szüleim is csodálkoz-
tak. Édesanyám elfogadta, neki nem 
kellett hosszú idő. Édesapám még má-
sodéven is elő-előállt az alternatívák-
kal, de mondtam, hogy ebben nincs 
megalkuvás, nincs kompromisszum. Ő 
is elfogadta. De nem várom azt, nem is 
vágyom arra, hogy elfogadják az em-
berek, mert akkor azt jelenti, hogy nem 
léptem ki a világból teljesen.” Hozzáfűz-
te, egy belső hang hívja, és olyan határ-

helyzetekben segítette át a kegyelem, 
amikor már minden emberi érvelés elfo-
gyott. „Amikor én elfogytam, és a saját 
magamban és a külvilágban való biza-
lom is, akkor Isten mindig átsegített, 
és sikerült, hogy megmaradjak ebben 
a hivatásban. Lelkiismereti meggyőző-
désem az, hogy Isten hív erre az útra. 
Ajándékot fogadtam el, és ajándékként 
szeretnék élni benne.” 

Lázár Hunor a családja körében nem 
tapasztalt ellenállást arra vonatkozóan, 
hogy a papi hivatást kövesse, távolabbi 
ismerősei részéről viszont igen. Volt, aki 
feltette a kérdést, hogy elment-e az esze, 
hogy pap szeretne lenni. „Én azt mond-
tam, hogy nem elment, sőt, megjött, 
mert kell egy bizonyos fokú érettség ah-
hoz, hogy az ember felismerje, kell egy 
elköteleződés, hogy valóban át tudja az 
ember adni az életét a Jóistennek, hogy 
ő dolgozni tudjon.”

Mindennapi belső vívódások

Bár határozottan tudják, mit szeretné-
nek, melyik utat választották, kit követ-
nek, és ezt fel is vállalják maguk és a vi-
lág előtt, a kispapoknak is vannak belső 
vívódásaik. De talán ettől is csiszolódik 
még fényesebbre, még ékesebbre ez a 
hivatástudat. „Saját tapasztalatomból 
kiindulva, egyszerűen a világnak van 
egy vonzása” – mutatott rá Csibi Leven-
te. „Tehát az, hogy az ember odaad egy 
ajándékból, azt jelenti, hogy az ajándék 
soha nem felesleg. Főleg, ugye, hogy a 
pap sacerdos, azt jelenti, hogy szent 
ajándék. A mi lemondásunk – bizonyos 
értelemben lemondás – az egy ajándék. 
De ez nem jelenti azt, hogy sokszor 

nem kell elmenni a végsőkig, hogy ezt 
az ajándékot oda is tudjuk adni. Mi is 
ugyanolyan emberek vagyunk, mint 
más, fi atalok, és ugyanúgy megvannak 
a testi, lelki vágyaink, mint minden 
egyes embernek. Ahogy az Úr Jézus 
mondta: »nem ki akarom venni őket a 
világból, hanem meg akarom erősíte-
ni«. Mi is fi zikai és lelki értelemben véve 
egészségesek vagyunk, és ugyanolyan 
vágyaink vannak, mint a többi ember-
nek. Itt a vágyaknak vannak prioritása-
ik. Teljesen más a vágyakozás, amikor 
hivatásból vágyik valaki a családi élet-
re, a szerzetesi vagy a papi életre. És ez 
a leglényegesebb része, hogy amikor az 
ember döntött, teljesen mindegy, hogy 
melyik életforma mellett, akkor a vá-
gyaknak hierarchiájuk van.” Elmondta, 
vannak nehezebb időszakok, vannak 
kételyek, lelki szárazság, a hitnek a sötét 
éjszakái, amikor ők sem látnak semmit. 
„Tehát ugyanaz, mint a világi életben, 
mindenhol vannak megpróbáltatások, 
legyen valaki családos, szerzetes vagy 
pap. Ha valaki az életszentség útján 
akar járni, és törekszik Isten felé, akkor 
ezek a megpróbáltatások minden terüle-
ten megvannak. Úgy a pap életében, a 
kispap életében, az édesapa, édesanya 
életében. Az, ami Istennek tetsző, és 
amit Isten szeret – kimondottan a csa-
lád, papság és szerzetesség –, ezekben 
az életállapotokban ugyanazokkal a 
kísértésekkel néz szembe minden egyes 
ember, aki Krisztust hűségesen akarja 
követni.” 

A beöltözésről és admisszióról úgy 
véli, ez egy fontos állomás. És azáltal, 
hogy az egyház megbízik bennük, meg-
előlegezi a beöltözendőknek a reveren-
dát, jellé teszi, és megelőlegezi azt a 
bizalmat, amire majd később ígéretet 
tesznek. „Számomra is egy nagy ünnep 
ez, hogy innentől kezdve nemcsak hiva-
tástudatom van, hanem kötelességtuda-
tom is, küldetésem. Nemcsak hivatásom 
van, hanem felelni fogok a tetteimért. 
Kétszer, háromszor, ötször meg kell 
gondolkozzak onnantól kezdve, hogy 
az egyház engem jellé tesz, hogy mit 
szólok, mit cselekszek. Akár hallgatok, 
akár szólok, akkor annak a státusznak 
megfelelően szóljak, hogy az megfelel-
jen a keresztény értékeknek. De példa is 
kell legyek, mert nem azt fogják monda-
ni, hogy XY mondta, hanem hogy a pap 
mondta. Tehát nagy a felelősség, ugyan-
akkor sok esetben egy kiemelt pozíció is. 
Ez egy olyan ékszer rajtunk, mint a há-
zasfeleknek a gyűrű az ujjukon. Ez már 
az elköteleződés jelét mutatja. Öröm is 
egyben, ugyanakkor kötelesség is.” 

hivatásban részesül, akit erre hív az Úr, 
az szeretetet ad át a gyerekeinek, uno-
káinak, akit pedig szerzetesi, papi hiva-
tásra hív, az ugyanúgy szeretetet ad át a 
híveinek, a hozzá közel lévőknek. Az a 
lényege, hogy aki hivatást kapott, a Jóis-
tent megmutassa másoknak, és így ilyen 
módon teljesedjen ki az élete.” Saját hi-
vatástörténetéről elmondta, mintegy 
húsz évet ölel fel, amióta gyermekko-
rában ministrálni kezdett, fokozatosan 
épült be az életébe az istenkapcsolat is. 
„Egyre inkább közel éreztem magam 
az Úrhoz, és valamiképpen misztérium 
megfogalmazni azt, hogy gyarló em-
berként is mennyire értékesek vagyunk 
az Úr szemében, hogy alkalmasnak lát 
arra, hogy mi az Ő igéjét hirdessük, az 
Isten országát is növeljük a létünkkel, 
tettünkkel, szavainkkal. És én valami-
képpen ezt szeretném, úgy érzem, erre 
kaptam hivatást.” 

A csíkcsobotfalvi Csibi Levente ko-
rábban Egerben kezdte el a szemináriu-
mot, két évet ott végzett el, idéntől csat-
lakozott a gyulafehérvári intézménybe 
járó társaihoz, és itt kívánja folytatni a 
tanulmányait. Az isteni hívással kap-
csolatban kifejtette, az ő életében is 
egy hosszú folyamatról van szó. „17 
éves voltam, amikor egy olyan mély 
vágy suhant át a szívemen Isten iránt, 
amit semmi nem tudott betölteni, sem 
azelőtt, sem azután. Azt a szeretetet, 
amit akkor én megtapasztaltam, azt az 
élményt senki és semmi nem tudta utá-
na pótolni. Én ellenkeztem. Mondhatni, 
jónási hivatásom van, mert kemény tíz 
évet küzdöttem az ellen, hogy belépjek a 
papságba, elinduljak a szemináriumba, 
direkt ezért nem is érettségiztem, mert 
azt gondoltam, hogy Isten akkor nem 
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