
“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:..” (Máté 9:35-38) 

A papi, szerzetesi, lelkészi hivatás nem tartozik napjaink “sláger” szakmái közé. 

Mondhatni hiányszakma, ami rengeteg lemondással és nehézséggel jár. 

Mégis ...mi vihet rá két fiatal férfit arra, hogy ezt a hivatást válassza?  

A zalaegerszegi Mária Magdolna plébániatemplom ifjú káplánjával Nagy Tamás 

atyával és Bella Péter győrújbaráti református lelkésszel beszélgettünk erről. 

Tamás atya vallásos családból származik. Soha nem okozott neki gondot a 

vasárnaponkénti szentmisére járás. Sőt! Egy prédikáció során ötlött fel benne az a 

gondolat, hogy ő akár lehetne pap is. Péter lelkészúr ezzel szemben egy kevésbé 

vallásos családban nőtt fel. Bár meg volt keresztelve, tizenöt éves korában kezdett el 

komolyabban a hittel foglalkozni, ekkor került a zalaegerszegi református gyülekezetbe. 

Egy konfirmációra készülő barátját kísérte el ifjúsági órára, amikor megérintette valami. 

Mindig is valamilyen segítő foglalkozást szeretett volna választani magának hivatásul, 

így a gimnázium vége felé eldöntötte, hogy református lelkész lesz. A felsőoktatásban 

eltöltött, nehéz öt év alatt megerősödött a hite abban, hogy ez az ő hivatása. 

Tamás atya útja nem vezetett egyenesen a szemináriumba. A gimnázium elvégezése 

után mérnök-informatika szakra nyert felvételt Győrbe. Ezt másfél év után abbahagyta 

és a teológia felé fordult. A hitoktatást akarta ekkor hivatásul választani. De még ez 

sem volt az igazi. Egy belső sugallat hatására a szombathelyi püspök atyánál 

jelentkezett, hogy pap szeretne lenni. A több lépcsős felvételi eljárás után bejutott a 

szemináriumba. A családja továbbra is mellette állt és támogatta a döntésében. 

Tanulmányai során többször eszébe jutott a családalapítás gondolata, de tisztában volt 

vele, hogy miről mond le, és inkább Istent választotta. 

Attól, hogy ők Istent szolgálják, mégis hasonlóan élik a mindennapjaikat, mint 

bármelyik másik ember. Tamás atya napjainak nagy részét hivatalos teendői teszik ki, 

de azért saját magára is marad ideje. Nagyon szereti napjaink zenéjét hallgatni, de 

szívesen orgonál is. Rossz szokása is akad: ez pedig a dohányzás.  

Péter a lelkészi hivatása mellett családot alapított. Feleségével - aki szintén református 

lelkész - együtt szolgálnak. Vezetik gyülekezetüket. A hétvégéik nagyon leterheltek, 

így inkább hétközben tudnak magukra több időt szánni.  

Előbb a nyáj, aztán jön a pásztor...  

Bogdán Benita és Kovács Géza  
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