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Cím: Megtérésem története
Alcím: Keresztény megtéréstörténetek napjainkból

Konceptualizálás:
Kutatásomban azt tekintem megtért kereszténynek, aki felhagyott
eredeti életmódjával, és igyekszik Istennek tetsző módon folytatni azt.

A kutatás célkitűzései:
Kutatásomnak célja, hogy feltárjam Isten milyen módon közelíti meg
az embereket napjainkban, és hogy ebben milyen részt vállalhatnak a
keresztények, és hogyan, továbbá, hogy megismerjük és megértsük a
megtérés előzményeit és következményeit.  Kutatásom eredményével
támogatni tudnék misszióscsoportokat, gyülekezeteket, hogy több
embert tudjanak Istenhez vezetni.

A kutatási terv indoklása:
Személyes okokból választottam ezt a kutatási témát. Nekem is volt
részem megtérésélményben, és azóta is olyan életet élek, melyet
mindenkinek szeretnék ajánlani.

Időtartam:
2016. április 8. - 2016. május 16.

A kutatást végző személyek:
Mucsi Eszter (én)

Költségvetés:
Kutatásom nem igényelt semmilyen költségvetést.

A kutatási terv megvalósítása:
Először összegyűjtöttem és átnéztem a szakirodalmat, ebből annotált
bibliográfiát készítettem, melyet mellékelek a dolgozathoz.
A kutatási célom megvalósítása érdekében előnyösebb lett volna, ha
interjúkat készítek, mert úgy mélyebbre hatóan, személyesebben
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tudtam volna vizsgálni a témát, hiszen minden megtérés egyedi,
mindegyik egy személyes kapcsolat kezdetét jelenti Istennel, ami
ugyanúgy változó, mint az emberek közötti kapcsolatok. A
legelőnyösebb a félig strukturált tematikus interjú lett volna.
A kutatásra szánt idő rövidsége miatt kérdőívvel dolgoztam, melyet
mellékelek a dolgozatomhoz, és az abból készült statisztikákat és
táblázatot is. A kérdőív azért előnytelen ebben a témában, mert
felületes, és a kérdésekre sem kaptam olyan részletes válaszokat, mint
élőben kaphattam volna. A számosításra viszont előnyös, könnyebben
kitűnik, hogy milyen úton, vagy kinek a segítségével jut valaki
valószínűbben megtérésre. A kérdőív internetes volt, melyet facebook-
on osztottam meg az ismerőseim között, a Dél-Pesti Golgota
Gyülekezet oldalán és a Központi Golgota Gyülekezet egyetemista
ifjúsági csoport oldalán. Az ismerőseim száma 200, viszont a többségük
nem megtért keresztény, a másik két csoportba többnyire megtért
keresztények csatlakoztak, a tagok száma 473 és 109. A kérdőívet
június 1-én tettem közzé, az első és a második napon is 14-en töltötték
ki, és június 9-ig még 5-en, így összesen 33 válasz érkezett.
A válaszok között egy olyan volt, mely tudományosan értékelhetetlen,
a többi viszont hasznos információkkal szolgált.

A témáról:
Ha vallási témát kutatunk, először mindenképp az adott vallás szent
könyvét érdemes tanulmányozni. A Bibliában számtalan történet és
példázat van a megtérésről, álljon itt néhány példa:
Lukács evangéliuma 15. 1-7 és 11-32 (Az elveszett juh és a tékozló fiú
példázata)
"A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy
hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: „Ez
bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük.” Ő erre ezt a
példázatot mondta nekik: „Ha valakinek közületek száz juha van, és
elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a
pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem
találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy,
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összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek
velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy
ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön,
mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.
[...]Azután így folytatta: „Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt
mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre
megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú
összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta
a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte
mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni
kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik
polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig
szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek,
de senki sem adott neki.” „Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én
apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!
Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem
az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak
nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra
kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt,
megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor
így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem
vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt
mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok
reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a
hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam
meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni
kezdtek.” „Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet
közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát,
és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: A
testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben
visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az
apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány
esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te
sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak
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barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel
tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt
mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.
Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és
feltámadott, elveszett és megtaláltatott.”
E két példázat alapjaiban írja le, hogyan képzeljük el a megtérés
folyamatát. Az elsőben Isten a cselekvő, míg a másodikban a fiú. Ez
jól bemutatja, hogy a megtérés kétoldalú, ugyanúgy, mint bármelyik
emberi kapcsolat.
Kutatásomban mind a két oldalt vizsgáltam, kiemelt figyelmet
szentelve arra, hogyan segíthet be egy harmadik személy.
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Kérdőív eredményeinek kiértékelése:
Neme
31-en válaszoltak, ebből 16 (51,6%) nő, 15 (48,4%) férfi.
Ez önmagában nem jelent semmit, viszont a többi kérdés eredményébe
beleszámítható, hogy nőkre és férfiakra is ugyanúgy vonatkozik,
nincsen aránytalanul eltolódva egyik, vagy másik irányba.
Kora
32-en válaszoltak.
Itt megoszlanak a válaszok. A legfiatalabb válaszadó 19 éves, a
legidősebb 69. A válaszolók fele a 20-33 korosztályba esik, ez annak
tudható be, hogy sok válasz az ifjúsági csoportból érkezett, a válaszolók
másik fele ennél idősebb. Ez az aránytalanság nem gondolom, hogy
nagy hatással lenne az eredmény minőségére.
Hány évesen tért meg?
31-en válaszoltak.
Itt is megoszlanak a válaszok. A legfiatalabb megtérő 5 éves volt, a
legidősebb 53. A válaszolók 22,6%-a 10 éves kora előtt tért meg,
35,6%-uk tizenévesként, 54,7%-uk húszas éveiben, 9,6%-uk harmincas
éveiben, és egyetlen válaszoló (3,2%) 53 évesen.
Azok a válaszolók, akik tíz éves koruk előtt tértek meg, egy kivételével
mind keresztény családba született. A kivétel egy táborban tért meg.
A válaszok alapján a húszas éveikben a legnyitottabbak, és a korral
előre haladva egyre csökken a megtérések száma.
Olyan családban nőtt fel, melynek voltak/vannak megtért keresztény
tagjai?
32-en válaszoltak, 16-an nemmel, 16-an igennel (50%-50%).
Ezt a kérdést annak érdekében tettem föl, hogy az előző kérdéssel
összefüggésbe tudjam hozni.
Kitől, illetve kiktől hallotta először az evangéliumot?
32-en válaszoltak.
A válaszolók közül 12-en (37,5%) lelkésztől vagy paptól hallották
először az evangéliumot; 10-en (31,3%) baráttól, barátoktól; 8 (25%)
az apjától; 6 (18,8%) az anyjától; 4-4 (12,5%) nagyszülőtől vagy nem
olyan közeli ismerőstől; 2-en (6,3%) testvértől; 1 (3,1%) idegentől, aki
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leszólította az utcán; és senki sem válaszolt azzal, hogy
férjtől/feleségtől, vagy attól, akivel együtt járt.
7-en (21,9%) válaszoltak egyébbel, ezek közül olyan válaszok jöttek,
hogy: nem emlékszik, túl fiatal volt; evangélistától; olvasta az
újszövetséget; keresztény táborban az ottani segítőktől.
Ez alapján a lelkészek és papok jól végzik a munkájukat, barátként
pedig érdemes erről beszélnünk. Ezzel szemben ne fűzzünk sok
reményt azokhoz, akikkel házastársként, illetve szerelmes párként
osztjuk meg először az evangéliumot. Érdekes eredmény, hogy bár
gyakran járnak missziós csoportok evangelizálni az utcára, a válaszolók
közül mégis csak ketten jelölték meg őket, mint azok, akiktől először
hallották az evangéliumot.
Ki, illetve kik gyakorolták Önre a legnagyobb hatást annak érdekében,
hogy megtérjen (Isten után)?
32-en válaszoltak.
A válaszolók közül 14-en (43,8%) választották a barátot, barátokat;
7-en (21,9%) a lelkészt vagy papot; 6-an (18,8%) az apjukat, anyjukat,
vagy nem olyan közeli ismerőst; 5-en (15,6%) testvért; 4-en (12,5%)
nagyszülőt; 2-en (6,3%) házastársat; egy valaki (3,1%) egy idegent,
aki leszólította az utcán; és senki sem válaszolt azzal, hogy attól, akivel
együtt járt.
5-en (15,6%) válaszoltak egyébbel, ezek közül olyan válaszok jöttek,
hogy: egy evangélista, a gyülekezet, otthoni csend Istenre figyelve, egy
a táborban megismert barát.
Ez alapján a barátoknak igen nagy hatásuk lehet, a lelkészek és papok
itt már elvesztették az előnyüket, de még mindig sokan köszönhetik
nekik a megtérésüket. A párját itt megint nem jelölte meg senki, érdekes
különbség viszont az előző kérdéshez képest, hogy itt ketten
megjelölték a házastársukat.
Mi volt a leghatásosabb érv, ami rávette arra, hogy megtérjen?
30-an válaszoltak.
A válaszolók többsége megemlítette a szeretetet.
Álljon itt néhány példa:
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   Hogy van valaki, aki teljesen ismer és szeret engem minden
bűnöm, ellene tett cselekedetem ellenére, valaki, aki a legjobb
barátom és aki a lehető legjobb irányba akarja vezetni az
életemet.

   A keresztények közösségben érzékelhető agapé szeretet
megtapasztalása.

   A szeretet, amit még ismeretlenül is éreztem - és nem akartam
az ellenkező táborhoz tartozni.

   A barátom élete, gondolkodásmódja, viselkedése, hozzáállása
a dolgokhoz; hiteles volt.

   Mert kell lenni fenn egy országnak!

   A kereszt körüli események megvilágítása.

   Bűnös vagyok.

   Jézus meghalt érted.

   Az öröm, amit Isten ad.

   Hogy van Isten, és a Biblia Isten nekem küldött üzenete.

   Benne van a Bibliában, ez Istennek tetsző dolog.

   A Biblia hitelessége a történelem ismeretében.

Közvetlenül megtérése előtt az élete mélyponton volt-e?
32-en válaszoltak.
17-en (53,1%) azt választották, hogy Nem; 6-an, 6-an, (18,8%) hogy
Igen, vagy Nem, de nem is voltam boldog; egy valaki (3,1%) pedig
teljesen boldog volt.
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2-en (6,3%) válaszoltak egyébbel, ők azt írták, hogy nem emlékeznek.
Ennek a kérdésnek a feltevésekor nem gondoltam bele, hogy sokan
fiatalon tértek meg.
Azok közül, akik tíz éves koruk előtt tértek meg 4-en válaszoltak
nemmel, és egy valaki azzal, hogy Nem, de nem is voltam boldog. Ez
kissé változtat az arányokon.
A válaszok alapján mégis úgy tűnik, nem kell mélypontra jutnia az
életünknek ahhoz, hogy megtérjünk, és az is előfordulhat, hogy valaki
teljesen boldog, amikor megtér.
Milyen körülmények vezettek oda, hogy megtérjen?
30-an válaszoltak.
A válaszok itt nagyon eltérőek, de többeknél feljön, hogy hiányzott
valami az életükből, vagy nyomorultul érezték magukat, vagy csalódtak
eddigi életükben, vagy az egyszerű kíváncsiság.
Álljon itt néhány példa:

   Leesett, hogy Isten isten, és szeret engem. :)

   Csak érdekelt, milyen úgy élni, hogy kapcsolatban vagyok
azzal az Istennel, akiről a barátom beszélt.

   Kíváncsiság, kerestem a helyem a világban.

   Egyszerűen éreztem hogy valami nagyon hiányzik és így nem
teljes az életem.

   Kiábrándultam a bulikból és alkoholból, nem éreztem, hogy
bármi amit kipróbálok megoldást nyújtana hosszú távon.

   Szerelmi csalódás, az élet értelmének keresése.

   Rájöttem, hogy kevés vagyok én az életem irányításához.

   Belül üresnek és szomorúnak éreztem magam.

   társtalanság, félelmek
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   Konfirmációra felkészítő órák keltették fel a kíváncsiságomat,
hogy oké, hogy hiszek, de mi a lényege. Nem lehet csak annyi
a lényege a kereszténységnek, hogy ismerem az összes
történetet Jézusról, és tudom hogy meghalt értem és a
bűneimért.

   Lelkesedés, rajongás talán.

   Nem volt semmi komoly kiváltó ok (...)

   Vágytam rá régóta, csak féltem is tőle, hogy nem vagyok
alkalmas rá.

Volt olyan bűne megtérése előtt, amitől, úgy érezte, nem tud megválni?
31-en válaszoltak.
16-an (51,6%) Nemmel, 9-en (29%) Igennel.
6-an (19,4%) egyébbel, ezek közül olyan válaszok jöttek, hogy: nem
emlékszem, kicsi voltam, nem fogtam még így fel.
Ahhoz, hogy megtérjen valaki, be kell látnia, hogy bűnös, viszont a
válaszolók többsége szerint nem kell küzdenie konkrét bűnnel.
Mi volt az?
12-en válaszoltak.
A válaszok között többen megjelölték a szexuális kísértés valamilyen
formáját, más összefüggést nem találtam.
Álljon itt néhány példa:

   szexuális kísértések

   Pornográfia.

   paráznaság és következményeitől való félelem

   Képtelenség a szeretetre

   A megbocsájtás gyakorlásának hiánya (...)
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   rossz szokások

Miután megtért, megszűnt az erre a bűnre való kísértés?
16-an válaszoltak.
Félreérthetően tettem fel a kérdést, valószínűleg sokan úgy válaszoltak,
mintha azt kérdeztem volna: Miután megtért, megszűnt a bűnre való
kísértés?
A válaszok szinte teljesen arányosan oszlottak meg az összes eshetőség
között: Igen, teljesen (3-an, 18,8%); Igen, többnyire (3-an, 18,8%);
Nem, és nem is szabadultam tőle, még manapság is néha bűnbe esem
(3-an, 18,8%); Nem, de enyhült (2-en, 12,5%); Nem, és nem is
szabadultam tőle, de Isten segítségével ellen tudok állni (2-en, 12,5%).
3-an (18,8%) egyébbel válaszoltak, ezek azok voltak, hogy: nem;
irreleváns; Nem, vagy hogy jobban kezelem vagy rosszabbul.
Mesélje el a megtérését!
25-en válaszoltak.
A válaszok nagyon eltérőek, álljon itt néhány példa:

   Kisfiam születésekor ismerkedtem meg a barátnőmmel, akivel
sokat beszélgettem Istenről. 10 évvel korábban, egy másik barátnőm
szintén hívő volt, vele is sokat beszélgettem akkoriban, így most csak
"újra felvettem a fonalat". Találtam egy gyülekezetet, ahol
fokozatosan, egyre mélyebben ismertem meg Isten jellemét és így
változtam lassan, ahogy egyre közelebb kerültem az Úrhoz.

   Magam hoztam meg a döntést egy este a szobámban.

   Csendes héten voltam Biatorbágyon, és kissé ki voltam
rekesztve, ezért egész héten Istenhez menekültem. Ekkor éreztem
igazán valóságosnak Őt és tudtam hogy döntenem kell, hogy
odaszánom magam, mert félig Istennek élek, félig nem, ez nem
működik. Gyermekkorom óta hallom az evangéliumot, nem tudom
pontosan megmondani mikor tértem meg, de visszatekintve, ettől a
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tábortól számítom, mert határozottan döntöttem és igent mondtam
Jézus követésére.

   Testvéremmel sétáltunk és beszélgettünk már a konfirmációm
után, és akkor jött szóba hogy de akkor ki is Isten, milyen ő, és hogy
miért is volt fontos, hogy meghaljon a bűneinkért. Mikor megértettem,
hogy lehet egy kapcsolatom vele, és mindössze annyi a dolgom, hogy
elfogadom az ajándékát, azonnal rávágtam, hogy szeretném ezt a
kapcsolatot. (Nem mintha előtte nem imádkoztam volna, meg ilyesmi,
csak akkor értettem meg, hogy hogy is működik.)

   Anyával elmentem a Golgota gyülekezetbe. A bibliaóra végén
az egyik pásztor azt mondta, hogy ha van valaki, aki most át akarja
adni az életét Jézusnak, tegye fel a kezét/álljon fel - erre nem
emlékszem pontosan - és akik ezt megtették, köztük én is, odamentünk
a pásztorhoz, hogy imádkozzon még egyszer értünk. A könnyeim
megindultak ezalatt. Majd kaptam egy kis kék Bibliát (újszövetség,
zsoltárok, példabeszédek).

   Arra emlékszem, hogy öcsémmel elmondtunk egy megtérő
imát apukám vezetésével (2001. január 2-án :D). 7 éves voltam, de
amennyire tudtam felfogtam a dolog komolyságát. Mielőtt az imát
elmondtuk, apu átbeszélte velünk, hogy mit is szeretnénk most
csinálni (azt hiszem a mi ötletünk volt öcsémmel, bár nem biztos).
Ezenkívül érzelmekre emlékszem még: lelkesedésre, boldogságra,
talán meghatódottságra/megilletődöttségre.

   Mivel gyerekkoromban tértem meg, ezért nem emlékszem
sokra belőle. Keresztény családba nőttem fel, így hallottam
folyamatosan Istenről. Amikor megtértem, akkor a pokoltól féltem,
hogy odakerülök. De megvallottam a bűneimet, és Isten komolyan
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vette a megtérésemet! (Még ha bizonyos emberek úgy is gondolják,
hogy gyerekkorba nem lehet komoly döntést hozni, mert sajnos
vannak akik így gondolják.) Arra emlékszem, hogy a bátyámmal
imádkoztunk együtt a szobánkba. Utána volt néha hogy
elbizonytalanodtam, hogy biztos megtértem-e, meg mindenki mesél
konkrét időpontot meg történetet, és akartam hogy nekem is legyen,
és ezért "újra megtértem", de akkor már igazából Isten gyermeke
voltam, csak biztosra akartam menni. Így pontos dátumot se tudok,
nem volt drasztikus változás az éltemben, de tudom, hogy Isten
megváltott gyermeke vagyok. Később persze volt, hogy kissé
eltávolodtam Istentől, aztán észrevettem, és visszatértem hozzá, de az
már nem az egyszeri megtérés, hanem a más értelembe vett megtérés,
amire szükségünk van újra és újra.

   Keresztény konzervatív család, frusztráció, hogy biztos
mindenki tökéletes, csak én nem, állandó megfelelési kényszer és
kisebbrendűségi érzés; ezzel tudnám jellemezni a kiskoromat.
Elméletben mindent tudtam, gyakorlatban nem valósult meg a hitem.
Bűntudatot éreztem, a keresztény szabadság és öröm
megtapasztalásának hiánya gyötört. Szerettem volna hiteles lenni,
csak sajnos előbb akartam ezt, mint a megtérést. A megtérés túl
komoly döntésnek tűnt, amolyan frusztráló-kegyes valaminek.
Vágytam rá, de féltem is tőle. Aztán 17 évesen imádkoztam és átadtam
az életem, de a bűneim jelenléte miatt újra azt gondoltam, hogy nem
tértem meg, az életem rendezetlen. Sosem voltam az a züllött típus,
tiniként is inkább csendesnek és visszahúzódónak ismertek, de közben
belül feszített az, hogy én nem ez vagyok, többre, másra vágyom.
Később 22 évesen csatlakoztam egy szabad-keresztény
gyülekezethez, elmentem egy táborba, ahol tulajdonképpen semmi
konkrét dolog nem történt, csak Istent dicsértük, imádkoztunk. Ezen a
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szeretet-közösségen és a szabadon szárnyaló Isten dicsőítésen
keresztül Isten nagyon mélyen megérintett és áttörte a falakat, a
gátlásokat, a kisebbrendűségi érzést, a megfelelési kényszerem és
mindent. Hirtelen úgy éreztem, hogy Istennel nincs akadály az
életben, hogy bár bűnös vagyok, de szabad lehetek és a bűneim nem
egyenlők azzal, ahogy Isten lát. Először életemben elhittem, hogy
Jézus áldozata mindenre elég és nem lehetek túl bűnös, mindenből van
szabadulás. Ezen a ponton már egy szabadsággal átitatott döntést
tudtam hozni, illetve nem is döntöttem, hanem inkább erősen
megragadtam Isten felém nyújtott kegyelmét. Azóta is ebben a
szabadságban élek és bár nagyon tökéletlen vagyok, mégsem
gondolom, hogy értéktelen vagyok. Bűneim lajstroma sem kicsi, de
úgy érzem, hogy Isten napról napra formál és egyre inkább közel vonz
Önmagához.

   Gimnázium 3. éve volt. Szalagavatót rendeztünk, és volt egy
terem, ahova a buli alatt mehettünk enni-inni. Amikor bementem, a
párhuzamos osztályunkból, meg néhány osztálytársam énekelt, majd
imádkoztak. Ez nagyon megindított, sírtam. Végül mondták, hogy van
egy imakör a suliban, és menjek el. Kb. két hónapra rá mentem el, és
attól fogva minden nap ott voltam. Nincs egy konkrét pontja a
megtérésemnek. Ez a szalagavató csak az első találkozás volt Istennel,
utána minden szépen lassan, fokozatosan történt.

   Istent körülbelül 4 évig kerestem. Az áttörés akkor történt,
amikor megvallottam a bűneimet egy papnak. Életgyónást végeztem.
Akkor éreztem, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet, és elvette rólam
a bűneim terhét. Felszabadultam, és olyan boldogságot éltem át,
amiről nem is gondoltam, hogy létezhet.
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   Egy angol táborba (Speak Out!) jelentkeztem, ahol nem csak
nagyon jól éreztem magam, de olyan körülményeket is biztosítottak,
hogy bármiről lehetett kérdezni, beszélgetni. A fiataloknak ez nagyon
fontos, nekem is az volt. A beszélgetések során sok kételyemet
elmondhattam Istennel kapcsolatban, amikre mind nagyon meggyőző
választ adtak. Emellett éreztem, hogy ők más fajta keresztények, mint
akikkel addig találkoztam: nagyon sok örömet és szabadságot láttam
bennük, am nagyon vonzó volt. Az utolsó előtti nap az egyik lány 4
pontban elmondta nekem az evangéliumot úgy, ahogyan még előtte
sosem hallottam. A végén megkérdezte, hogy el szeretném-e fogadni
ezt a bűnbocsánatot, szeretetet, örök életet? Igent mondtam.
Hazamentem és sokat gondolkoztam azon egy hónapon keresztül,
hogy miket is tanultam a táborban. Megfogalmaztam, hogy nem
akarok csak templomba járó keresztény lenni, hanem én is
személyesen szeretném ismerni az Istent. Akkor elindultam ezen az
úton, és mivel jobbat nem találni ezen a Földön, azóta is egyre jobban
meg akarom ismerni azt, aki megteremtett, és a gyermekének mond
engem.

Ennél a feladatnál kaptam két teljesen jogos kritikát, melyek a
következőek voltak: Erre kevés lenne a 20 perc!; Itt most leírtam
részletesen, de sok kérdésre nem tudok válaszolni, mert a gyermekkori
megtérésre nem nagyon passzolnak.
Továbbá az egyik válaszoló megemlített egy más értelemben vett
megtérést, melyre "szükségünk van újra és újra." Ő arra utalt, hogy
amikor felfedezünk egy bűnt az életünkben, akkor abból is szükségünk
van megtérésre már a megtérés után. Ebben a kutatásban ezzel a fajta
megtéréssel nem foglalkoztam.
Megtérése nagy érzelmi reakcióval párosult?
32-en válaszoltak.
17-en (53,1%) Igennel, 13-an (40,6%) Nemmel.
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2-en (6,3%) egyébbel, ezek a következőek voltak: Nem emlékszem,
de azt tudom, hogy boldog voltam abban az időben (táboroztunk sokat
együtt ifisekkel); szerintem igen, amennyire emlékszem.
Eszerint körülbelül fele-fele arányban jár érzelmi reakcióval az
Atyánkhoz való megtérés. Különböző emberek vagyunk, van, akiket
az érzelmeik győznek meg, és vannak, akik inkább hideg fejjel
döntenek. Egyik megtérés sem előbbre való a másiknál.
Fejezze be a mondatot! "Miután megtértem...
32-en válaszoltak.
Így fejezték be 19-en (59,4%), hogy "... lassan, fokozatosan változni
kezdett az életem.", 9-en (28,1%), hogy "... azonnal megváltozott az
életem."
4-en (12,5%) egyéb választ adtak, melyek a következőek voltak:
keresztény családban nevelkedtem, és kicsi voltam így az életem
nyilván nem változott meg gyökeresen, de tudatos keresztény életet
élek azóta is.; Folyamatosan változik az életem :); nem változott
látványosan sokat; is-is, sokkal nyitottabb lettem, ez egy pillanat alatt
történt. A személyiségem más mélységei lassabban változnak.
Ebből látszik, hogy Isten inkább lassan munkálkodik az életünkben,
bár előfordul, hogy drasztikus változtatásokat visz végbe.
Miután megtért, ki, vagy kik támogatták az új életforma megtartásában?
31-en válaszoltak.
A válaszolók közül 22-en (71%) barátot, barátokat jelölték meg; 14-en
(45,2%) lelkészt, vagy papot; 8-an (25,8%) testvért; 7-en, 7-en (22,6%)
Apát és Anyát; 3-an, 3-an (9,7%) a nagyszülőt és házastársat; 2-en
(6,5%) a párjukat.
6-an (19,4%) egyébbel válaszoltak, ezek a következőek voltak: testvér,
bibliatanulmányozó csoport; testvérek a ref. gyülekezetben, akikkel
megismerkedtem; Kr.E. evangelistája.; gyülekezet; Ebben egyedül
voltam a teológiát elvégezve.; Nem nagyon volt mély kapcsolatom
keresztényekkel, ezért nagyon sokat jártam gyülekezetbe tanításokat
hallgatni és nagyon sok időt töltöttem Istennel.
Ez alapján a barátok és a családtagok tudják nyújtani a legnagyobb
támogatást, és itt többen megjelölték szerelmüket is, és az egyéb
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kategóriába is sok válasz érkezett, tehát támogatni gyakorlatilag bárki
tud.
Megtérése után volt olyan szakasz az életében, amikor elfordult
Istentől, és visszatért régi életmódjához?
31-en válaszoltak.
23-an (74,2%) Nemmel, 8-an (25,8%) Igennel válaszoltak.
Tehát a többség, ha egyszer megtért, utána nem tér vissza előző
életmódjához. Bár fontos megjegyeznem, hogy az a 8 is, aki igennel
válaszolt, végül újra megtért, tehát azokat nem tudtam megkérdezni,
akik végleg elfordultak Istentől.
Mi volt az oka az elfordulásának?
7-en válaszoltak.
A válaszok nagyon eltérőek, melyek a következőek voltak:

   A bűn csábításai

   Szerelem

   A túl hangos világ, elnyomták Isten szavát és eltévedtem.

   Azt hiszem nem voltam eléggé odaszánva.

   Megvolt -- elég gyorsan -- az első "kísértés", olyan valakire
akadtam, aki mellett eltávolodtam a hittől. Ez igazán később
derült ki.

   Keresztény párkapcsolatom lett, ahol meg kellett tanulnom
Istent előre helyezni a párommal szemben. Ez nehézkes volt és
ha nem is teljes elfordulással járt, de voltak benne nehézségek.

   Kiégés.

Ki, vagy kik hatottak rá abban, hogy elforduljon Istentől?
5-en válaszoltak.
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4 (80%) válasz érkezet a barát, barátokra; 2 (40%) nem olyan közeli
ismerősre; és egy-egy (20%) házastársra, párra. Egy válasz sem érkezett
családtagra, lelkészre vagy papra.
Ebből is kitűnik, hogy a barátok mekkora hatással vannak egy ember
életére, vigyáznunk kell, hogyan válogatjuk meg őket. Érdekes, hogy
arányaiban nagyban megjelent a nem olyan közeli ismerős, akiknek
egyébként nem gondolnánk, hogy nagy hatásuk lehet, de ebben az
esetben úgy látszik mégis.  A házastársunk és párunk esetében is
óvatosnak kell lennünk, ha Isten közelében szeretnénk maradni.
Ezekkel szemben úgy tűnik a család nem jelent veszélyt az Istennel
való kapcsolatunkra, illetve a lelkészek és papok sem, amint az
elvárható volt.
Eleinte megelégedéssel töltötte el az elfordulás?
8-an válaszoltak.
4-en (50%) Nemmel, 3-an (37,5%) Igennel.
Egy valaki (12,5%) egyébbel válaszolt, ami a következő volt: talán.
Eszerint az elfordulásnak a kezdetektől fogva sem kell megelégítenie,
bár valakinek tényleg beválhat ideig-óráig.
Ez később változott?
7-en válaszoltak.
Ezt a kérdést is rosszul tettem föl. Arra lettem volna kíváncsi, hogy
végig meg voltak-e elégedve azzal, hogy elfordultak Istentől, de mivel
az előző kérdésre vegyes válaszokat kaptam, így ide is vegyes válaszok
érkeztek, amik semmit sem mutattak a statisztikán.
De a válaszolók 100% ugyanazt a választ adta, mint az előző kérdésre,
tehát végül minden válaszoló elégedetlennek érezte magát az
elfordulása után.
Mi volt az oka annak, hogy újra megtért?
6-an válaszoltak.
A válaszolók közül többen említették a hiányérzetet, és hogy a
bűneikben nem elégedtek meg.
Álljanak itt a válaszok:

   Isten szeretete "üldözött" :)
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   Hiányzott az amit Istenből megtapasztaltam.

   Egy idő után hiányzott a valódi öröm, megelégedés amit
Istentől kapunk csak.

   Az hogy rádöbbentem arra, hogy Isten jobban szeret annál,
mintsem hogy bűneimre tekintsen.

   Rájöttem, hogy amik eleinte jó érzéssel töltöttek el, nem
örökre szóló örömök maradandó dolgok voltak hanem
mulandó, sőt olyanok amik később keserűséggé, megbánássá
fordultak. És nem akartam, akarok ilyen múló, negatív
dolgokkal feltölteni, ezekre építeni az életem.. azt az utat
szeretném amit Isten nekem szánt, mert az számomra a legjobb
és abban gyönyörködik ő is.

   A teljesen tönkrement és megkeseredett életem után, Isten
adott egy új mélyen hívő társat, aki életével és támogatásával
közelebb és közelebb vitt Istenhez. (...)

Ki, illetve kik gyakorolták Önre a legnagyobb hatást annak érdekében,
hogy újra megtérjen (Isten után)?
7-en válaszoltak.
A válaszolók közül 4-en (57,1%) választották a barátot, barátokat; 3-an
(42,9%) lelkészt, vagy papot; és egy-egy (14,3%) válasz érkezett
testvérre, házastársra. Nem esett választás apára, anyára, nagyszülőre,
párra, nem olyan közeli ismerősre, és egy idegenre, aki leszólította az
utcán.
2-en (28,6%) válaszoltak egyébbel, ezek a következők voltak: tanár,
evangelizációs előadók; Isten.
Továbbra is a barátok és a lelkészek, papok járnak elől a hatáskeltésben.
Mesélje el az újra megtérését!
6-an válaszoltak.
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A válaszok közül álljon itt néhány példa:
   Csak felismertem hogy Isten nagyszerű.

   Letérdeltem Isten elé, és megvallottam a bűneimet.

   Ahogy újra hallottam az evangéliumot, éreztem, hogy letértem
az útról, és hogy milyen szörnyű Isten nélküli életet éltem az
elmúlt időkben... És vágytam Istenre, barátságára,
útmutatására, irányítására,  hogy magam mellet érezhessem és
hogy a jó irányba tartsak.

   Egy hosszabb külföldi kint tartózkodás segített abban, hogy
tudjak szakítani a régi életemmel.

   Egyre komolyabban vettem a megtérést és az előző állapotom
után, amiatt szorongtam, hogy ez talán nem lenne az igazi.
Gyerekeinkre sokat vártunk, 3 gyermeket örökbe fogadtunk. A
3. kislány érkezése után 2004-ben elmentünk a helyi baptista
gyülekezetbe. 3 év után, mivel a igeszolgálatok eléggé
megüresedtek, barátaink hívására elmentünk a Golgota
budapesti gyülekezetébe. Évek után itt tanultam meg, hogy
nem az üresség, nem a figyelmetlenség, ami távol tart Istentől.
Az Isten mindörökké hűséges és ha Ő elhívott, megváltott,
akkor KEGYELMÉBŐL és áldásából hozzá tartozhatok.

És itt is kaptam egy jogos kritikát: Na, ez még hosszabb történet lenne,
ez pedig egy kérdőív, amit elvileg 20 perc alatt lehet kitölteni! :p
Érdemes volt megtérni?
31-en válaszoltak.
Mind Igennel, 100%.
Tehát 100%, hogy érdemes megtérni!
Boldogabb most, mint megtérése előtt?
32-en válaszoltak.
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27-en (84,4%) Igennel.
5-en (15,6%) egyébbel, melyek a következőek voltak: Nyilván nem
lehet összehasonlítani egy 6 éves gyerek boldogságát egy fiatal
felnőttével. :); nem tudom, nem emlékszem az előtte lévőre.; Nem
tudom.; Lelkileg igen, de nagyon harcos az utóbbi időszakom, így nem
mondhatok tiszta igent; nem tudom, milyen volt a megtérésem előtt,
de néha van hogy eljátszok vele , hogy mi van, ha mégse igaz, amit
hiszek. Aztán rájövök, hogy ha nem igaz, akkor nincs semminek sem
értelme, és nem tudok nem hinni Istenben, mert beleőrülnék.
Eszerint mindenki boldogabb attól, hogy megtért.
Legfőképpen miben változott meg az élete?
26-an válaszoltak.
Sok válaszban megjelenik az Istennel való kapcsolat és annak  előnyei,
a nyugalom, biztonságérzet, a más emberekhez fűződő kapcsolatok
minőségi javulása, a személyiség javulása, hogy értelmet kapott az
életük.
Álljon itt néhány példa:

   Biztonságban érzem magam, és az egész gondolkodás módom
és világnézetem átformálódott. Isten egy szilárd alap és a
legnehezebb napokon is biztosan megerősít és megvéd.

   Sokkal jobban bízom Istenben, és tudom, hogy mindig velem
van. :)

   Tudom merre kell haladnom az Urammal együtt, és hogy a
halál, halálom egyáltalán nem a vég, hanem csodálatos dolog.
A kezdete az Istennel face to face töltött időmnek, a
hazatérésemnek, a megnyugvásomnak és a feltétlen
boldogságnak.

   Biztonságérzetem van.

   Hogy tudom mi az életem értelme.
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   van élő kapcsolatom Istennel, és örök életem, biztonság és
békesség, és képesség nem indulatokban és keserűségben élni

   (...)Röviden: szabad vagyok és szeretve vagyok.

   Az önzésem, a magamra figyelésem hátrébb csúszott. Olyan
hívő feleséget kaptam, aki egész életével (több, mint 31 éve
vagyunk egymás mellett) megmutatta, milyen komoly dolog
Istenhez, Jézushoz és a Szentlélekhez tartozni, életünket Rájuk
bízni.

   Szabadidőm eltöltésében, a káros szenvedélyek (alkohol)
megszűnése, eltűnt az életemből az, hogy imádtam veszekedni,
furkálódni.

   Érzelmileg sokkal jobb lett. Az emberi kapcsolataim sokkal
jobbak lettek. Célja és értelme van az életemnek.

   Helyes önképem lett, nagyobb önbizalmam,
kiegyensúlyozottabb vagyok, határozottabb vagyok,
türelmesebb és elfogadóbb vagyok másokkal szemben. De ez
nem egyik napról a másikra történt.

   A terheket átadtam, így könnyebb lett az élet.

   Tudom, hová tartozom.

   Abban, ahogy Istenről és a Vele való kapcsolatomról
gondolkodom, illetve ahogy ez alapján a saját és mások
bűneihez viszonyulok.

Van, hogy még manapság is bűnbe esik?
32-en válaszoltak.
26-an (81,3%) Igennel, 2-en (6,3%) Nemmel.
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4-en (12,5%) egyébbel válaszoltak, melyek a következők voltak:
Valószínű de nem tudatosan.; nyilván követek el most is bűnöket, nap
mint nap (hiszen akár egy rossz gondolat is bűn); Ritkán, egyszer-
egyszer; nyilván.
Ebből tehát az látszik, hogy a megtérés után is bűnösök maradunk, mint
előtte.
Mi értelme van ilyen megszorítások között élni?
27-en válaszoltak.
Ezt a kérdést azért tettem föl, mert tudom, hogy a hitetlenek így
gondolkodnak a keresztények életéről, nem azért mert én így
gondolkodom. A válaszok többsége támadta azt az elképzelést, hogy
megszorítások között élnek, útmutatásként gondolnak a törvényre,
természetesen volt egy-két kivétel.
Álljon itt néhány példa:

   Rossz a kérdés. (...)

   Milyen megszorítások? Nem élek megszorítások között. Isten
akarata nem megszorítás, hanem útmutató.

   Isten iránymutatásai és parancsai nem megszorítások, hanem a
bölcsességhez, szabadsághoz és megelégedettséghez vezető
út. Csak így látom értelmét az életnek.

   Nem megszorításoknak élem meg, hanem útmutatás az élethez.

   Milyen megszorítások? Istent hálából követem azért, mert
szenvedett a bűneimért helyettem, és ezért Isten tisztának lát és
meg tudok állni szentsége előtt majd.

   Én nem érzem megszorításoknak. Abban az életformában
érzem jól magamat, amiben vagyok. Szerintem ezek a
"megszorítások" csak a javamra válnak. És ezáltal a világnak
is mutathatok egy darabkát Istenből. Láthatják, hogy én
valamit másképpen csinálok, és még nem csalódtam benne.
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Sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok így, hogy van egy biztos
pont az életemben, mintha csak magamra akarnék támaszkodni.

   Isten nem lekorlátozni akar, hanem védőkorlátokat ad, hogy
megóvjon a rossz dologtól. És van hogy a saját fejem után
megyek, de rájövök, hogy Isten útja jobb lett volna. És az a jó,
hogy Isten engedi, hogy a saját fejem után menjek, nem
vagyok robot, de szeret akkor is, mint a gyermekét

   Nem érzem feltétlen megszorítanak. Ezek inkább egyfajta
stabilitást adnak. Egy védőburkot. Ez a legjobb módja, hogy
olyan életet élhessünk amilyet Isten szánt nekünk vagyis a
legjobbat. A 'megszorítások nélküliségben' nem csak a
szabadság van, a szabadság bizonytalanságot, elbukást,
védtelenséget is jelent és mindent ami ezekből fakad.

   Korlátokra szükség van. Ezek biztonságot adnak, és a helyes
úton tartanak.

   Úgy érzem, az úr törvényei a javamat szolgálják.

   Isten megszorításai biztonságot adnak és még ha nem is értem,
tudom, hogy egy szerető Istenem van.

   Istenbe vetett bizalom és szeretet.

   Biztonságot ad.

   Az örök élet ígérete.

Gondolkodott már azon, hogy visszatér régi életmódjához?
31-en válaszoltak.
16-an (51,6%) azt válaszolták, hogy "Sose gondolok rá, jól érzem
magam így"; 13-an (41,9%) azt, hogy "Néha elgondolkodom rajta, de
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nem érné meg"; és senki nem választotta azt, hogy " Néha vissza is
térek, de aztán mindig megbánom".
2-en (6,5%) válaszoltak egyébbel, ezek a következőek voltak:
Elgondolkodok rajta néha, hogy milyen lenne Isten nélkül, de mindig
csak azt érzem, hogy mennyivel jobb így.; Néha eszembe jut, de végül
mindig csak hálát tudok adni azért, hogy már nem abban az állapotban
vagyok.
Ezek szerint mindenkinek bevált ez az életforma, senki sem kíván
visszatérni az előzőhöz, még akkor sem, ha néha elgondolkozik rajta.
Kinek ajánlaná, hogy térjen meg?
32-en válaszoltak.
A válaszlehetőségek a következőek voltak: Mindenkinek; A legtöbb
embernek, de azért vannak kivételek; Csak a legrátermettebbeknek;
Csak az elhívottaknak; Senkinek.
Egy kivételével azt a választ adták, hogy Mindenkinek.
Az egy kivétel az egyebet választotta, és ezt írta: Mindenkinek, de
vannak akiknek különösen (vagyis nagyon szeretném hogy
megtérjenek) például a nem hívő barátaim.

Személyes hozzáfűzés:
Most, hogy feldolgoztam számos keresztény társam megtérésének
történetét, szeretném elmesélni a sajátomat.
Keresztény családba születtem, apukám prédikátorként dolgozott,
anyukám pedig a gyerekszolgálatot vezette, így mindig is közel voltam
Istenhez. Aztán valamiért, már nem is tudom miért, megharagudtam
Rá, és 13 évesen eldöntöttem, hogy többé nem fogok hinni Benne.
Életem legrosszabb egy évét éltem meg. Aztán rájöttem, hogy Ő akkor
is létezik, ha én azt nem hiszem el. Jobb életet akartam élni, és ezért
tudatosan elkezdtem érdeklődni az iránt az Isten iránt, Akit a szüleim
mutattak be nekem. 14 éves voltam, de nem tudom pontosan a
megtérésem időpontját, mert én nagy érzelmi reakcióra számítottam,
ami nem volt, csak akkor, amikor bizonyságot tettem egy idegennek.

Összegzés:
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A válaszok alapján a megtérés mindenkinek az előnyére szolgált, és
bárkinek tudnák ajánlani. Első sorban a szeretet miatt, és hogy
kapcsolatba kerülhettek egy Atyával, Aki célt és értelmet ad az
életüknek. A törvényre pedig többnyire útmutatóként tekintenek, mely
segít eligazodni abban, hogyan tudjanak jobb életet élni. A megtértek
többsége lassan, fokozatosan változott, a bűn kísértésétől pedig nem
szabadult, még manapság is bűnbe esik.
A legnagyobb segítséget pedig az Istenhez való megtéréshez úgy
adhatjuk valakinek, ha barátként, családtagként, vagy lelkészként,
papként állunk mellette. Kevésbé tudjuk elősegíteni valakinek a
megtérését házastársként, és még kevésbé párként.
A változás pedig egyértelmű: " szabad vagyok és szeretve vagyok.",
"Biztonságérzetem van.", "Célja és értelme van az életemnek.", "A
terheket átadtam, így könnyebb lett az élet.", "Tudom, hová tartozom.",
"Helyes önképem lett", "Az önzésem, a magamra figyelésem hátrébb
csúszott", "a káros szenvedélyek (alkohol) megszűnése", "rájöttem arra,
hogy Isten jobban szeret annál, mintsem hogy bűneimre tekintsen.",
"Isten szeretete "üldözött" :)".

"Térjetek meg, mert közel van a mennyek királysága!"
Máté evangéliuma 4,17
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