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Mi volt Jézus elsı üzenete, amit a pusztai kísértésébıl való kijövetele után hirdetett? 
A Szentírás a következıt mondja: 
 
“Ettıl fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett 
a mennyeknek országa.” (Máté 4:17). 
 
Jézus arra hívta az embereket, hogy térjenek meg mielıtt hívta volna ıket, hogy 
higgyenek benne. 
 
Márk a következıt írja: 
 
“Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az 
Isten országának evangéliumát, és mondván: Betelt az idı, és elközelített az Istennek 
országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Márk 1:14-15). 
 
Krisztus azt prédikálta, hogy “elıször térjenek meg és utána higgyenek.” 
 
Jézus a missziója során mindenhol ezt mondta: 
 
 “Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bőnösöket a megtérésre.” (Máté 
9:13). 
 
A következıt mondta a Galileabelieknek: 
 
” …. ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek.” (Lukács 13:3). 
Jézus mindenhol a megtérés evangéliumát hirdette! 
 
Keresztelı János szintén a megtérést prédikálta, hogy ez által felkészítette Izraelt 
Krisztus eljövetelére. János üzenete a zsidók felé egyszerő és félreérthetetlen volt: 
 
“Azokban a napokban pedig eljött Keresztelı János, aki prédikált Júdea pusztájában. 
És ezt mondta: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.” (Máté 3:1-2). 
 
Az emberek mindenhonnan jöttek, hogy hallják János prédikációját. İ nyíltan, 
félreérthetetlen módon beszélt hozzájuk: 
 
A Messiás hamarosan meg fog jelenni köztetek, és jó lesz felkészülnötök a vele való 
találkozásra! Izgatottak lehettek az eljövetele miatt, de mondom nektek, hogy a 
szívetek még nincs kész, mert még a bőneitekben vagytok. Külsıleg tisztának és 
szentnek látszotok, de belül teli vagytok mindenféle halott dologgal! Kígyók és 
viperák nemzedéke vagytok, akik egyáltalán nem félik Istent [lásd: Máté 3:7-12]. 
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Hát nem tudjátok, hogy még mindig bőneitekben vagytok? Figyelmeztetlek 
benneteket, hogy “el kell hagynotok (a holt) bőnös cselekedeteket megtéréshez illı 
(igaz) cselekedetekkel cseréve fel azokat, hogy hinni tudjatok a Megváltóban és 
követni tudjátok İt”. Bánjátok meg tehát bőneiteket, hagyjátok el azokat, hogy 
látható legyen a valódi változás az életetekben!” 
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Fordító megjegyzése: a megtérés szó egy gyökeres életmódbeli változás folyamatát 
jelöli, ami magába foglalja az elkövetett bőnök miatti megszomorodást, megbánás 
tanúsítását, hittel Jézus Krisztus felé való fordulást és a bőnök elhagyását. 
 


