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Yeþaya, otuz dokuzuncu bölüm
I.

Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)

II.

Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III.

Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

IV.

Tarihsel parantez: Sanherib'in saldýrýlarý ve Hizkiya'nýn hastalýðý (36-39)
A. Sanherib'in saldýrýsý (36,37)
B. Hizkiya'nýn hastalýðý ve iyileþmesi (38)
C. Hizkiya'nýn aptallýðý: Babil'in Yahuda'yý sürgüne götüreceði önceden
bildirilir (39).
1. Hizkiya, Babil'den gelen konuklara sevinerek tüm hazinelerini
gösterdi (39:1,2).
2. Yeþaya Hizkiya'ya günahýný göstermeye geldi (39:3-4).
3. Yeþaya Yahuda'nýn Babil'e sürüleceðini bildirdi (39:5-6).
4. Hizkiya Tanrý'nýn bildirisini haklý ve iyi buldu (39:8).
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Bu bölüm 2. Krallar 20:12-19 ayetleriyle koþuttur.
39:1 o vakit: Sözü edilen vakit Hizkiya'nýn egemenliðinin on dördüncü yýlýydý. Merodak-baladan'ýn
egemenliðinin ise sekizinci yýlýydý. O, her an Asur'un saldýrabileceðini bildiði için Asur'un tehdit
ettiði baþka uluslarla antlaþmaya çalýþýyordu. Yakýnlarda Elam kralý Khumbanigas'la bir antlaþma
yapmýþ ve Fýrat kýyýlarýnda yaþayan Aramlý oymaklarýn bazýlarý onu desteklemeye söz vermiþlerdi.
Hizkiya'nýn hastalýktan iyileþmesini (ve belki de Yahuda'da yapýlmýþ olan belirtiyi [2. Tarihler
32:31]) bahane ederek Hizkiya'dan ne ölçüde yardým beklenebileceðini öðrenmek için elçilerini
gönderdi.
Babil kralý ... Merodak-baladan: 2. Krallar 20:12'de kaydedildiði gibi Berodak-baladan bu adýn
daha doðru biçimde yazýlýþýdýr. Babil krallarýndan birkaç kiþi -- Ý.Ö. 1325 ve Ý.Ö. 900 yýllarýnda
egemenlik sürenlerle birlikte 39. bölümde adý geçen egemen -- bu adý taþýyordu. Bu son Berodakbaladan Asur krallarý Sargon'la Sanherib'in hüküm sürdükleri yýllarda Babil tahtýna oturuyordu.
Asur çiviyazýlarýnda ilkin önemsiz bir prens olarak adý geçer. Fýrat'la Dicle ýrmaklarýnýn denize
döküldüðü kýyýda (bugünkü Ýran Körfezi) küçük bir bölgede egemenlik sürüyordu. Daha önceki
yüzyýllarda olduðu gibi Berodak-baladan'ýn egemenliðinde de bu delta Asur'dan kaçanlar için
sýðýnacak bir yerdi. Ý.Ö. 744 yýlýnda Tiglat-pileser'in Berodak-baladan'dan haraç aldýðý kaydedilir.
Ne var ki, Ý.Ö. 721 yýlýnda Berodak-baladan Asur'un sorunlarýndan yararlanarak onun
boyunduruðundan kurtuldu, kendini Babil üzerine kral yaptý. Egemenliði 12 yýl, Ý.Ö. 721-709 yýllarý
arasýnda sürdü. Çiviyazýlarýnda Sargon'un Berodak-baladan'ýn egemenliðini tanýdýðý yazýlýdýr. Bu
bilgi Batlamyus'un «Kanunlar» adlý yazýsýnda da geçer.
Sargon Merodak-baladan'ýn deðiþik uluslarla antlaþma yapmasýný hoþ görmedi. Ý.Ö. 709 yýlýnda
Berodak-baladan'ý Babil'den kovaladý, onun Kalde'ye çekilmesini zorladý. Bit-yakin kasabasýný
kuþatýp ele geçirdiðinde Berodak-baladan'ý tutukladý. Sargon Babil kralý olarak taç giydi. Ý. Ö. 705
yýlýnda Sargon ölünce Berodak-baladan tutukevinden kaçtý. Babil'e döndüðünde kral olarak kabul
edildi. Ne var ki, altý ay sonra Sanherib onu Babil'den sürdü. En sonunda Elam'da sýðýnmacý
olarak yaþamak zorunda kaldý.
Merodak-baladan Hizkiya'ya mektuplarla hediye gönderdi: Merodak-baladan Hizkiya'yý sofu
olduðu için aramýyordu.
1. Hizkiya zengin olduðu için ona karþý bir hayranlýk duyuyordu.
2. Babil'de güneþe tapýnýlýrdý. Güneþ saatinde gölgenin on derece geri alýndýðýný duyunca,
«Hizkiya'nýn» Tanrýsý'nýn kendinin tapýndýðý güneþten daha güçlü olduðuna þaþýp bunun
nedenini araþtýrmaya geldi (2. Tarihler 32:31).
3. Hizkiya'nýn tapýndýðý bu güçlü Tanrý, Merodak-baladan'ýn da düþmaný olan Asur'u yýkýma
uðratmýþtý. Hizkiya ile baðlantý kurmak yararlý sayýlýrdý (Tekvin 26:27-29).
Bu zamana dek Babil, Asur'a haraç ödemek ve onun yetkisine boyun eðmek zorunda kalan
uluslardan biriydi (2. Krallar 17:24). Yavaþ yavaþ bu durum deðiþecekti. Babil kralý Asur'a
baþkaldýrmaya hazýrlanýyordu. En sonunda Asur Babil'e boyun eðmek zorunda kalacaktý.
Merodak: Merodak yalancý bir ilahtý; savaþ ilahýydý ve baðlantýlý olduðu gezegen Merih'ti
(Yeremya 50:2).
Baladan: Baladan demek «Bel onun rabbidir» demektir. Krallar yalancý ilahlarýnýn adlarýný
kendileri için sýk sýk benimsemiþlerdir.

Yeþaya, 39. Bölüm, sayfa 2

˜˜˜ 349 ˜˜˜
Eusebius tarafýndan yazýlmýþ olan tarihe göre, Asur yöneticisi Akises Babil'de kumandayý zorla
ele geçirdi. Merodak-baladan onu öldürdü, ama Asur kralý Sanherib Merodak-baladan'ýn
üstesinden geldi ve oðlu Esar-haddon'u Babil üzerine vali olarak atadý.
39:2 Hizkiya bunlardan ötürü sevindi: Bir Tanrý baðlýsý, O'nun düþmanlarýnýn iltifatlarýndan nasýl
hoþlanabilir? Eðer bu kiþilerin gösterdikleri ilgiden yararlanarak onlara Tanrý'nýn müjdesini
anlatmak için bir olanak ararsa, tehlikeli bir iliþkiyi iyiye yöneltebilir. Ne var ki, Tanrý'yý tanýyan kiþi
cesaretle O'na tanýklýk etmelidir. Edilgen biçimde fýrsat beklerse, baþtan yenilmiþ olur
(1. Korintliler 15:33). Ýliþkiyi kutsal ilkeler içinde sýnýrlamak için önceliði (inisiyatifi) o kullanmalý.
sevindi: Dünyaya dayanan sevinç ruhsal üzüntüden önce gelir. Ruhsal temelden yoksun, geçici
bir coþkuya ümit baðlayan kiþinin anlayýþý kýttýr. Hizkiya sevinmeden önce Tanrý'ya danýþmalý,
O'na baðýmlýlýðýný anýmsamalýydý. Düþmanýnýn tehditleri Hizkiya'yý Tanrý'ya danýþtýrdý, ama gizil
düþmanýnýn iltifatý Hizkiya'yý ona güven baðlamaya itti. Kutsal Yazý'da kendi anlayýþýna güvenerek
günah iþleyen insanlarla sýk sýk rastlanýr:
1. Kutsal Söz'ün ilk sayfalarýnda Adem'le Havva, kendi anlayýþlarýna güvenerek Tanrý'nýn
buyruðunu geri çevirdi ve iyi ve kötüyü bilme aðacýndan yediler (Tekvin 3:6).
2. Musa kayaya sesleneceði yerde iki kez ona vurdu (Sayýlar 20:7-12).
3. Samuel gecikince Saul, krallar için yasak olan kurban kesme iþlemini yaptý (1. Samuel 13:8-14).
4. Davut nüfus sayýmý yaptý (2. Samuel 24:1-11).
5. Petrus kýlýcýný çekerek baþrahibin uþaðýnýn kulaðýný kesti (Yuhanna 18:10).
6. Nebukadnetsar «Gücümün etkisi ve görkemimin yüceliðiyle yapmýþ olduðum büyük Babil bu
deðil mi?» diyerek kendini övüyordu (Daniel 4:30).
Kiþinin kendi anlayýþýna dayanmasý
1. Yaratýk olma niteliðini aþan bir günahtýr.
Ademoðlu Tanrý'dan baðýmsýz olamaz. Kendini yaþatamaz (Mezmur 22:29). Kendini baþarýlý
kýlamaz. Ne var ki, kendi anlayýþýna dayanarak bu gerçekleri yadsýr.
2. Çocuk olma niteliðini aþan bir günahtýr.
Tanrý'nýn çocuðu Babasý'ndan bilgili olamaz, ama kendi anlayýþýna dayanarak bunu ileri sürer.
3. Kurtulmuþ olma niteliðini aþan bir günahtýr.
Tanrý'nýn acýmasýyla sonsuz yaþama sahip olanlar Kurtarýcý'ya karþý alçakgönüllülükle
davranmalý, O'nun önünden koþarak deðil, O'nu adým adým izleyerek peþinden gelmeliler.
hazinelerinde bulunan her þeyi onlara gösterdi: Kral Hizkiya da, Tanrý'nýn üstün iyiliðini
defalarca gördükten sonra ne yaptý? Konuklarýna malýný gösterdi. Onun onlara tapýnaðý
gösterdiðini ya da onlara Kutsal Yazý'dan okuduðunu duymayýz. Hizkiya ruhsal zenginliðini
tanýtsaydý, daha yararlý olmaz mýydý?
Mesih inanlýlarý konuklarýný nasýl aðýrlar, onlarla ne konuþur? Çoðu zaman dünyasal konularý
tartýþarak mý zaman geçirirler? Dedikodu gibi günaha girilmezse de yine konular, kim yeni bir
mala sahip olmuþ, kim zenginliðini arttýrmýþ gibi bir düzeyde kalýr. Tanrý, «Fýrsatý deðerlendirin;
çünkü yaþadýðýmýz günler kötüdür» diye inanlýlarý uyarýr. Mesih inanlýlarý konuklarýnýn aç ve susuz
kaldýðýný düþünmekle birlikte ruhsal gereksinimlerini karþýlamaya da öncelik tanýmalý. Yalnýz
dünyasal konularý konuþmakla zaman harcayacaðý yerde ruhsal konulara ilgi uyandýrmayý
öðrenmelidir.
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gümüþle altýn: Bu gümüþle altýnýn bir bölümü Asur ordugahýndan topladýklarý çapul (33:4;
37:36,37), bir bölümü de Hizkiya'ya getirilen armaðanlardý (2. Tarihler 32:23,27-31).
göstermediði bir þey kalmadý: Hizkiya çekinmeden, duraksamadan, tehlikeyi sezmeden tüm
varlýðýný ortaya çýkardý.
39:3 Yeþaya peygamber Hizkiya'ya geldi: Yeþaya, Hizkiya'ya geldiðinde çok kez onun avutucusu
olmuþtu, ama bu durumda günahýný belirtmek ve onu azarlamak için gönderildi (7:1-17; 2. Samuel
12:1-12; 24:10-14; 1. Krallar 12:22-24; 13:2-5; 2. Tarihler 12:5-8; 16:7-9; 19:2-3 parçalarýný
karþýlaþtýrýn). Kutsal Ruh bunlarýn her ikisini de Mesih inanlýlarý için yapar: «Size gerçeði
söylüyorum, Benim gidiþim sizin yararýnýzadýr. Gitmezsem, Yardýmcý size gelmez. Ama
gidersem, O'nu size gönderirim. O gelince dünyanýn günah, doðruluk ve gelecek yargý
konusundaki suçluluðunu dünyaya gösterecektir» (Yuhanna 16:7,8).
dedi: Yeþaya'nýn sorduðu üç soru -- Bu adamlar ne dediler? Nereden geldiler? Ne gördüler? -Mesih inanlýsýnýn karþýlaþtýðý insanlarý sýnamasý için de yararlýdýr.
1. Bu adamlar ne dediler?
Görüþülen kiþilerin konuþtuklarý konular Kutsal Yazý'ya uygun mu? Deðilse, bu insanlar
kutsallýða yöneltilmeye hazýrlar mý?
2. Nereden geldiler?
Görüþülen kiþiler nasýl bir ortamdan gelmiþtir? Hangi etkenler onlarýn yaþamlarýný
biçimlendirmiþtir? .u an hangi etkilerin altýnda bulunuyorlar?
3. Ne gördüler?
Görüþülen kiþiler neyi görmeye geldi? Ýliþkiden nasýl yararlanmak istiyorlar? Saðlam ve kutsal
bir iliþkide kimse üstünlük kazanmaya çalýþmaz.
Kuþkusuz Hizkiya'nýn konuklarý onun gösterdiði þeylerden baþka þeylere de dikkat ettiler.
Mesih inanlýsý kendine, konuklarý evinde neyi gördüler diye sormalýdýr?
a. Düzen mi, düzensizlik mi?
b.
c.
ç.
d.
e.

Tanrý'ya karþý söz dinlerlik mi, baþkaldýrý mý?
Saygý mý, saygýsýzlýk mý?
Sevgi mi, soðukluk mu, nefret mi?
Yardýmseverlik mi, bencillik mi?
Tanrýsallýk mý, dünyaya baðlýlýk mý?

bu adamlar: Bu sözlerin küçümseyici bir tonu var. Yeþaya Hizkiya'nýn Tanrý'dan baþka, ne
Mýsýr'a, ne Babil'e ne de bir baþka güce dayanmasýný istiyorladu. Bunu önlemek niyetindeydi.
Mýsýr'a güvenmemek için verilen nedenler Babil'e dayanmamak için de geçerliydi. Babil Mýsýr
kadar açgözlü ve bencildi. Hizkiya «bu adamlardan» gördüðü ilginin kendisini onurlandýrdýðýný
sanýyordu, maddesel yardým göreceðini ümit ediyordu. Hizkiya malýný mülkünü göstererek dost
kazanabileceðini düþünmüþ. Tam tersine, Yerusalem'in yaðmalanmaya deðer bir yer olduðu
Babil'de unutulmayacaktý.
uzak memleketten: Çiviyazýlarýnda Asur krallarý uzak uluslardan gelip onlarý ziyaret eden elçilerle
övündüler. Babil'den gördüðü ilgi Hizkiya'nýn gururunu okþamýþ olabilir (2. Tarihler 32:25). «Ta
Babil'den beni görmeye geldiler!»
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Babil'den bana geldiler: Babil'den! Hizkiya bunca uzak yerden gelen konuklarý aðýrlamanýn
kaçýnýlmaz bir görev olduðunu ileri sürüyor gibi gözüküyor. Fahiþelerin annesi olan Babil'den
konuklar geldiyse de, Hizkiya'nýn sevinmemesi gerekiyordu. Ona Tanrý Sözü'nü ileten onurlu
peygamber onu sýk sýk ziyaret etmiyor muydu? Ýnsan bunca deðerli bir ziyaretçi nedeniyle daha
memnun olmalý deðil mi?
39:4 ne gördüler: Yeþaya bu soruyu, Babil elçilerinin ne gördüklerini bilmediði için sormadý.
Hizkiya'nýn olup bitenleri itiraf etmesi gerekiyordu. Konuklarýna hangi amaçla malýný gösterdiðini
düþünmeliydi. Malýyla kendini Babil kralýyla eþit kýlmak istiyordu. Onun gözünde zayýf görünmek
istemiyordu. Bu yüce Tanrý'ya onur vermeyen bir tutumdu.
hazinelerimde onlara göstermediðim þey kalmadý: Tanrý'nýn birçok kez kendisi için araya
girmesini gören ve þimdi bolluk içinde yaþayan bir kiþinin gururlanmamasý çok zordur. Kendi
halinden hoþnut olmaya eðilimli olur. Ruhsal alanda uyanýk kalmak için insan kendini titizce ve
sürekli yoklamalý (Mezmur 139:23,24); alçakgönüllü kalmak için Tanrý'ya sürekli teþekkür borcunu
anýmsamalýdýr. Ýnsanýn sahip olduklarýndaan hangisi ona verilmedi ki? Gururlanmasýn diye
Pavlus'a bile bir rahatsýzlýk verildi (2. Korintliler 12:7-10). Günaha kapýlmamasý için kiþiyi
düþünmeye yönelten rahatsýzlýk bile bir mutluluk nedeni olarak sayýlýr. Tanrý'nýn gösterdiði böyle
bir sevgi belirtisi için O'nu yüceltmek gerekir.
39:5 Yeþaya Hizkiya'ya dedi: Tanrý habercisinin görevi bazen çok sevindirici, bazen çok üzücüdür.
Dinleyicilerinin Tanrý Sözü'nü yürekten uygulamalarýna göre, peygamberlerin yürekleri ya coþar
ya da kederlenirdi. Bu çaðda Mesih inanlýlarý, canlarýný kollayan önderlerini üzmemeleri için
uyarýlýr (Ýbraniler 13:17).
Ordular Rabbinin sözünü dinle: Tanrý sýkýdüzen bildiriyordu. Ne var ki, yalnýz Hizkiya'nýn Babil'li
konuklarýna malýnýn tümünü gösterdiði için bu sýkýdüzenin gerektiði sanýlmamalýdýr. Burada
bildirilen ulusal sýkýdüzen, ulusal suçu cezalandýracaktý. Yalnýz Hizkiya deðil, tüm ulus Yahve'ye
karþý günah iþlemekteydi. Ama Hizkiya'nýn gevþekliði gelecek ulusal sýkýntýyý bildirmek için uygun
bir olguydu. Týpký, öðrencilerinin tapýnaða hayran kalmalarý Mesih'e, Yerusalem'in yýkýmýný
bildirmek için olanak saðlayýþý gibi (Markos 13:1,2) bu durum da Yeþaya'ya olanak saðlamýþtý.
39:6 günler geliyor ki: Hizkiya, büyük olasýlýkla Babil'in yükselmesiyle Asur'un gücünün azalmasýný
yararlý görüyordu. Böylece Asur'dan bir daha göz daðý beklenmezdi. Ama Tanrý, zaten Asur'un
Yahuda'yý bir daha rahatsýz etmeyeceðini söylememiþ miydi (37:33-35)? Tanrý'nýn vaadi
yeterliydi. Bu vaadin hangi koþullar altýnda gerçekleþeceðini tasarlamak Hizkiya'ya düþmüyordu.
Babil güçlenmeseydi bile, Asur yine de Tanrý'nýn vaadine baðýmlý kalacaktý. Hizkiya'nýn Tanrý
düþmaný putperest Babil'le arkadaþlýk yapmasý bir aptallýktý. Gizil fatihin dostluðunu aramakla
koynunda yýlan besledi (2. Tarihler 33:10-12; Daniel 1:1-3).
evinde olan her þey ... Babil'e götürülecek: (2. Krallar 24:12,13; 25:13-17; 2. Tarihler 36:18;
Daniel 1:1,2; 5:2)
atalarýnýn ... biriktirmiþ olduklarý þeyler: Bu malýn bir parçasý Sanherib tarafýndan ilk saldýrýsýnda
sürüldü (2. Krallar 18:14-16).
39:7 senden doðacak oðullarýn: Manasse üç yýl sonra doðdu (2. Tarihler 33:1). Manasse'den baþka
Hizkiya'nýn Amarya adýnda bir oðlu daha olduðu sanýlýr (Tsefanya 1:1). Amarya, Tsefanya'nýn
atasýydý.
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onlar Babil kralýnýn sarayýnda ... olacaklar: Bu zamana dek Yahuda'nýn hangi ülkeye sürüleceði
belirtilmemiþti. Musa Ýsrail'in aþýrý söz dinlemezlik yüzünden uluslar arasýna daðýtýlacaðý
konusunda uyarmýþtý (Levililer 26:33; Tesniye 28:64). Ahiya peygamber kral Yeroboam'a, ýrmaðýn
«öte tarafýna» sürüleceðini bildirdi (1. Krallar 14:15). Amos ise, Tanrý'nýn Ýsrail'i «.am'ýn ötesine
sürgün edeceðini» ekledi (Amos 5:27). Ama Yahuda'nýn Babil'e sürüleceði ilkin kral Hizkiya'ya
bildirildi (2. Krallar 20:17,18; Mika 4:10).
kýzlar aðasý: (Daniel 1:3,7)
39:8 söylediðin Rab sözü iyidir: Kendisinden önce ve sonra gelen bazý krallarýn yaptýklarý gibi
(1. Krallar 18:16; 19:1,2; 2. Tarihler 16:7-10; Yeremya 36:26) Hizkiya Tanrý'nýn azarlamasýnda
kusur bulmadý. Tanrý'nýn aðzý olan Yeþaya'ya da öfkelenmedi. «Salih bana vursun, iyidir ve beni
azarlasýn, baþ yaðýdýr» (Mezmur 141:4a). «Azarlamaya kulak veren izzet, bilge ve anlayýþ bulur»
gerçeðini kavramýþtýr (Süleyman'ýn Meselleri 13:18; 15:5,31,32). Kuþkusuz, en güçlü ve doðru
azarlama aleti Tanrý Sözü'dür (2. Timoteus 3:16). Onun için her Mesih inanlýsý gün be gün sadýk
bir biçimde onu araþtýrmalý, onun yüreklerine konuþmasýna izin vermeli ve zaman ayýrmalý.
Yoksa, Kurtarýcýsý'yla kendisi arasýndaki paylaþým günahla bozulacaktýr.
Ýnsanlar genel olarak Tanrý'nýn azalamasýný nasýl karþýlar?
1. Bazýlarý surat asar, içerler (Tekvin 4:9).
2. Bazýlarý aldýrýþ etmez, taþ yürekle tanrýsýzlýkta yaþamaya devam eder.
3. Bazýlarý kendi ruhsal yoksulluklarýný fark etmedikleri için büsbütün þaþýrýrlar (Esinleme 3:17).
4. Bazýlarý, Hizkiya gibi, karþý gelmez (Eli'yi de karþýlaþtýrýn, 1. Samuel 3:18). Tanrý'nýn sürekli
onlarla birlikte bulunmasýndan kuþkulanmayanlar, sýkýdüzen karþýsýnda yýlmazlar. Güneþ
battýktan sonra akþamýn kapkaranlýk bulutlarý ateþlemasi gibi, Tanrý'nýn iyiliðine güvenmeleri
de onlarýn yaþamlarýnýn gölgeleri üzerine ýþýk saçar.
Tanrý'nýn bildirisi birkaç yönden yararlý sayýlýrdý:
1. Hizkiya'nýn erkek çocuklarý olacaðýna iliþkin bir vaatti.
2. Babil Yahuda'yý hemen rahatsýz etmeyecekti. Tanrý Asur'un oluþturduðu sýkýntýlardan sonra
Yahuda'ya kendine gelmek için zaman tanýyacaktý.
3. Tanrý yargýyý belirlediðinde genellikle hak edilenden daha hafif bir sýkýdüzen verir. «Öfke içinde
acýmayý» anan Rab'tir (Habakkuk 3:2).
benim günlerimde selamet: Hizkiya iç esenlikten çok toplumsal esenliði düþünüyordu. Ne var
ki, Ýsa Mesih inanlýlara sýkýntýsýz bir yaþam vaat etmedi. Dünyada sýkýntý olacaðýný bildirdi. Ama
bu sýkýntýlar içinde inananlara esenlik saðlayacaðýna söz verdi (Yuhanna 16:33).
1. Mesih'in verdiði miras esenliktir (Yuhanna 14:27).
Kiþinin iç durumunun esenliði, bulunduðu ortamdan baðýmsýzdýr. Bu esenlik Tanrý'yla gerçekte
yürüyenlerindir. Yeþaya iki kez «Kötülere esenlik yoktur» dedi (48:22; 57:21).
2. Mesih'in kurtulmalýk ölümü, kiþiyle Tanrý arasýnda esenlik saðlar. Yazýldýðý gibi, «Tanrý O'nun
aracýlýðýyla her þeyi kendisiyle barýþtýrdý. Barýþ Mesih'in çarmýhta akan kaný aracýlýðýyla
saðlandý» (Koloseliler 1:20).
3. Mesih, gerçek aracýlýðýyla esenlik saðlar. Gerçek, kiþinin Tanrý önündeki suçluluðunu örtmez.
Ýsa Mesih Tanrý'nýn özniteliklerini ve amaçlarýný insanlar önünde yaþadý, bugünlerde de
Sözü'nün aracýlýðýyla insanlarýn gözü önünde tutar. Mesih'in «yol» ve «yaþam» olmasý,
«gerçek» olmasýndan ayrýlmaz (Yuhanna 14:6).
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