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İÇİNDEKİLER
Önce Biraz Konuşalım
ÜNİTE BİR
1 İsa Hakkında Esas Gerçekler
2 Vaat Edilen Mesih İsa
3 Tanrı Oğlu İsa
4 İnsanoğlu İsa
5 Tanrı Sözü İsa
ÜNİTE İKİ
6 Dünyanın Işığı İsa
7 İyileştiren ve Vaftiz Eden İsa
8 Kurtarıcı İsa
9 Diriliş ve Yaşam Olan İsa
10 İsa Mesih: Rab
Öğrenci Raporları
Yanıt Kâğıtları
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ÖNCE KONUŞALIM
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz
İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce dünyaya geldi.
Neden O'nun hakkında bir kurs düzenleyesiniz ki?
O'nun kim olduğu sizin için neyi değiştirir? Bu soru
yaşamsal önem taşır. Bu derslerde bu sorunun
yanıtını bulacaksınız.
Günümüzde insanlar, İsa Mesih'ten, tarih boyunca
olduğundan çok daha fazla söz ediyorlar. Milyonlarca
kişi O'nun izleyicisi olduğunu iddia ediyor. Neden?
Dininiz ne olursa olsun, İsa'nın yaşamı, öğretileri ve
iddiaları hakkında bir şeyler bilmeyi kendinize
borçlusunuz.
Büyük olasılıkla bu kursu, İsa'nın yaşamı ve
öğretileri hakkındaki merakınızı gidermek için
okuyorsunuz. Belki de O'nu Kurtarıcınız olarak
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kabul ettiniz ve O'nu yakından tanımak istiyorsunuz.
Ruhsal yaşamınızda gerçeği arıyor, imanınızı
güçlendirmek istiyor ya da İsa'nın hayatın
sorunlarının çözümüne sahip olup olmadığını
görmek istiyor olabilirsiniz.
Amacınız ne olursa olsun, kursu okurken onu
aklınızda tutun. Bu dersleri kendi hayatınıza ne
kadar uyarlarsanız, onlardan o kadar çok
yararlanacaksınız.
Çalışma Kılavuzunuz
Yeni Yaşamınız, yanınıza alıp zamanınız oldukça
çalışabileceğiniz cep boyu bir kitaptır. Onu çalışmak
için her gün biraz zaman ayırmaya çalışın.
Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu
göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta
çalışmalarınızdan ne beklemeniz gerektiğini
bilmenize yardımcı olmak için kullanılmıştır.
Hedeflerinizin neler olduğunu bilirseniz daha iyi
çalışabilirsiniz.
Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, sizi
daha sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. Bundan
sonra, dersi bölüm bölüm çalışın ve Yapmanız İçin
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başlığı altındaki talimatları yerine getirin. Çalışma
sorularının yanıtlarını Çalışma Kılavuzunuza
yazmak için kitapta yeterince yer yoksa, yanıtları
defterinize yazın ki daha sonra dersi tekrar çalışırken
onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu kursu bir grupla
birlikte yapıyorsanız, grup önderinizin talimatlarını
yerine getirin.
Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız?
Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma
soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunların nasıl
yanıtlandırılacağına dair örnekler göreceksiniz.
ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt
seçmenizi istemektedir.
Çok Seçenekli Soruya Örnek
1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün
Doğru yanıt, b) 7 gündür.
1 Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
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b) 7 gün
c) 5 gün
(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden fazla
doğru yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru yanıtın
önündeki harfi daire içine alacaksınız).
DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen birkaç
cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu bildirmenizi
istiyor.
Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek
2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU?
a) Kutsal Kitap'ta toplam 120 kitap vardır.
b) Kutsal Kitap'ta günümüzdeki inanlılar için bir
mesaj vardır,
c) Kutsal Kitap'ın bütün yazarları İbranice
yazdılar.
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını
esinlendirdi.
b ve d cümleleri doğrudur.
2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU?
a) Kutsal Kitap'ta toplam 120 kitap vardır.
b) Kutsal Kitap'ta günümüzdeki inanlılar için
bir mesaj vardır,
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c) Kutsal Kitap'ın bütün yazarları İbranice
yazdılar.
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını
esinlendirdi.
EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal
Kitap'taki kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin
eşleştirilmesini istemektedir.
Eşleştirme Sorularına Örnek
3 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin
isminin sayısına karar verin.
1) Musa
2) Yeşu
...1...a Kendisine Sina Dağı'nda Tanrı'nın Yasası
verildi. Musa
...2...b İsrailliler'i Ürdün Nehri'nin diğer tarafına
geçirdi. Yeşu
...2...c Eriha'nın etrafında yürüdü. Yeşu
...1...d Firavun'un sarayında yaşadı. Musa
a ve d cümleleri Musa'dan, b ve c cümleleri
Yeşu'dan söz etmektedir. Yukarıda gördüğünüz gibi,
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a ve d'nin yanına 1, ve b ve c'nin yanına 2 yazmanız
gerekmektedir.
Öğrenci Raporunuz
Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kitabın
sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt
Kağıtlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki ünite
vardır. Öğrenci Raporu'nda her üniteyle ilgili sorular
bulunmaktadır. İki ünitenin her biri için ayrıca bir
de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci kılavuzunuz
ünite sorularını ne zaman yanıtlamanız gerektiğini
ve hangi yanıt kağıdını ne zaman kullanmanız
gerektiğini size bildirecektir.
Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtlarınızı
bulunduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderme
konusundaki talimatları izleyin. Adres, öğrenci
raporunun ilk sayfasında bulunmaktadır. Bunu
yaptığınızda, güzel bir sertifika kazanacaksınız. Ya
da daha önce bu ünite hakkında başka bir kurs
tamamlayarak sertifika almışsanız bir mühür
alacaksınız.
Yazar Hakkında
Bu kurstaki materyallerin çoğu, ilk olarak Elton G.
Hill tarafından bir dizi radyo programı olarak,
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Hindistan, Seylan ve Orta Doğu ülkelerinde
yayınlanmıştır. ICI, İsa Mesih'in kişiliği ve yaptığı iş
hakkında tam ve temel bir çalışma oluşturmak için
bu mesajları uyarlayıp genişletmiştir.
Şimdi Ders 1'i çalışmaya hazırsınız. Dersleri
çalışırken Tanrı sizi kutsasın!
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