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Son Bir Söz 

Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen insanlar 
tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, dünyadaki hemen 
hemen herkesi rahatsız eden soru ve sorunlara iyi 
yanıtlar bulmuş mutlu insanlardır. Bu mutlu 
insanlar Tanrı'nın buldukları yanıtları diğer 
insanlarla paylaşmalarını istediğine inanıyorlar. 
Kendi soru ve sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin için 
en iyisi olacak yaşam biçimini bulmak için bazı 
önemli bilgilere ihtiyacınız olduğuna inanıyorlar. 

Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yazdılar. Bu 
kitabın şu temel gerçekler üzerine yazılmış 
olduğunu göreceksiniz: 

1. Bir Kurtarıcı'ya ihtiyacınız vardır. Romalılar 3:23 
ve Hezekiel 18:20'yi okuyun. 
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2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. l.Timoteos 
2:5 ve Yuhanna 14:6'yı okuyun. 

3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını 
istemektedir. Yuhanna 3:16-17'yi okuyun. 

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin hepsini 
kurtarması için İsa'yı hayatını vermek üzere 
gönderdi. Galatyalılar 4:4-5 ve l.Petrus 3:18'i 
okuyun. 

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu gösterir ve 
bizlere Hıristiyan yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir. Yuhanna 15:5, Yuhanna 
10:10 ve 2.Petrus 3:18'i okuyun. 

6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize kendiniz karar 
verirsiniz. Luka 13:1-5, Matta 10:32-33, Yuhanna 
3:35-36'yı okuyun. 

Bu kitap size sonsuzluğu nerede geçireceğinize nasıl 
karar verebileceğinizi söylemekte ve bu kararınızı 
dile getirebilmeniz için size fırsatlar vermektedir. 
Ayrıca bu kitap diğer kitaplardan farklıdır, çünkü 
size onu hazırlayan insanlarla iletişime geçme fırsatı 
vermektedir. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa 
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ya da ihtiyaç ve düşüncelerinizi açıklamak 
istiyorsanız onlara yazabilirsiniz. 

Kitabın arkasında Karar Raporu ve İstek Kartı adlı 
bir kart bulacaksınız. Bir karar verdiğinizde kartı 
doldurun ve belirtildiği şekilde postalayın. Bundan 
sonra daha çok yardım alacaksınız. Kartı sorular 
sormak veya dua ya da bilgi istemek için 
kullanabilirsiniz.
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İSA MESİH KİMDİR? 

ÜNİTE ÖĞRENCİ RAPORLARI VE YANIT 
KAĞITLARI 

İsteme Adresi: 
ICI 

P.K: 33 Bakırköy / İstanbul 
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ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLAR 

Her üniteyi çalışmayı bitirdikten sonra o ünitenin 
yanıt kâğıdını doldurun. Her seferinde sadece bir 
ünite yapın. Her yanıt kağıdını doldurur doldurmaz, 
ICI eğitmeninize ya da size en yakın yerdeki ICI 
bürosuna gönderin. 

Aşağıda, sorulara vermiş olduğunuz yanıtı nasıl 
belirteceğiniz konusunda talimatlar bulacaksınız. 

ÖRNEK 

Sadece bir tek doğru yanıt vardır. Seçmiş olduğunuz 
yanıtı işaretleyin. 

1 Yeniden doğmak ne anlama gelir? 

a) Genç yaşta olmak 
b) İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek 
c) Yeni bir yıla başlamak 

Doğru yanıt b) İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek. O 
zaman b seçeneğini şu şekilde işaretleyeceksiniz: 
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Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun ve 
örneğimizde gösterdiğimiz şekilde yanıt 
bölümündeki yanıtları işaretleyin. Yanıtınızı seçin ve 
seçiminize göre, a, b ya da c boşluklarını işaretleyin.
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ÜNİTE 1 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 
(Ders 1 — 5) 

Bütün sorular için yanıt kâğıdındaki boşlukların 
yanındaki sayıların, soru sayıyla aynı olmasına 
dikkat edin. 

1 Kutsal Kitap'a neden güvenebiliriz? 

a) İyi insanlar tarafından yazıldığı için. 
b) Tanrı'nın isteğini yapmayı isteyen insanlar 

tarafından yazıldığı için. 
c) Kutsal Ruh'un esiniyle insanlar tarafından 

yazıldığı için. 

2 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın kim olduğunu 
öğrenmenin en iyi yoludur? 

a) Kişinin kendisinin ya da başkalarının kişisel 
deneyimi. 

b) Kutsal Kitap'ın peygamberlik mesajlarını 
incelemek. 

c) Doğanın harikalarını düşünüp Tanrı'nın her 
şeyi yarattığının bilincine varmak. 

3 İbraniler 13:8, "İsa Mesih 
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a) dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır" der. 
b) yol ve gerçektir" der. 
c) Adem'in ilk doğan oğludur" der 

4 Peygamberliğin hangi işlevi İsa'nın kim olduğunu 
en iyi şekilde anlamamıza yardım eder? 

a) Peygamberlikler bize, İsa'nın geçmiş, bugün 
ve gelecekteki işini gösterirler. 

b) Peygamberlikler İsa'nın yaşadığı tarihsel 
dönemden söz ederler. 

c) Peygamberlikler olaylar gerçekleşmeden çok 
uzun bir süre önce bildirilmişlerdir. 

5 Eski Antlaşma, İsa'nın kim olduğunu ortaya koyma 
konusunda neden bu kadar önemlidir? 

a) İsa'nın halkının tarihini içerir. 
b) İsa'nın hayatı ve hizmeti hakkında birçok 

kesin peygamberlik içerir. 
c) Kurban kuzusu, İsa'nın kurbanını simgeler. 

6 İsa, Kutsal Kitap'ta yazılan peygamberlikleri 
aşağıdaki yollardan hangileriyle gerçekleştirir? 

a) İsa, Nasıra'da doğdu. 
b) İsa birçok bakımlardan Musa gibiydi. 
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c) İsa'nın doğum tarihi özellikle önceden 
bildirilmişti. 

7 Mesih hakkındaki ilk peygamberlik Kutsal Kitap'ın 
hangi kısmında bulunur? 

a) Kutsal Kitap'ın ilk kitabı olan Yaratılış'ta. 
b) Uzun Peygamberlik Kitapları'nın ilk kitabı 

olan Yeşaya'da. 
c) İncil'in ilk kısmı olan Matta'da. 

8 İsa ne zaman göğe alındı? 

a) Dirilişinin hemen ardından. 
b) Dirilişinden üç yıl sonra. 
c) Dirilişinden kırk gün sonra. 

9 İsa'nın mucizeleri, O'nun Tanrı'nın nesi olduğunu 
gösteriyordu? 

a) Oğlu 
b) Mesajcısı 
c) Peygamberi 

10 Kurtuluşumuzun planı kim tarafından yapılmıştı? 

a) Mesih hakkında bildiride bulunan 
peygamberler. 
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b) Kutsal Üçlü Birlik. 
c) Doğru Melekler. 

11 Hıristiyan olmak için ne yapmak gerekir? 

a) İsa'nın öğretisini bilmek. 
b) On Buyruk'a uymak. 
c) İsa Mesih'e Kurtarıcı ve Rab olarak inanmak. 

12 İmmanuel ismi, ne anlama gelir? 

a) Tanrı bizimle. 
b) Tanrı büyüktür. 
c) Tanrı sancağımızdır. 

13 "İsa, Beden Alıp İnsan Olan Tanrı'dır" sözü ne 
anlama gelir? 

a) İsa, Tanrı gibi davranmaktaydı. 
b) İsa, insan biçimine bürünmüş Tanrı'ydı. 
c) İsa, artık Tanrı değildi. 

14 Beden alıp insan olmak cümlesini en iyi hangi şık 
anlatır? 

a) Kendi kendine var olan. 
b) Bedende. 
c) Meshedilmiş Olan. 
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15 İsa'ya bizim Aracımız denir, çünkü İsa 

a) yeryüzüne insan olarak geldi. 
b) öldü ve dirildi. 
c) biz Tanrı'ya gelebildim diye günah borcumuzu 

ödedi. 

16 Tanrı vahiy, hazırlık, yerimize ölmek ve başka ne 
için insan olmuştur? 

a) Açıklamak için. 
b) Aracılık etmek için. 
c) Adanmak için. 

17 İsa, insan gereksinimlerine hizmet edip yaşamını 
başkaları için verirken amacı neydi? 

a) Yaşamında Tanrı'nın karakterini göstermek. 
b) Fiziksel görünüşünün güzel olmasının 

tanrısal doğasının kanıtı olduğunu göstermek. 
c) Dünyada yüksek ahlaksalstandartlarla 

yaşamamızda ısrar etmek. 

18 İsa, Tanrı'nın karakterini en iyi hangi şekilde 
gösterdi? 
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a) İsa bizlere Tanrı hakkında doğru bilgiler 
verdi. 

b) İsa mucizeler yaptı, ama özellikle insanları 
iyileştirmeye önem verdi. 

c) İsa'nın yaşamı Tanrı'nın karakterini gösterdi. 

19 Aşağıda İsa hakkındaki cümlelerden hangisi 
O'nun sonsuz doğasını tanımlar? 

a) İbrahim doğmadan önce ben varım. 
b) Ben yaşam ekmeğiyim. 
c) Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. 

20 İsa "Ben'im" ismini neden kullandı? 

a) Tanrı'nın ve Kendisinin öfkesini tanımlamak 
için. 

b) Tanrı'nın ve Kendisinin anlayışını tanımlamak 
için. 

c) Tanrı'nın ve Kendisinin karakterini açıklamak 
için. 

Ünite 1 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci 
raporu Ünite l'in Yanıt Kâğıdı'nı eğitmeninize 
gönderin. Sonra Ünite 2'yi çalışmaya başlayın. 
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ÜNİTE 2 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 
(Ders 6 — 10) 

Bütün sorular için, yanıt kâğıdındaki boşluklarda yer 
alan sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla aynı 
olmasına dikkat edin. 

1 İsa, Yuhanna 8:12'de kim olduğunu söyler? 

a) İyi Çoban. 
b) Dünyanın Işığı. 
c) Davut Oğlu. 

2 İsa hangi bakımdan ışıktır? 

a) İsa'nın doğumu parlak bir yıldızla müjdelendi. 
b) İsa olayları oldukları gibi görmemize yardım 

eder. 
c) İsa entelektüel hedefler gösterdi. 

3 İsa'yı kabul etmek için aşağıdakilerden hangisi 
gereklidir? 

a) İsa'nın öğretilerini öğrenmek. 
b) İrademizi kullanmak. 
c) O'nu izlemeye razı olmak. 

4 Kötü insanlar ışıktan nefret ederler, çünkü 
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a) ışık onların kötülüğünü ortaya çıkarır. 
b) ışık sadece iyilerin üzerinde parlar. 
c) ışık sadece onların üzerinde parlar. 

5 İsa'nın gerçekleştirdiği iyileştirme mucizeleri 
O'nun bizim neyimiz olduğunu kanıtlamıştır? 

a) Öğretmenimiz. 
b) Yargıcımız. 
c) Yaratıcımız. 

6 Kutsal Kitap'ta, yağ neyi simgeler? 

a) Baba'yı. 
b) Tanrı Sözü'nü. 
c) Kutsal Ruh'u. 

7 Yuhanna, Kutsal Ruh'un İsa'nın üzerine hangi 
biçimde geldiğini gördü? 

a) Bir güvercin. 
b) Ateş alevi. 
c) Dökülen yağ. 

8 İsa isminin anlamı nedir? 

a) Yahve kurtaracaktır, ya da Kurtarıcımız. 
b) Tanrı bizimle. 
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c) Orduların Rabbi. 

9 Dünyadaki dinler arasında sadece Hıristiyanlık, 

a) insanın başarısızlığı ve çektiği acıların 
nedenini açıklar. 

b) günahın bütün yönlerinden özgürlük sunar. 
c) yaşam için büyük idealler sunar. 

10 İsa bizleri ne tür bir sorundan kurtarmayı vaat 
eder? 

a) Fakirlik ve açlıktan ölmekten. 
b) Suçluluk ve günahın gücünden. 
c) Fiziksel engellerden. 

11 İsa'ya Tanrı Kuzusu denir, çünkü 

a) alçakgönüllü davrandı. 
b) günah için kurban olarak öldü. 
c) temiz bir hayat yaşadı. 

12 Çarmıhtaki hırsızlardan biri kurtulmuştu, çünkü 

a) suçlu değildi. 
b) suçlu olduğunu biliyordu. 
c) İsa'ya inanmıştı. 
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13 İsa'nın bizim için ölümü Tanrı'nın merhametini 
ve 

a) gücünü gösterir. 
b) adaletini gösterir. 
c) birliğini gösterir. 

14 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın ölüm üzerindeki 
zaferinin en iyi kanıtıdır? 

a) İsa'nın mucizevi doğumu ve günahsız hayatı. 
b) İsa'nın bedeninin içine yatırılmış olduğu boş 

bir mezar. 
c) İsa'nın dirildikten sonra görünmesi. 

15 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın dirilişinin kesin 
sonucudur? 

a) Hastalıktan uzak bir dünyasal yaşam sağlar. 
b) Bizleri kutsallık standartlarında bir hayat 

yaşamaya esinlendirir. 
c) Hıristiyanlar'ın da dirileceğinin garantisidir. 

16 Kutsal Kitap, Hıristiyan'ın bedeni hakkında ne 
öğretir? 
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a) Fiziksel beden ölümlüdür, ama bir gün 
ölümsüz bedenle değiştirilecektir. 

b) Fiziksel beden çürümeyecektir. 
c) Fiziksel beden sonsuza dek bozulmamak 

üzere güçlendirilecektir. 

17 Dirildiğimizde, 

a) hiçbir bedenimiz olmayacaktır. 
b) fiziksel, dünyasal bir bedenimiz olacaktır. 
c) ölümsüz, ruhsal bir bedenimiz olacaktır. 

18 Romalılar 10:9 neyi ikrar ettiğimizde 
kurtulduğumuzu söyler? 

a) İsa'nın Rab olduğunu. 
b) Tanrı'nın tek olduğunu. 
c) Şeytan'ın kötü olduğunu. 

19 İsa'nın yeryüzündeki yetkisini aşağıdakilerden 
hangisi en iyi şekilde gösterir? 

a) İsa'nın çekiciliği ve kişiliğinin sempatikliği. 
b) İsa'nın günahları bağışlamasının ardından 

insanları iyileştirmesi. 
c) İsa'yı işiten herkesin O'nu kabul etmesi. 
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20 Vahiy 5:9-13'de kime övgüler sunulmaktadır? 

a) Barış getiren güvercine. 
b) Fetheden aslana. 
c) Boğazlanan kuzuya. 

Ünite 2 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci 
raporu Ünite 2'nin Yanıt Kâğıdı'nı eğitmeninize 
gönderin. Bu kursu bitirdiğinize göre, 
eğitmeninizden size başka bir kurs önermesini 
isteyin.
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İSA MESİH KİMDİR? ÖĞRENCİ RAPORU 

Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı 

HY3103 

Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun: 

İsminiz 
............................................................................ 

ICI Öğrenci Numaranız ......................... 

(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın) 

Adresiniz ....................................................... 

Şehir..................................  

Yaşınız .............................  Cinsiyetiniz ........... 

Mesleğiniz ............................................... 

Ailenizde kaç kişi var? ............................. 

Kaç yıl okula gittiniz? ............................. 

Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi nedir? 
................................................................................... 
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Kilisenizde ne gibi bir sorumluluğa sahipsiniz? 

................................................................................... 

Bu kursu nasıl çalışıyorsunuz? Yalnız mı ..... 

Bir grupla mı? ..... ICI'nın başka hangi kurslarını 
çalıştınız? ............................................. 

Şimdi sayfayı çevirip soruları yanıtlayın.
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OGRENCI RAPORU 
ÜNITE 1'İN YANIT KAĞIDI 

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa 
bunları aşağıya yazabilirsiniz. 

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz 
yerdeki ICI adresine yollayın. 

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin 

Tarih . . . . . . . . .Not . . . . . . . . . . 

Hıristiyan Yaşamı Programı
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ÖĞRENCİ RAPORU ÜNİTE 1'İN 
YANIT KAĞIDI 

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 

1 [ A ] [ B ] [ C ]    8 [ A ] [ B ] [ C ]    15 [ A ] [ B ] [ C ] 
2 [ A ] [ B ] [ C ]    9 [ A ] [ B ] [ C ]    16 [ A ] [ B ] [ C ] 
3 [ A ] [ B ] [ C ]   10 [ A ] [ B ] [ C ]    17 [ A ] [ B ] [ C ] 
4 [ A ] [ B ] [ C ]   11 [ A ] [ B ] [ C ]    18 [ A ] [ B ] [ C ] 
5 [ A ] [ B ] [ C ]   12 [ A ] [ B ] [ C ]    19 [ A ] [ B ] [ C ] 
6 [ A ] [ B ] [ C ]   13 [ A ] [ B ] [ C ]    20 [ A ] [ B ] [ C ] 
7 [ A ] [ B ] [ C ]   14 [ A ] [ B ] [ C ]        [        BOŞ       ] 

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa 
bunları aşağıya yazabilirsiniz. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz 
yerdeki ICI adresine yollayın. 

ICI — P.K.: 33 Bakırköy —  İstanbul-Türkiye 
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HY3103 

Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun: 

İsminiz .................................................................. 

ICI Öğrenci Numaranız .......................... 

(Eğer ICI öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş 
bırakın) 

Adresiniz 
...................................................................................
................................................................................... 

Şehir ..................................... 

BİLGİ İSTEME 
Bulunduğunuz yerdeki ICI, size diğer kurslar 
hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır. 
Bu bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları 
kullanabilirsiniz.  
...................................................................................
............................................................................... 

Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın.
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OGRENCI RAPORU 
UNITE 2'NİN YANIT KAĞIDI 

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa 
bunları aşağıdaki boşluğa yazabilirsiniz. 

TEBRİKLER 

Bu kursu bitirdiniz ve ICI'yla başka kurslar da 
yapacağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt 
kağıdını bulunduğunuz yerdeki ICI adresine 
yollayın, 

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin 

Tarih .............................. 

Not ............................... 

Hıristiyan Yaşamı Programı
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ÖĞRENCİ RAPORU ÜNİTE 2'NİN 
YANIT KAĞIDI 

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 

1 [ A ] [ B ] [ C ]    8 [ A ] [ B ] [ C ]    15 [ A ] [ B ] [ C ] 
2 [ A ] [ B ] [ C ]    9 [ A ] [ B ] [ C ]    16 [ A ] [ B ] [ C ] 
3 [ A ] [ B ] [ C ]   10 [ A ] [ B ] [ C ]    17 [ A ] [ B ] [ C ] 
4 [ A ] [ B ] [ C ]   11 [ A ] [ B ] [ C ]    18 [ A ] [ B ] [ C ] 
5 [ A ] [ B ] [ C ]   12 [ A ] [ B ] [ C ]    19 [ A ] [ B ] [ C ] 
6 [ A ] [ B ] [ C ]   13 [ A ] [ B ] [ C ]    20 [ A ] [ B ] [ C ] 
7 [ A ] [ B ] [ C ]   14 [ A ] [ B ] [ C ]        [        BOŞ       ] 

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa 
bunları aşağıya yazabilirsiniz. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz 
yerdeki ICI adresine yollayın. 

ICI — P.K.: 33 Bakırköy —  İstanbul-Türkiye 
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EN BUYUK OLAN HERKESİN HİZMETKÂRI 
OLANDIR 

Hizmet etmek Tanrı'nın sürekli sevgisine karşılık 
olarak kendi sevgimizin dışavurumudur. ICI 
kursları, sizin etkin ve hoşnut edici bir hizmetkâr 
olabilmeniz için Rab'bin araçlarından biridir. 

Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir Kutsal Kitap 
çalışma sistemi oluşturacak ve ruhsal gerçekleri 
daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Rab'le yaşamaya başlamak için Hıristiyan Yaşamı 
Programı'nın sunduğu kurslara katılmanızı öneririz. 

Hıristiyan Yaşamı Programı'ndaki kurslardan bazıları 
şunlardır: 

İSA O'DUR / KUTSAL KİTAP'INIZ 
NEYE İNANIYORUZ? / YUHANNA'NIN MÜJDESİ 

YENİ YAŞAMINIZ / DUA ETTİĞİNİZDE 
EVLİLİK VE YUVA / YARDIMSEVER ARKADAŞINIZ 

KUTSAL KİTAP'A GÖRE AHLAK / KİLİSE 
KUTSAL KİTAP'I NASIL İNCELEYEBİLİRİZ? 
TANRI'NIN TASARIMI - SİZİN SEÇİMİNİZ 

HIRİSTİYAN VE İÇİNDE YAŞADIĞI TOPLUM 
RAB'BİN HİZMETKÂRLARI 
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Bu kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız 
isteme adresine yazın: 

ICI 
P.K.: 33 Bakırköy 
İstanbul-Türkiye
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İSA 

O'DUR 

İsa'nın kim olduğunu, 

O'nu nasıl daha iyi tanıyabileceğinizi, 

O'nun sizin için ne yapmak istediğini bilmek ister 
misiniz? 

Yanıtınız "Evet" ise, İsa O'dur adlı kitap tam size 
göre! Dünyanın birçok yerindeki binlerce okuyucu 
gibi, siz de bu kitaptaki konuları uygulamaya 
koydukça, yaşamınız ruhsal açıdan çok daha 
zenginleşecektir. 

Bu kitap, öğrenmeyi kolaylaştıran ilginç bir kendi 
kendine çalışma yöntemi kullanır. Butün yapmanız 
gereken talimatları izlemek ve kendinizi sınamaktır. 

 

Hıristiyan Yaşamı dizisi, her biri altı kurstan oluşan, 
üç üniteye ayrılmıştır. İsa Mesih Kimdir? adlı kitap, 
Ünite 1'in 1'inci kursudur. Kursları doğru 
sıralamasına göre etüt etmek size daha çok yardımcı 
olacaktır. 


