HY1110
Aşağıdaki boşlukları doldurun:
İsminiz: ……….……….……….……….
ICI Öğrenci Numaranız: ……….……….
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş
bırakın)
Adresiniz: ……….……….……….……….
Mesleğiniz: ……….……….……….
Ailenizde kaç kişi var? ……….……….
Kaç yıl okula gittiniz? ……….……….
Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi
nedir? ……….……………………
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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……

Yaşınız:……….……….
Şehir:

……….……….……….……….

Cinsiyetiniz:……….……….
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………………..
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Mesih İnanlısı Yaşamı Programı
MESİH'TE YENİ YAŞAMINIZ
ÖĞRENCİ RAPORU
Ünite 2 İçin Yanıt Kağıdı
HY1110
Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:
İsminiz: ……….…………….……….
ICI Öğrenci Numaranız: ……….……….
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş
bırakın)
Adresiniz: …….……….……….……….
Şehir: ……….……….……….……….
Ülke: ……….……….
Bilgi 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.
ÖĞRENCİ RAPORU
ÜNİTE 2’NİN YANIT KAĞIDI
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Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu
karalayın.
Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular
varsa bunları aşağıya yazabilirsiniz.
……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….
TEBRİKLER
Bu kursu bitirdiniz. ICI’yla başka kurslar da
yapacağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt
kağıdını bulunduğunuz yerdeki ICI adresine
yollayın.
Sadece ICI’nın Kullanımı İçin
Tarih ……………….. Not………………..
Mesih İnanlısı Yaşamı Programı
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EN BÜYÜK 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 Mesih İnanlısı
Yaşamı Programı’nın sunduğu kurslara
katılmanızı öneririz.
Mesih İnanlısı Yaşamı Programı’nda 18 kurs
var. Bu kurslardan bazıları şunlardır:
İSA MESİH KİMDİR?
KUTSAL KİTAP
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NEYE İNANIYORUZ?
YUHANNA’NIN MÜJDESİ
MESİH'TE YENİ YAŞAMINIZ
DUA ETTİĞİNİZDE
EVLİLİK VE YUVA
KUTSAL RUH KİMDİR?
KUTSAL KİTAP’A GÖRE AHLAK
KİLİSE
KUTSAL KİTAP'I NASIL
İNCELEYEBİLİRİZ?
TANRI'NIN TASARIMI - SİZİN
SEÇİMİNİZ
MESİH İNANLISI VE İÇİNDE YAŞADIĞI
TOPLUM
RAB’BİN HİZMETKÂRLARI
Bu kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi
istiyorsanız isteme adresine yazın.
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Yeni
Yaşamınız
•

Hayatın tadını gerçekten çıkarmak,

•

Tanrı'nın sizinle konuşmasını,

•

Sorunlarınıza yanıtlar bulmak ister misiniz?

Yanıtınız "Evet" ise, Mesih'te Yeni Yaşamınız
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. Bütün
yapmanız gereken talimatları izlemek ve
kendinizi sınamaktır.
Bu simge bir etüt dizisinin kılavuzudur. Mesih
İnanlısı Yaşamı dizisi, her biri altı kurstan
oluşan üç üniteye ayrılmıştır. Mesih'te Yeni
Yaşamınız adlı kitap, Ünite 1'in 5'inci kursudur.
Kursları doğru sıralamasına göre etüt etmek size
daha çok yardımcı olacaktır.
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