
HY1210 
 
 
 
 

DUA 
ETTİĞİNİZDE 

 
ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU 

VE YANIT KAĞITLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İsteme Adresi: 

ICI 
P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 



Ünite 1 İçin Öğrenci Raporu 129

ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI 
 

 Her üniteyi çalışmayı bitirdikten sonra o ünitenin 
yanıt kağıdını 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’dir. İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul 
etmek. O zaman b seçeneğini şu şekilde 
işaretleyeceksiniz. 
 

 
 1 A  C  

 
 Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun 
ve örneğimizde gösterdiğimiz şekilde yanıt 
bölümündeki yanıtları işaretleyin. Yanıtınızı seçin 
ve seçiminize göre a, b ve c boşluklarını 
işaretleyin. 
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ÜNİTE 1 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 

(Ders 1-3) 
 

Bütün sorular için, yanıt kağıdınızdaki boşlukların 
yanındaki sayıların soru sayısıyla aynı olmasına 
dikkat edin. 
 

1 Aşağıdakilerden hangisi, Tanrı’nın bizler için 
duadaki amacını en iyi şekilde tanımlamaktadır? 
a) Tanrı’yla konuşmak. 
b) Tanrı’ya gereksinimlerimizi hatırlatmak. 
c) Dinsel görevlerimizi yerine getirmek. 
 

2 Tapınma sözcüğü ne anlama gelir? 
a) Başka insanlar için duada aracılık etmek. 
b) Bir gereksinimin karşılanması için Tanrı’ya 

yalvarmak. 
c) Tanrı’nın tapınmaya değer olduğunu kabul etmek. 
 

3 Tanrı’nın bağışlayışı en iyi nasıl gösterilir? 
a) Tanrı’nın zayıflıklarımızı anlayışıyla. 
b) Tanrı Oğlu’nun günahlarımızın kurbanı olarak 
 ölüşüyle. 
c) Eski Antlaşma’da tanımlanan birçok kurbanla. 
 

4 Dua ettiğimiz zaman ilk önce 
a) Babamız Tanrı’yı düşünmeliyiz. 
b) Diğer insanları ve onların gereksinimlerini 

düşünmeliyiz. 
c) Kendi gereksinimlerimizi düşünmeliyiz. 
 

5 Tanrı’nın sonsuz olduğunu söylediğimizde O’nun, 
a) sadece birkaç sınırı olduğunu söylemek isteriz. 
b) sınırları olmadığını söylemek isteriz. 
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c) insanlarla aynı sınırlara sahip olduğunu 
söylemek isteriz. 

6 Neyi temel alarak Baba’dan bir şey isteyebiliriz? 
a) Başka insanlar için iyi işler yaparız. 
b) İsa bizim için ölerek bu hakkı satın aldı. 
c) Kiliseye hizmet edip onu parasal olarak 

destekleyişimizi. 
 

7 Tanrı’ya İsa aracılığıyla yaklaşmamız neden 
gereklidir? 
a) Çünkü İsa, Musa ya da Harun’dan daha iyi bir 

kâhindi. 
b) Çünkü İsa’nın öğretisi bütün diğer din 

öğretmenlerinkinden daha iyiydi. 
c) Çünkü İsa, Tanrı’ya giden tek yoldur; O’nun 

aracılığı olmadan kimse Tanrı’ya gidemez. 
 

8 Luka 18:10-14’deki Ferisi, Tanrı’yı hoşnut 
etmedi, çünkü 
a) İyi bir adamdı. 
b) Kötü bir adamdı. 
c) Gururlu bir adamdı. 
 

9 Vergi görevlisi Tanrı’yı hoşnut etti, çünkü 
a) O daha çok dua etmişti. 
b) Günahından tövbe etmişti. 
c) İyi bir vatandaştı. 
 

10 İsa, Tanrı’nın bizleri, 
a) Bizler başkalarını bağışlamadığımız zaman bile 

bağışladığını öğretti. 
b) Yeterince iyi olduğumuzu kanıtladığımızda 

bağışladığını öğretti. 
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c) Aynen bizim başkalarını bağışladığımız şekilde 
bağışladığını öğretti. 

11 Duada en önemli şey nedir? 
a) Yüreğin tutumu. 
b) Kişinin bulunduğu yer. 
c) Bedenin konumu. 
 

12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal Kitap’ın hangi 
fiziksel konumda dua etmemiz gerektiği 
konusundaki öğretisini tanımlar? 
a) Herhangi bir konum olabilir. 
b) Vaizinizin öğrettiği konumlar. 
c) Gözler kapalı, baş eğik, eller önde birleştirilmiş. 
 

13 İsa’nın, öğrencilerine öğrettiği dua hangi ayette 
yer almaktadır? 
a) Matta 6:9-13 
b) Matta 6:25-28 
c) Yuhanna 3:16-19 
 

14 Kutsal Kitap, aşağıdakilerden hangisinin dua 
yaşamımızın önemli bir parçası olduğunu söyler? 
a) Diz çökmek. 
b) Dinlemek. 
c) Belirli isteklerde bulunmak. 
 

15 Tanrı’nın isteği hakkındaki her mesaj 
a) Başka insanların verdiği öğüdün ışığında 

değerlendirilmelidir. 
b) Gördüğümüz rüyalarla değerlendirilmelidir. 
c) Tanrı sözüyle değerlendirilmelidir. 
 

16 Tanrı, halkıyla en çok hangi yollarla konuşur? 
a) Rüyalar ve görümler. 
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b) Dua ederken yüksek sesle ya da düşünceler 
aracılığıyla. 

c) Kutsal Kitap ve vicdanımız aracılığıyla. 
17 Tanrı Hıristiyanlar’la hangi şekilde konuşabilir? 
a) Falcılar aracılığıyla. 
b) Yıldız falları aracılığıyla. 
c) Vaazlar ve tanıklıklar aracılığıyla. 
 

18 Dinlediğimizde, Tanrı bizimle normalde nasıl 
konuşur? 
a) Bizim için ya da başka birisi için verdiği bir 

mesaj aracılığıyla. 
b) Gelecek hakkındaki bir görüm aracılığıyla. 
c) Başka insanların yaşamlarındaki günahlar ve 

başarısızlıklar aracılığıyla. 
 

19 Tanrı sözünü belirli bir duruma uyarlamayı nasıl 
öğreniriz? 
a) Kutsal Ruh’u dinleyerek. 
b) Başkaları hakkındaki kitapları okuyarak. 
c) Bir rüya görmeyi bekleyerek. 
 

20 Tanrı’nın yol gösterimine sahip olmak için 
gereken nedir? 
a) Kutsal Kitap hakkındaki her şeyi bilmek. 
b) Tanrı’ya itaat etme isteği. 
c) Tanrı’nın isteğini nasıl yerine 

getirebileceğimize dair ayrıntılı bir plan. 
 
Ünite 1 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci ra-
poru Ünite 1’in Yanıt Kağıdı’nı eğitmeninize gön-
derin. Sonra Ünite İki’yi çalışmaya başlayın. 
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İsteme Adresi: 
 

ICI 
P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 



ÜNİTE 2 İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 
(Ders 4-7) 

 

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

1 Yuhanna 15:7’de bizlere ne yaparsak Tanrı’nın 
dualarımızı yanıtlayacağı yazılmıştır? 
a) Mesih’te kalırsak ve O’nun sözü bizde kalırsa. 
b) Kiliseye büyük miktarlarda para bağışlarsak. 
c) İyi ve temiz bir yaşam sürersek. 
 

2 Yakup 4:2-3 bizlere ne yaptığımızda 
dualarımızın yanıtlanmadığını söyler? 
a) Değersiz hizmetkârlar olduğumuzda. 
b) Uzun dualar etmediğimizde. 
c) Bencil bir motivasyonumuz olduğunda. 
 

3 Matta 9:20-22’deki kadının şiddetli kanaması 
nasıl durdu? 
a) İyileştirilmek için yalvardığı için. 
b) İmanını yaşama geçirdiği için. 
c) Oruç tutup dua ettiği için. 
 

4 Tanrı’nın vaatlerine güvenebiliriz, çünkü 
a) İsa’nın Kutsal Kitap’ta kaydedilen işleri, O’nun 

bütün ihtiyaçlarımız için olan ilgisini gösterir. 
b) Yaşamın her alanına uygundur. 
c) Bunlar çeke benzerler. 
 

5 İbrahim bir oğul vaadinin gerçekleşmesi için ne 
kadar bekledi? 
a) 10 yıl 
b) 25 yıl 
c) 100 yıl 
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6 İbrahim’in yaşadıkları bize, 
a) doğal durumlara karşın Tanrı’nın vaatlerine 

inanmayı öğretir. 
b) Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşme olasılığı 

yüksekse inanmayı öğretir. 
c) Tanrı’nın vaatlerine sabrınız tükenene kadar 

inanmayı öğretir. 
 

7 Merhamet, 
a) başka insanların acılarını hissetmek demektir. 
b) dünyanın çektiği acıları görmek demektir. 
c) sessizlik içinde acı çekmek demektir. 
 

8 Duada aracılık etmek, 
a) şükran ve tapınmadır. 
b) kişinin kendisi için dua etmesidir. 
c) başkaları için dua etmektir. 
 

9 Kişinin ailesi için dua etmesi neden bu kadar 
çok önemlidir? 
a) Dua, bir çocuğun günah işlemesine ya da 

Tanrı’ya itaatsizlik etmesine son verecektir. 
b) Ailemiz için dua etmemiz On Buyruk’ta 

buyrulmuştur. 
c) Tanrı aileyi sever ve ailenin kendisine birlikte 

hizmet etmesini ister. 
 

10 Kutsal Kitap bizi neden başka insanlar için dua 
etmeye teşvik eder? 
a) Başka insanlar için dua ederek, Tanrı’nın onlara 

olan ilgisini paylaşırız. 
b) Hasta ve günah işlemiş olan birçok insan vardır. 
c) Dua ettiğimiz zaman artık hiçbir fiziksel 

gereksinimimiz kalmaz. 
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11 Nehemya, 
a) işi için dua etmeyen bir insan örneğidir. 
b) Tanrı tarafından kendi dualarını yanıtlamakta 

kullanılmıştı. 
c) hiçbir sonuç almadan ateşli bir şekilde dua etti. 
 

12 Luka 6:38’de Rab’bin bizlere, 
a) bizim başkalarına verdiğimiz gibi verdiği 

söylenmiştir. 
b) sadece gereksinimlerimizi karşılamaya yetecek 

kadar verdiği söylenmiştir. 
c) hayal edebileceğimizden fazlasını verdiği 

söylenmiştir. 
 

13 Bir arkadaşımızla birlikte dua etmemiz 
önemlidir, çünkü 
a) iki ya da üç kişi bir araya geldiğinde İsa özel bir 

şekilde onların arasındadır. 
b) arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi tanımamıza 

yardım eder. 
c) Kutsal Kitap böyle yapmamızı buyurur. 
 

14 Ailemizle birlikte dua zamanımız olması 
önemlidir, çünkü 
a) bu, sorunların ortaya çıkmasını önleyecektir. 
b) Tanrı, ailelerin dualarını bireylerin dualarından 

daha büyük istekle dinler. 
c) dua, aileyi birbirine bağlayan bağları güçlendirir. 
 

15 Küçük dua grupları 
a) sadece Amerika’da vardır. 
b) ilk kilisede yoktu. 
c) ilk kilisede çok yaygındı. 
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16 Bir kilisede ruhsal uyanış görmenin yolu, 
a) bunu planlamak için bir komite oluşturmaktır. 
b) kendi programınız üzerinde görüşmektir. 
c) bunun için dua etmektir. 
 

17 Kutsal Ruh’un dualarımızdaki işi, 
a) yaşamlarımızda Tanrı’yı hoşnut etmeyen 

şeylerin neler olduklarını göstermektir. 
b) dualarımızı Tanrı’nın anladığı bir dile 

çevirmektir. 
c)  söylediklerimizi dikkatle dinlemektir. 
 

18 Kutsal Ruh’un neler hissettiğini, 
a) diğer insanları daha çok severek hissedebiliriz. 
b) O’nun yaşamlarımızda istediği gibi çalışmasına 

izin vererek hissedebiliriz. 
c) başka insanlar için endişelerimiz hakkında 

konuşarak hissedebiliriz. 
 

19 Ruh’un yönetiminde dua etmek, 
a) Ruh’tan bütün sorunlarımızı Baba’ya 

götürmesini istemek demektir. 
b) Ruh’tan gelen dua dilini konuşmak demektir. 
c) Ruh’un size söylediklerini dikkatle dinlemek de-

mektir. 
 

20 Ruh’un gücünü yaşamlarımızda uygulamaya 
geçirmek önemlidir, böylece, 
a) ne için dua edersek edelim onu elde edebiliriz. 
b) sorunsuz bir yaşam sürebiliriz. 
c) Rab’bin yapmamızı istediği şeyleri yapabiliriz. 
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Ünite 2 için istenilenlerin sonu. Lütfen öğrenci ra-
poru Ünite 2’nin Yanıt Kağıdı’nı eğitmeninize gön-
derin. Bu kursu bitirdiğinize göre, eğitmeninizden 
size başka bir kurs önermesini isteyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İsteme Adresi: 
 

ICI 
P.K.: 33 Bakırköy/İSTANBUL 

 
 




