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ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA
TALİMATLAR
Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin yanıt
kağıdını doldurun. Her seferinde sadece bir ünite
yapın. Yanıt kağıdını doldurur doldurmaz, ICI eğitmeninize ya da oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna
gönderin.
Aşağıdaki örnek, yanıtınızı nasıl seçeceğinizi ve
yanıt kağıdında onu nasıl işaretleyeceğinizi göstermektedir.
ÖRNEK
Sadece bir tane en iyi yanıt vardır. Seçtiğiniz yanıtın boşluğunu doldurun.
1
a)
b)
c)

Yeniden doğmak ne anlama gelir?
Yeniden genç olmak
İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul etmek
Yeni bir yıla başlamak

Doğru yanıt b) İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul
etmektir. Bu yüzden b boşluğunu şu şekilde dolduracaksınız:
1

A

C

Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun
ve yanıt bölümünde yanıtlarınızı örneğimizde gösterdiğimiz şekilde işaretleyin. Yanıtınızı seçin ve
seçtiğiniz yanıta göre, a, b ya da c’yi doldurun.
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ÜNİTE BİR İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU
(Ders 1-4)
Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki boşluklarda
yer alan sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla
aynı olmasına dikkat edin.
1 Romalılar 3:23’de söylenildiği gibi birçoklarının reddettiği Tanrı’nın, insanlık için olan büyük
tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Verimlilik.
b) Kurtuluş.
c) Bireysellik.
2 Tanrı’nın bizler için gerçek standardı aşağıdakilerden hangisi gibi olmamızdır?
a) İsa’nın öğrencileri.
b) Hayranlık duyduğumuz ruhsal insanlar.
c) İsa Mesih.
3 İsa’nın öğrencilerinin birbirlerinden farklı oluşları aşağıdaki ilkelerden hangisine örnektir?
a) Bilgi.
b) Çeşitlilik.
c) Standart.
4 Elçi Pavlus’un hayatı bize aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Başarısızlıklar Tanrı’nın tasarımını izlememizi
imkânsız kılmaz.
b) Tanrı’yı sadece hiç başarısız olmamış insanlar
hoşnut edebilir.
c) Başarısız olmuş birisi için çok az umut vardır.
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5 Tanrı, bizim hayatımızla ilgili tasarımını çoğu
kez aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla gerçekleştirir?
a) Hayatımızla ilgili ayrıntılı planlar vererek.
b) Bizi zor durumlardan koruyarak.
c) Bizi denenmelerden güvenle geçirerek.
6
a)
b)
c)

Tanrı’nın bizimle ilgili planına nasıl uyarız?
Tanrı’nın Sözü’ne ve Ruhu’na itaat ederek.
Tanrı’nın ne yapmamızı istediğini öğrenerek.
Tanrı’nın isteğini başkalarına açıklayarak.

7 Tanrı’nın planına uyan birisi bunu nasıl gerçekleştirmiştir?
a) Şans eseri.
b) Zorla.
c) İtaat etmekle.
8 Tanrı bizimle ilgili tasarımına uymaya devam
etmemizi ister, çünkü edersek
a) iradelerimizi denetleyecektir.
b) bundan zevk alacaktır.
c) gücünü gösterecektir.
9 İsa gitmesinin öğrencileri için iyi olacağını söylemişti, çünkü
a) diğer inanlılar onlara daha çok saygı gösterecekti.
b) onların hemen öğretmeye başlamaları gerekiyordu.
c) Kutsal Ruh onlara yol göstermek için gelecekti.
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10 Tanrı’nın bize yol göstermek istediğini biliyoruz, çünkü
a) bize Kutsal Ruh’u verdi.
b) O’nu içtenlikle arıyoruz.
c) O’nun isteğini anlamak zor.
11 Romalılar 12:1-2, değişmemiz gerektiğini söyler. Bu şu demektir:
a) Tamamen değişmeliyiz.
b) Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi sahibi
olmalıyız.
c) Diğer inanlılardan farklı olmalıyız.
12 Tanrı’nın beklentilerini yerine getirebiliyoruz,
çünkü
a) ne olduklarını anlayabiliyoruz.
b) Tanrı’nın gücü içimizde etkindir.
c) bizim gücümüz sayesinde bu mümkündür.
13 Tırtılın kelebeğe dönüşü gibi bizim de ruhsal
gelişmemiz ne zaman olur?
a) Ruhsal açıdan olgunlaşmaya çalıştıkça.
b) Tanrı bizi değiştirme işini kendi üzerine aldıkça.
c) Tanrı’nın bizde etkin olan gücüne boyun eğdikçe.
14 Yeremya’nın çömlekçinin evinde aldığı ders
neydi?
a) Başarısızlık olunca, Tanrı etkinliğini göstermez.
b) Başarısızlıklar Tanrı’nın lütfunu kısıtlayabilir.
c) Tanrı’nın lütfu başarısızlıkları aşabilir.
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15 Başarısızlıklarımız Tanrı’nın bizim için olan tasarımını bozmaz, çünkü
a) Tanrı Sözü, O’nun gücünün biz zayıfken en
kuvvetli olduğunu söyler.
b) başarısızlıklarımız aslında bizim suçumuz değildir.
c) Tanrı inanlıların başarısızlıklarını hoş görür.
16 Tanrı imanımızı dener, çünkü
a) O’na güvenip güvenmediğimizi bilmesi gerekir.
b) O’na ne kadar güvendiğimizi bilmemiz lazımdır.
c) dış dayanaklara güvenip güvenmediğimizi görmek ister.
17 Tanrı imanımızın denenmesine neden izin verir?
a) Bizi zayıflıklarımızdan ötürü suçlamak için.
b) Olağanüstü gücümüzden ötürü bizi ödüllendirmek için.
c) İmanımızın gelişmesine yardımcı olmak için.
18 İsa öğrencilerinin zorluklarla karşı karşıya kalmasını sağladı, çünkü öğrencilerinin
a) başarısızlıklarından ötürü cezalandırılmaları gerekiyordu.
b) Kendisine tamamıyla bağımlı olmayı öğrenmeleri gerekiyordu.
c) ne kadar güçlü olduklarını O’na ispatlamaları
gerekiyordu.
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19 Günahkâr doğamız bize muhalefet ettiği zaman
bu, Tanrı’yı hoşnut etmeye çalıştığımızı gösterir.
Çünkü,
a) benliğimiz dünyanın sunduklarını arzular.
b) dünya Tanrı’ya ait olanlardan nefret eder.
c) Benlik ve Ruh birbirine karşıttır.
20 Zor koşullar aslında bize cesaret verebilir, çünkü
a) zorluklardan kaçmak için daha çok çabalamamızı sağlar.
b) Mesih aracılığıyla zafer kazanmamıza yardımcı
olur.
c) Şeytan ile Mesih arasındaki çatışmayı vurgular.

Ünite Bir için istenilenlerin sonu. Lütfen burada
durun ve Ünite Bir için öğrenci raporu Yanıt Kağıdınızı aşağıdaki isteme adresine gönderin. Ünite
İki’yi çalışmaya başlayın.

İsteme Adresi:
ICI
P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul
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ÜNİTE İKİ İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU
(Ders 5-8)
Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki boşluklarda
yer alan sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla
aynı olmasına dikkat edin.
1
a)
b)
c)

Tanrı bizi nasıl görür?
Yardıma muhtaç hata yapan çocuklar olarak.
Mesih’in olgun izleyicileri olarak.
Yetkinliğe erişmeleri gereken kutsallar olarak.

2
a)
b)
c)

Tanrı, bize baktığında en çok neye önem verir?
Motivasyonlarımız ve tutumlarımıza.
Günlük yaşamda nasıl davrandığımıza.
İsa Mesih’in bizim için yaptığı işe.

3
a)
b)
c)

Tanrı’nın bizi nasıl gördüğü neye bağlıdır?
Mesih’in bizdeki doğruluğuna.
Mesih gibi olma isteğimize.
Sadece Mesih’in yaptıklarına.

4 Tanrı’nın tasarımında önemli olmaya nasıl devam ederiz?
a) O’nun bizi sürekli olarak değiştirmesine izin
vererek.
b) Mesih’in işine katkıda bulunarak.
c) Daha fazlasını öğrenene kadar itaat etmeyerek.
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5 Günaha karşı zafer kazanabiliriz, çünkü
a) içimizde doğruyu yapmak için büyük bir arzu
bulunuyor.
b) Mesih günahın üzerimizdeki egemenliğine son
verdi.
c) günah yalnızca bir düşünce ya da bir fikirdir.
6 Tanrı, tasarımı hakkında bize genelde nasıl bilgi
verir?
a) Başkalarının öğüdüyle.
b) Önderlerin buyruklarıyla.
c) Kendi Sözü’yle.
7 Tanrı’nın, aracılığıyla konuşması muhtemel olan
yetkiye dayalı bir ilişkiye örnek, kişinin aşağıdakilerden hangisiyle olan ilişkisidir?
a) Hükümetle.
b) Arkadaşlarla.
c) Komşularla.
8 Tanrı’nın tasarımını bize sık sık adım adım açıkladığını söylediğimiz zaman bu, tasarımını bize sık
sık nasıl gösterdiği anlamına gelir?
a) Her seferinde bir adım olarak açıklar.
b) Sonunda nasıl olacağını açıklar.
c) Hepsini birden açıklar.
9 Naaman gibi insanlar Tanrı’nın sesini duymayabilirler, çünkü
a) Tanrı’nın konuşma yöntemini reddederler.
b) geçmişte Tanrı’ya itaatsizlik etmişlerdi.
c) değişme konusunda isteksizdirler.
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10 Kutsal Kitap’ta yer alan, İsa’nın çocukluğunun
anlatımı bize neyi gösterir?
a) İnsanın Tanrı’yı tümüyle hoşnut etmesi için büyümesi gerekir.
b) Ruhsal bakımdan uyanık olanların herhangi bir
insansal yetkiye boyun eğmeleri gerekli değildir.
c) Sınırlar bazen Tanrı’nın tasarımının bir parçasıdır.
11 Mesih kendi sınırlanma deneyimleri sayesinde
neyi öğrendi?
a) Tanrı’nın doğruluktan uzaklığa olan öfkesini.
b) İnsanlığın baskılara maruz kalışını.
c) Tanrı’nın çocuğu olmanın gerçek özgürlüğünü.
12 Mesih’in büyürken geçirdiği deneyimler bize
neyi gösterir?
a) Olgunlaşmadıkça Tanrı’nın isteğini bilemeyeceğimizi.
b) Tanrı’nın isteğinin bizim olgunluğumuzla bağlantılı olmadığını.
c) Tanrı’nın isteğini anlama konusunda gelişmemiz gerektiğini.
13 Mesih gibi bizler de dua sayesinde neyi öğrenebiliriz?
a) Başarının sırlarını.
b) Yakarmada dinlenmeyi.
c) Bedensel arzularımızı disiplin altına almayı.
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14 İbraniler 5:8’e göre, Mesih söz dinlemeyi ne sayesinde öğrendi?
a) Zafer.
b) Acı çekme.
c) Başarı.
15 Denenmelerin üstesinden gelmek aşağıdaki tecrübelerden hangisi olarak tanımlanabilir?
a) Zayıflıklar ve hatalarımız olduğunu öğrenmemiz.
b) Şartlar her ne olursa olsun Tanrı’nın isteğine
uymamız.
c) Tanrı’nın isteğini yapmamış olduğumuzu anlamamız.
16 Tanrı bize gelecekle ilgili bütün ayrıntıları göstermez, çünkü
a) gelecekteki olayların tanımları genelde kolay
anlaşılmaz.
b) gelecekteki olayları bilmenin günlük yaşamda
bir değeri yoktur.
c) acele etmeye veya ara adımları atlamaya çalışabiliriz.
17 Tanrı bize gelecekle ilgili bazı şeyleri neden
açıklar?
a) İçinde bulunduğumuz koşullarla umutla yüzleşebilmemiz için.
b) Gelecekteki olayları nasıl gerçekleştirebileceğimize karar verebilmemiz için.
c) Gereksiz gördüğümüz adımlardan kaçınabilmemiz için.
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18 Tanrı geleceğimizle ilgili şeyleri açıklamayı kısıtlar, çünkü
a) tasarımının ayrıntıları ileride değişebilir.
b) Yeşu’nun yaptığı gibi bazı adımları atmamaya
çalışabiliriz.
c) bize güvenemeyeceğini bilir.
19 Tanrı’nın isteğini yerine getirmenin en temel
şekli,
a) hangi mesleği seçeceğimizle ilgili kararlar vermektir.
b) her gün Tanrı’nın o günle ilgili isteğini yerine
getirmektir.
c) Tanrı’nın gelecekle ilgili bir açıklama yapmasını beklemektir.
20 Tanrı, bizim için olan tasarımında her gün ne
yapmamızı ister?
a) Adanmışlığımızı tazelememizi.
b) Uyanış yaşamamızı.
c) Rab’be birini kazandırmamızı.
Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu. Öğrenci Raporunuzun Ünite İki için Yanıt Kağıdını aşağıdaki
isteme adresine gönderin. Bu kursu çalışmayı bitirdiğinizden ötürü etüt edecek başka kurs isteyebilirsiniz.
İsteme Adresi:
ICI
P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul

