
Yardımsever Arkadaşınız
ÖĞRENCİ RAPORU

Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı

HY3230

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?
..............................................................................................
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-UNITE BİR'İN 
YANIT KAĞIDI

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bun-
ları aşağıya yazabilirsiniz.

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz yerdeki ICI ad-
resine yollayın.

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin
Tarih . . . . . . . . .      Not . . . . . . . . . .

Hıristiyan Yaşamı Programı
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Yardımsever Arkadaşınız
ÖĞRENCİ RAPORU

Ünite İki için Yanıt Kağıdı

HY3230
Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:

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

ICI Öğrenci Numaranız ........................................
(Eğer ICI öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)

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

Şehir .....................................    Ülke 
.....................................

BİLGİ İSTEME

Bulunduğunuz yerdeki ICI bürosu, size diğer kurslar 
hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır. Bu 
bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları kul-
lanabilirsiniz.  
........................................................................................
........................................................................................
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Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın.
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OGRENCI RAPORU-UNITE İKİ'NİN 
YANIT KAĞIDI

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bun-
ları aşağıdaki boşluğa yazabilirsiniz.

TEBRİKLER
Bu kursu bitirdiniz ve ICI'yla başka kurslar da yapa-

cağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bu-
lunduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın,

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin
Tarih ..............................  
Not ............................... 

Hıristiyan Yaşamı Programı
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EN BUYUK OLAN 
HERKESİN HİZMETKÂRI OLANDIR

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

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

Rab'le yaşamaya başlamak için Hıristiyan Yaşamı Pro-
gramı'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

Bu kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız
isteme adresine yazın
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Yardımsever
Arkadaşınız

•Kutsal Ruh'un nasıl sizin arkadaşınız olduğunu,
•İnsanların neden'bilinmeyen dillerde' konuştuklarını,
•Kimin Kutsal Ruh'la dolabileceğini bilmek ister mis-

iniz?

Yanıtınız "Evet" ise, Yardımsever Arkadaşınız adlı kitap 
tam size göre! Binlerce kişi bu dersleri çalışmaktan büyük 
zevk almıştır. Yaşamları ruhsal açıdan zenginleşmiştir. 
Sizin yaşamınızı da zenginleştirmesi en büyük di-
leğimizdir.

Bu kitap, öğrenmeyi kolaylaştıran ilginç bir kendi kend-
ine çalışma yöntemi kullanır. Bütün yapmanız gereken 
talimatları izlemek ve kendinizi sınamaktır.

Bu simge bir etüt dizisinin kılavuzudur. Hıristiyan 
Yaşamı dizisi, her biri altı kurstan oluşan, üç üniteye 
ayrılmıştır. Yardımsever Arkadaşınız adlı kitap, Ünite 2'nin 
2'nci kursudur. Kursları doğru sıralamasına göre etüt et-
mek size daha çok yardımcı olacaktır.

L3230E-93
ISBN 975-8318-28-4
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