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TEBR İKLER!  
Şimdi öğrenci raporunuzda İKİNCİ ÜNİTE için yer alan 

soruları yanıtlamaya hazırsınız. İkinci ünitedeki dersleri 
gözden geçirdikten sonra öğrenci raporunuzdaki talimatları 
yerine getirin. Eğitmeninize yanıt kağıdınızı gönderdikten 
sonra, kendisinden etüt etmeniz için başka bir kurs isteyin. 
 
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 başkalarıyla paylaşmalarını istediğine inanıyorlar. 
Kendi soru ve sorunlarınızı yanıtlamak ve hayatta kendiniz 
için en iyi yolu bulmak için önemli bazı 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 var. Romalılar 3:23 ve 
Hezekiel 18:20'yi okuyun. 
 
2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. 1. Timoteos 2:5 ve 
Yuhanna 14:6'yı okuyun. 
 
3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını istemektedir. 
Yuhanna 3:16-17'yi okuyun. 
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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 kararınızı dile 
getirebilmeniz için size fırsatları vermektedir. Ayrıca, bu 
kitap diğer kitaplardan farklıdır, çünkü size onu kitabı 
hazırlayan insanlarla iletişime geçme fırsatını vermektedir. 
Eğer sormak istediğiniz sorular varsa ya da düşüncelerinizi 
açıklamak istiyorsanız, onlara yazabilirsiniz. 
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HY3330 

 

NEYE  

İNANIYORUZ? 
ÜNİTE ÖĞRENCİ RAPORLARI  

VE YANIT KAĞITLARI 

 

 

 

İsteme Adresi: 

ICI 

P.K: 33 Bakırköy / İstanbul 
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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 Yeniden doğmak ne anlama gelir? 
a) Yeniden genç olmak 
b) İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek 
c) Yeni bir yıla başlamak 

 
Doğru yanıt b )  İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmektir. Bu  

 
yüzden b  boşluğunu şu şekilde dolduracaksınız: 

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 1-8) 

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

1  Kutsal Kitap'ın kaynağı ve temel yapısı, 
a) 1300 yıldan uzun bir süre içinde 30 kişi tarafından 

yazılan 66 kitaptır. 
b) 1100 yıldan uzun bir süre içinde 40 adam 

tarafından yazılan 55 kitaptır. 
c) 1600 yıldan uzun bir süre içinde 40 adam 

tarafından yazılan 66 kitaptır. 
 
2  Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Kitap'ın amacıdır? 

a) Bizi eğlendirmek. 
b) Bize günahlarımızı göstermek. 
c) Bize Nuh'un gemisi gibi bir gemiyi nasıl 

yapabileceğimizi göstermek. 
 
3  Kutsal Kitap bizlere, Tanrı'nın insanla olan ilişkisinde, 

a) görünür 
b) uzak 
c) sonsuz olduğunu bildirir. 

 
4  İnsanın ilk sorumluluğu, 

a) Tanrı'yı sevmektir. 
b) ailesine hizmet etmektir. 
c) tam olarak gelişmektir. 
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5  Tanrı insanı, 
a) her bakımdan kusursuz yaratmıştır. 
b) doğa bakımından günahlı olarak yaratmıştır. 
c) ruhta zayıf yaratmıştır. 

 
6  İnsan düşüşün sonucu olarak, 

a) seçme konusunda hiçbir gücü olmayan bir 
konumdadır. 

b) günahlı doğaya sahip bir konumdadır. 
c) kalıcı bir engele sahiptir. 

 
7  Aşağıda günahın bir kıyaslanmasını görüyorsunuz. 
Günah, 

a) kişinin öğretmenine kopya çektiğini itiraf 
etmesidir. 

b) kişinin yaptığı bir itaatsizliği anne-babasından 
gizlemesidir. 

c) kişinin söylediği öfkeli sözlerden ötürü özür 
dilemesidir. 

 
8  Günahın sonucu nedir? 

a) Ölümdür. 
b) Yaşamdır. 
c) Hiçbir etkisi yoktur. 

 
9  Başka insanlardan nefret etmek günahtır çünkü, 

a) bu bizim başımızı derde sokabilir. 
b) ismimizi lekeleyebilir. 
c) Tanrı'nın yasalarına karşı gelmektir. 
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10 Günahın sonuçlarından ancak, 
a) kiliseye büyük paralar ödeyerek kaçabiliriz. 
b) İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak kabul ederek 

kaçabiliriz. 
c) her gün dualarımızı söyleyerek kaçabiliriz. 

 
11 Mesih isminin anlamı nedir? 

a) "Kurtarıcı." 
b) "Tanrı Oğlu." 
c) "Meshedilmiş Olan." 

 
12 İsa şu anda, 

a) günahlar için bağışlama sağlama amacını yerine 
getiriyor. 

b) Şeytan'la savaşmaya devam ediyor. 
c) bizim gereksinimlerimiz için Baba'ya yalvarıyor. 

 
13 İsa, kutsallarını almak için geri döndüğü zaman, 

a) büyük bir emir bağırışıyla gelecek. 
b) yeryüzündeki krallığını kuracak. 
c) Şeytan'ı ateş gölüne atacak. 

 
14 Kutsal Kitap'a göre kurtuluşun tanımı nedir? 

a) Günahların bağışlanmasıdır. 
b) İyi bir hayat sürdüğümüz için ödüllendirilmektir. 
c) Kötülükten korunmaktır. 
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15 Kurtuluş, 
a) İsa'nın işlerine hayranlık duyan herkese 

sağlanacaktır. 
b) İsa Mesih'e iman eden herkese sağlanacaktır. 
c) İsa'nın ismini tekrarlayan herkese sağlanacaktır. 

 
16 Kutsallaştırılmanın anlamı nedir? 

a) Tanrı'nın Ruhu tarafından yeniden doğmaktır. 
b) Kutsal kılınıp Tanrı'nın kullanımı için ayrılmaktır. 
c) Hiçbir zaman günah işlememişiz gibi doğru 

kılınmaktır. 
 
17 Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un, 

a) bizim vicdanımız olduğunu söyler. 
b) Tanrı'nın Yardımcısı olduğunu söyler. 
c) Tanrı olduğunu söyler. 

 
18 Kutsal Ruh'un işi nedir? 

a) Her İnanlı'nın içinde yaşamaktır. 
b) İnsanın günahlarına kefaret etmektir. 
c) Dünyaya barış getirmektir. 
 

19 Kutsal Kitap kilisenin, 
a) Mesih'in bedeninin başı olduğunu söyler. 
b) Mesih'in gelini olduğunu söyler. 
c) binanın köşe taşı olduğunu söyler. 

 
20 Suyla vaftiz buyruğu, 

a) Hıristiyan anne-babaların bütün çocukları içindir. 
b) Hıristiyan kilisesine gidenler içindir. 
c) İsa Mesih'in izleyicileri içindir. 
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Ünite Bir için istenilenlerin sonu. Lütfen burada 
durun ve Ünite Bir için öğrenci raporu Yanıt Kağıdınızı 
eğitmeninize ya da oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna 
gönderin. Ünite İki'yi çalışmaya başlayın. 

İsteme Adresi: 

ICI 

P.K.:33 Bakırköy / İstanbul 
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ÜNİTE İKİ İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 

(Ders 9-16) 

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

1  Aşağıdakilerden hangisi Şeytan hakkında doğrudur? 
a) İnanlılar'dan uzak durur. 
b) Hıristiyanlar'ı günah işlemeye ayartır. 
c) Tanrı'yı kendisinin üzerinde yüceltmeye çalıştı. 

 
2  Meleklerin işlevleri neleri içerir? 

a) Günahkârları günahlı oldukları konusuda ikna 
etmek. 

b) Tanrı'ya her zaman tapınmak. 
c) Kendi yetkileriyle hareket etmek. 

 
3  Kuzu'nun Düğün Şöleni ne zaman gerçekleşecektir? 

a) İsa yeryüzünü yönetmek üzere geri döndükten 
sonra. 

b) Kutsallar bulutlara alındıktan sonra. 
c) Büyük Beyaz Taht yargısından sonra. 

 
4  Mesih'in yargı tahtının önüne kimler çıkacaktır? 

a) Kutsallar. 
b) Şeytan ve melekleri. 
c) Günahkârlar. 
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5  Hıristiyanlar'in "milenyum" terimi neden söz eder? 
a) İnanlılar'ın Mesih'le birlikte yeryüzünde hüküm 

sürmesinden. 
b) Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki 

dönemden. 
c) Şeytan'la Tanrı arasındaki son savaştan. 

 
6  Büyük Beyaz Taht Yargısı ne zaman gerçekleşecektir? 

a) İsa bin yıl hüküm sürmeden önce. 
b) İsa'nın bin yıllık hüküm sürüşü sırasında. 
c) İsa bin yıl hüküm sürdükten sonra. 

 
7  Tanrı'nın Yasası, 

a) insanların hayattan zevk almalarını engellemek için 
verilmişti. 

b) insanları günahtan kurtarmak için verilmişti. 
c) insanlara doğruyla yanlışı göstermek için verilmişti. 

 
8  Tanrı'nın Yasası'na itaat etmeliyiz, 

a) Tanrı'yı sevdiğimiz ve O'nu hoşnut etmeyi 
istediğimiz için itaat etmeliyiz. 

b) kurtulmak için itaat etmeliyiz. 
c) kurtulana kadar itaat etmeliyiz. 

 
9  Tanrı'nın çocuklarına vermeyi vaat etmiş olduğu bir 
armağan, 

a) rahat bir hayattır. 
b) ayartılmadan özgürlüktür. 
c) gereksinimlerini karşılamaktır. 
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10 Tanrı, O'na 
a) paramızın çoğunu vermemizi ister. 
b) yaşamlarımızın tümünü vermemizi ister. 
c) özel tövbe etkinlikleri vermemizi ister. 

 
11 Tanrı, çocuklarının kimlere onur verip itaat etmelerini 
ister? 

a) Üzerimizde yetki sahibi olan herkese. 
b) Örnek yaşam yaşayanlara. 
c) Gücendirmekten korktuğumuz insanlara. 

 
12 Başkalarını sevme konusundaki Kutsal Kitap ilkesi, 

a) İnanlılar'ın diğer İnanlılar'ı sevmesidir. 
b) İnanlılar'ın bütün insanları sevmesidir. 
c) İnanlılar'ın günah işleyen İnanlılar'dan uzak 

durmasıdır. 
 
13 Birisi sizin hakkınızda yalan söylerse, 

a) onu bağışlamalı ve sevmelisiniz. 
b) misilleme yapmalısınız. 
c) bunu başkalarına anlatmalısınız. 

 
14 Hıristiyan kişi ne ister? 

a) Kendi kararlarını verme hakkını kullanmayı. 
b) Paklığa aldırmayan bir yaşam sürmeyi. 
c) Kendisinden çok Mesih'i hoşnut etmeyi. 

 
15 Başka İnanlılar'dan almak ve onlarla paylaşmak, 

a) eşitliği sağlamak için gereklidir. 
b) dünyayı dışarıda bırakmak için gereklidir. 
c) ruhsal bakımdan büyümek için gereklidir. 
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16 Hıristiyan gelişimi ne zaman gerçekleşir? 
a) Her gün Kutsal Kitap'ı okuyup dua ettiğimizde. 
b) Günah işlemeye tamamen son verdiğimizde. 
c) Bir önderlik konumuna eriştiğimizde. 

 
17 Hangisi doğrudur? Düşüncelerimiz, 

a) sadece Tanrı tarafından yöneltilirler. 
b) davranışlarımızı hiçbir şekilde etkilemezler. 
c) dikkatle korunmalıdır. 

 
18 Sağlıklı kilise yaşamı ne gerektirir? 

a) Toplumun birbirine karşı iyi niyetini. 
b) İnanlılar'ın tapınma için bir araya gelmelerini. 
c) İnanlılar'ın birbirine tıpatıp benzeyen yaşam 

biçimleri olmasını. 
 
19 Ruh'la dolu yaşamı, kişinin 

a) sevgi, sevinç ve esenlik dolu yaşamında görebiliriz. 
b) diğerlerini manipüle etmesinde görebiliriz. 
c) hayatta başarılı olduğu belli olunca görebiliriz. 

 
20 Aşağıdakilerden hangileri Ruh'un armağanlarıdır? 

a) Sevinç, esenlik, iyilik, alçakgönüllülük ve sabır. 
b) Peygamberlik, iman, iyileştirme ve bilgi sözü. 
c) Özdenetim, sevgi, şefkat ve sabır. 
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Ünite İki'nin gerektirdiklerinin sonu. Öğrenci 
Raporunuzun Ünite iki için Yanıt Kağıdını ICI 
eğitmeninize ya da oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna 
gönderin. Şimdi bu kursu çalışmayı bitirdiğinizden ötürü 
eğitmeninizden bir başka kurs isteyin. 

İsteme Adresi: 

ICI 

P.K.:33 Bakırköy / İstanbul 

Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı 
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NEYE İNANIYORUZ? 

ÖĞRENCİ RAPORU 

Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı 
 

HY3330 
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? 
........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
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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 bunları 
aşağıya yazabilirsiniz. 

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz yerdeki 
ICI adresine yollayın. 

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin 

T a r i h  .  .  .  .  .  .  .  .  .       N o t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Hıristiyan Yaşamı Programı 
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HY3330 

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 kullanabilirsiniz.  
....................................................................................
.................................................................................... 

 

Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın. 
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OGRENCI RAPORU-UNITE IKI'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 ..............................   

N o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

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 etkin 
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 
anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Rab'le yaşamaya başlamak için H ı r i s t i y a n  Y a şa m ı  
P r o g r a m ı 'mn 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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• Tanrı ve insan hakkında bilgi edinmek, 

• Kurtuluşa nasıl erişebileceğinizi öğrenmek, 

• Ruhsal bakımdan nasıl gelişebileceğinizi öğrenmek ister 
miydiniz? 

Başka insanlara neye inandığınızı ve bunlara neden 
inandığınızı anlatabilir misiniz? Onlara Kutsal Kitap'in 
kurtuluş hakkında neler söylediğini gösterebilir misiniz? 
Yeni Hıristiyanlar'a yardımcı olmak ister misiniz? 
Yanıtınız "Evet" ise Neye İnanıyoruz? adlı kitap tam size 
göre! İçindeki sorular, yanıtlar ve ezberlenecek ayetler 
ruhsal bakımdan gelişmenize yardımcı olacaktır. 

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. Hıristiyan Yaşamı 
dizisi, her biri altı kurstan oluşan, üç üniteye ayrılmıştır. 
Neye inanıyoruz? adlı kitap, Ünite 1'in 3'üncü kursudur. 
Kursları doğru sıralamasına göre etüt etmek size daha çok 
yardımcı olacaktır. 


