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ÖNCE BİRAZ KONUŞALIM 

Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz 
İsa Mesih’ten Kurtarıcınız olmasını istediğinizde, 
olağanüstü bir olay gerçekleşti. Karanlıktan ışığa 
çıkarıldınız. Günahlarınız bağışlandı ve Tanrı’nın 
ailesine doğdunuz. Yeni bir yaşam aldınız. Bu 
kitap, İsa’nın sizin için yapmış olduğu işten ötürü 
bugün sahip olduğunuz yeni yaşam hakkındadır. 

Yeni yaşamınız, göksel Babanız’ın bir armağanıdır. 
Sonsuza dek sürecektir! Gitgide O’na daha çok 
benzeyene dek Tanrı’nın gücü sayesinde günden 
güne değişeceksiniz. O’na itaat ettikçe eski 
arzularınız ve alışkanlıklarınız yok olacak. 
Hayatınızda yeni, güzel kalıplar oluşacak. 
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Bütün bunlar nasıl oluyor? Artık Tanrı’ya ait 
olduğunuza göre ne bekleyebilirsiniz? Göksel 
babanız nasıl yaşamanızı istiyor? Ne yapmanızı 
istediğini size nasıl söylüyor? Size ne tür bir 
yardımda bulunuyor? 

Bunlar, bu kursun yanıtlamaya çalıştığı sorulardan 
sadece bazılarıdır. Tanrı’nın size vermiş olduğu 
yaşam hakkında önemli gerçekler keşfedeceksiniz. 
İster kendi kendinize, ister bir grupla yaptığınız 
çalışmadan yararlanacaksınız. Modern bir öğretim 
yöntemi, ilkeleri kolayca öğrenmenize ve onları 
hemen uygulamanıza yardımcı olmaktadır. 

Çalışma Kılavuzunuz  
Her dersin başında Hedefler verilmiş olduğunu 
göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta 
çalışmalarınızdan ne beklemeniz gerektiğini 
bilmenize yardımcı olmak için kullanılmıştır. 
Hedeflerinizin neler olduğunu bilirseniz daha iyi 
çalışabilirsiniz. 

Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, sizi 
daha sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. Bundan 
sonra, dersi bölüm bölüm çalışın ve Yapmanız 
İçin başlığı altındaki talimatları yerine getirin. 
Çalışma sorularının yanıtlarını çalışma 
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kılavuzunuza yazmak için kitapta yeterince yer 
yoksa, yanıtları defterinize yazın ki daha sonra 
dersi tekrar çalışırken onları kolayca bulabilesiniz. 
Eğer bu kursu bir grupla birlikte yapıyorsanız, grup 
önderinizin talimatlarını yerine getirin. 

Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız? 
Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma 
soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunların nasıl 
yanıtlandıracağına dair örnekler göreceksiniz. 

Çok Seçenekli Soruya Örnek 
ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt 
seçmenizi istemektedir. 

1 Haftada kaç gün vardır? 
a) 10 gün 
b) 7 gün 
c) 5 gün 

Doğru yanıt, (b) 7 gündür.  

(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden fazla 
doğru yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru yanıtın 
önündeki harfi daire içine alacaksınız). 

Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek 
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DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen birkaç 
cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu 
bildirmenizi istiyor. 

2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU? 
a) Kutsal Kitap’ta toplam 120 kitap vardır.  
b) Kutsal Kitap’ta günümüzdeki inanlılar için 

bir mesaj vardır, 
c) Kutsal Kitap’ın bütün yazarları İbranice 

yazdılar. 
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını 

esinlendirdi. 

b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü 
gibi bu harfleri daire içine alacaksınız. 

Eşleştirme Sorularına Örnek 
EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal 
Kitap’taki kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin 
eşleştirilmesini istemektedir. 

3 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin 
isminin sayısını yazın. 

1) Musa  
2) Yeşu 
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...1... a Kendisine Sina Dağı’nda Tanrı’nın Yasası 
verildi.  

...2... b İsrailliler’i Ürdün Nehri’nin diğer tarafına 
geçirdi. 

...2... c Eriha’nın etrafında yürüdü. 

...1... d Firavun’un sarayında yaşadı. 

a ve d cümleleri Musa'dan, b ve c cümleleri 
Yeşu'dan söz etmektedir. Yukarıda gördüğünüz 
gibi, a ve d’nin yanına 1, ve b ve c’nin yanına 2 
yazmanız gerekmektedir. 

Öğrenci Raporunuz 
Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kitabın 
sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt 
Kağıtlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki 
ünite vardır. Öğrenci Raporu’nda her üniteyle ilgili 
sorular bulunmaktadır. İki ünitenin her biri için 
ayrıca bir de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci 
kılavuzunuz ünite sorularını ne zaman 
yanıtlamanız gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne 
zaman kullanmanız gerektiğini size bildirecektir. 

Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtlarınızı 
bulunduğunuz yerdeki Küresel Üniversite 
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bürosuna gönderme konusundaki talimatları 
izleyin. Adres, öğrenci raporunun ilk sayfasında 
bulunmaktadır. Bunu yaptığınızda, güzel bir 
sertifika kazanacaksınız. Ya da daha önce bu ünite 
hakkında başka bir kurs tamamlayarak sertifika 
almışsanız bir mühür alacaksınız. 

Yazar Hakkında 
Louise Jeter Walker, hayatını insanların İsa 
Mesih’la ilgili gerçekleri anlamalarına yardımcı 
olmaya adamıştır. Kitapları ve diğer yayınları, Peru, 
Küba, Orta Amerika, Batı Hint Adaları ve 
Belçika’da altmış iki yıldan fazla süren hizmet 
birikimini yansıtır. 

Walker, Tanrı’nın, çocuklarına verdiği yeni yaşam 
hakkında derin kişisel ve Kutsal Kitap bilgisiyle bu 
kursun yazılmasına katkıda bulunmuştur. 

Şimdi Ders 1’i çalışmaya hazırsınız. Dersleri 
çalışırken Tanrı sizi kutsasın! 

 


