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Önce Biraz 
Konuşalım 

 

 
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz 
 
 Büyük olasılıkla bu kitabın arka kapağında, in-
sanların dua hakkında sordukları sorulardan bazıla-
rını okumuşsunuzdur. Lütfen şimdi orayı açıp bu 
sorulara bakın. Sizin bu kursu almanızın nedenleri 
bunların arasından hangileri? Bu kitabın yazarı, Dr. 
J. Robert Ashcroft, yanıtları bulmanıza yardım et-
mek istiyor. Kendisi şöyle diyor: 
 

Tanışmadık, ama sizin arkadaşınız olmak isti-
yorum. Birisi beni sevip benimle hayatta bana 
yardımı olan şeyleri paylaştı. Şimdi ben de bun-
lardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. 
Onun için bu kitabın sayfaları boyunca birlikte 
konuşalım. Bizler yol alırken Tanrı’nın bizimle 
yürümesi ve sizin de O’nunla konuşurken se-
vinçte ve yeni derinlikler keşfetmeniz için dua 
ediyorum. 
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Çalışma Kılavuzunuz 
 

Dua Ettiğinizde, yanınıza alıp zamanınız oldukça 
çalışabileceğiniz cep boyu bir kitaptır. Onu çalışmak 
için her gün biraz zaman ayırmaya çalışın. 

 
Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu 

göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta çalışmala-
rınızdan ne beklemeniz gerektiğini bilmenize yar-
dımcı olmak için kullanılmıştır. Hedeflerinizin ne-
ler 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 Yap-
manız İçin başlığı altındaki talimatları yerine ge-
tirin. Çalışma sorularının yanıtlarını çalışma kıla-
vuzunuza yazmak için kitapta yeterince yer yoksa, 
yanıtları defterinize yazın ki daha sonra dersi tek-
rar çalışırken onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu 
kursu bir grupla birlikte yapıyorsanız, grup önderi-
nizin talimatlarını yerine getirin. 

 
Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız? 
 

Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma 
soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunların nasıl ya-
nıtlandırılacağına dair örnekler göreceksiniz. 

 
ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt 

seçmenizi istemektedir. 
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Çok Seçenekli Soruya Örnek 
 

1  Haftada kaç gün vardır? 
a) 10 gün 
b) 7 gün 
c) 5 gün 
Doğru yanıt, b) 7 gündür. Çalışma kılavuzunuz-

da aşağıda gösterildiği şekilde b)yi daire içine alın. 

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

 

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

DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen bir-
kaç cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu bildir-
menizi istiyor. 
 

Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek 
 

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 esin-

lendirdi. 
 

b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü 
gibi bu harfleri daire içine alacaksınız. 
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EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal 
Kitap’taki kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin 
eşleştirilmesini istemektedir. 
 

Eşleştirme Sorularına Örnek 
 

3 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin 
isminin sayısını yazın. 
 

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

...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, kita-
bın sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt Ka-
ğıtlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki ünite 
vardır. Öğrenci Raporu’nda her üniteyle ilgili so-
rular bulunmaktadır. İki ünitenin her biri için ay-
rıca bir de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci kı-
lavuzunuz ünite sorularını ne zaman yanıtlamanız 
gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne zaman kul-
lanmanız gerektiğini size bildirecektir. 
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Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtları-
nızı bulunduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderme 
konusundaki talimatları izleyin. Adres, öğrenci ra-
porunun ilk sayfasında bulunmaktadır. Bunu yap-
tığınızda, güzel bir sertifika kazanacaksınız. Ya da 
daha önce bu ünite hakkında başka bir kurs tamam-
layarak sertifika almışsanız bir mühür alacaksınız. 

 
Yazar Hakkında 
 

 Dr. J. Robert Ashcroft, Hıristiyan eğitimi ala-
nında büyük katkılarda bulunmuştur. Üniversite 
eğitimini, eğitim dalında tamamlamış olan Dr. 
Ashcroft, yüksek eğitim konusunda mastır yapmış 
ve Southern California College’den de fahri dok-
torluk unvanını almıştır. Kendisi, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Evangel College, Central Bible 
College ve Berean College’de müdür olarak görev 
yapmıştır. 
 Konferans ve seminerlerde konuşmacı olarak iyi 
tanınan Dr. Ashcroft, dünyanın birçok yerine ko-
nuşmacı olarak gitmiş ve 1970’li yılların sonla-
rında Belçika’nın Brüksel Kenti’nde İngilizce ko-
nuşan bir cemaat olan Hıristiyan Merkezi’nin vaizi 
olarak hizmet etmiştir. Bir kilise önderi olarak zen-
gin birikimi, kendisini dua konusundaki bu kitabı 
yazmaya teşvik etmiştir. 
 

 Şimdi 1.derse başlamaya hazırsınız. Tanrı ça-
lışmalarınızı bereketlesin! 
 




