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Önce Biraz
Konuşalım
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz
Tanrı’nın sizinle ilgili tasarımının ne olduğunu
hiç merak ettiniz mi? Belki yeni bir inanlısınızdır.
Belki de birkaç yıl önce Rab’be iman ettiniz. Ama
Rab’bi izlemeye devam ettikçe kafanızda şu tür
soruların oluştuğunu görmüş olabilirsiniz:
Artık Hıristiyan olduğuma göre, Tanrı bundan
sonra ne yapmamı istemektedir? Bunu bana nasıl bildirecek? Tanrı’nın ne yapmamı istediğini
öğrendiğimde, onu yapmaya nasıl başlayabilirim? Zorluklar ve sıkıntılar geldiğinde, bu benim Tanrı’nın tasarımını kaçırmış olduğum anlamına mı gelir? Ya gelecek? Tanrı bana gelecek hakkında bir şey gösterecek mi? Tanrı’nın
vahyettiklerine nasıl bir karşılık vermeliyim?
Bu kurs, bu soruların yanıtları bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Her derste Tanrı’nın sizin için olan tasarımı ve onu izlemeyi nasıl
seçebileceğiniz hakkında daha çok şey öğreneceksiniz. Tanrı’nın tasarımının zaten bir parçası olduğunuzu keşfedecek, size ne yapmanızı istediğini
göstermeyi arzuladığını göreceksiniz. Öğrendiğiniz
gerçekleri, gündelik Hıristiyan yaşamınıza uyarlayabileceksiniz.
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Bu kurs, ilkeleri kolayca öğrenmenize ve onları
derhal uygulamaya koymanıza yardım edecek modern bir öğretim yöntemi kullanmaktadır.
Çalışma Kılavuzunuz
Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz, 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 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 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 yanıtlandırılacağına dair örnekler göreceksiniz.
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ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt
seçmenizi istemektedir.
Çok Seçenekli Soruya Örnek

1

Haftada kaç gün vardır?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün
Doğru yanıt, b) 7 gündür. Çalışma kılavuzunuzda 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 birkaç cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu bildirmenizi 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 esinlendirdi.
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b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü
gibi bu harfleri daire içine alacaksınız.
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, 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
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gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne zaman kullanmanız gerektiğini size bildirecektir.
Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtlarınızı bulunduğunuz yerdeki ICI 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
Rev. J. Lowell Harrup, Kansas City, Missourideki Northland Katedrali’nin pastörüdür. Bundan
önce 1979-1989 yıllarında Belçika’nın Brüksel
kentinde Hıristiyan Merkezi’nde pastörlük yapmıştır. Brüksel’e gitmeden önce 13 yıl boyunca Washington D.C. yakınlarında Alexandria, Virginia’da
on üç yıl boyunca pastörlük yaptı.
Rev. Harrup, aile kampları, vaiz toplantıları ve
önderlik seminerlerinde vaizlik hizmeti yapmıştır.
Lise ve üniversitelerde gençlere hizmet vermiştir.
Uzun yıllardır Tanrı Sözü’nü etüt etmekten ve çeşitli yaşlarda olan ve geçmişlerden gelen kişilere
verdiği danışmanlık hizmetinden edindiği anlayışları bu kursun yazılmasında kullanmıştır.
Şimdi 1’inci derse başlamaya hazırsınız. Tanrı
çalışmalarınızı bereketlesin!

