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Provera Jedinice Jedan 
 
1 Božja svrha za nas u molitvi najbolje se opisuje kao 
a) razgovor sa Bogom. 
b) vršenje naše verske dužnosti. 
c) podsećanje Boga na naše potrebe. 
 
2 Kada se molite, trebalo bi najviše da mislite na 
a) sebe i svoje probleme. 
b) šta želite da Bog učini za vas. 
c) ko je Bog, šta je učinio za vas i šta On želi od vas. 
 
3 Naš pristup Bogu treba da bude  
a) brz zahtev za ono što želimo. 
b) stav da nam Bog nešto duguje. 
c) zahvaljivanje i slava za Njegovu vernost. 
 
4 Reč obožavanje znači 
a) ''da posredujemo za druge''. 
b) ''prepoznati Božju vrednost''. 
c) ''da se molimo Bogu da ispuni potrebu''. 
 
5 Božji oprost najbolje pokazuje 
a) žrtvena smrt Božjeg Sina. 
b) Božje razumevanje naše slabosti. 
c) mnoge žrtve opisane u Starom zavetu. 
 
6 Jovan 3:16 uči da možete biti sigurni da vas Bog voli jer 
a) imate osećaj da vas voli. 
b) drugi ljudi kažu da voli On sve. 
c) On je dao svog jedinog Sina da biste mogli živeti večno. 
 
7 Ocu postavljamo zahteve jer 
a) činimo dobra dela za druge. 
b) Isus nam je kupio to pravo kada je umro za nas. 
c) svoju službu i finansije dajemo crkvi. 



130  

1 

 
8 Kada se molimo, prvo treba da mislimo o  
a) našim potrebama. 
b) Bogu, našem Ocu. 
c) drugim ljudima i njihovim potrebama. 
 
9 Znamo da Bog može zadovoljiti naše potrebe jer 
a) On ima beskonačnu moć. 
b) mu kažemo šta želimo. 
c) On ne mari za druge ljude. 
 
10 Kad kažemo da je Bog beskonačan, mislimo da 
a) nema ograničenja 
b) ima nekoliko ograničenja. 
c) ima manje ograničenja nego ljudi. 
 
11 Jevrejima 10:19–22 nas uči da smo slobodni da pristupimo Bogu zbog 
a) molitve svetih. 
b) iskrenog pokajanja koje pokazujemo. 
c) žrtve Isusove na krstu. 
 
12 Ako se molimo sa pogrešnim stavom, 
a) Bog će svejedno odgovoriti. 
b) ometamo Božji odgovor na našu molitvu. 
c) Bog će se pretvarati da imamo pravi stav. 
 
13 Farisej u Luki 18:10–14 nije se dopao Bogu jer je bio 
a) zao čovek. 
b) dobar čovek. 
c) ponosan čovek. 
 
14 Poreznik je ugodio Bogu jer  
a) je izgovorio dugu molitvu. 
b) se pokajao za svoj greh. 
c) je bio dobar građanin. 
 
15 Biblija pokazuje da je važan deo našeg molitvenog života 
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a) klečeći. 
b) slušanje i poslušanje. 
c) postavljanje posebnih zahteva. 
 
16 Molitva koju je Isus poučio svoje učenike nalazi se u 
a) Matej 6:9–13. 
b) Matej 6:25–28. 
c) Jovan 3:16–19. 
 
17 Molitva Bogu treba da bude 
a) našim rečima. 
b) i slušanje i poslušanje. 
c) baš sve što kažemo Bogu. 
 
18 Možemo čuti kako nam Bog govori kroz 
a) savete drugih ljudi. 
b) naše raspoloženje nakon molitve. 
c) mnogo različitih sredstava, ali sva će se složiti sa Biblijom. 
 
19 Da nam pomogne da odlučimo šta je Božja volja 
a) možemo izvući slamke. 
b) možemo razgovarati sa pastorom ili zrelim hrišćaninom. 
c) možemo pratiti sopstveni plan i videti kako će se to pokazati. 
 
20 Treba da postupamo prema onome za šta verujemo da nam Bog govori 
a) nastavljanjem sa planom. 
b) čekanjem dok nam to ne bude zgodno. 
c) proverom da li je u skladu sa Božjom Rečju. 
 
 
 
 
 
 
  


