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Provera Jedinice Dva 
 
1 Rečeno nam je u Jovanu 15:7 da će Bog uslišati naše molitve ako 
a) živimo čistim životom. 
b) dajemo mnogo novca crkvi. 
c) prebivamo u Hristu i Njegova Reč prebiva u nama. 
 
 
2 Da bismo pomogli da naše molitve budu efikasnije, trebalo bi 
a) proučiti šta Biblija kaže. 
b) često ponavljati istu molitvu. 
c) moliti se samo kad nešto želimo. 
 
3 Žena u Mateju 9:20–22 ozdravljena je od teškog krvarenja jer je 
a) molila za ozdravljenje. 
b) ispoljavala svoju veru. 
c) postila i molila se. 
 
4 Možemo se osloniti na obećanja Božje Reči jer 
a) Njegova obećanja imaju smisla. 
b) Bog je potpuno veran svojoj Reči. 
c) sve religije u svetu podstiču ljude na to. 
 
 
 
 
5 Pokazujemo da verujemo Bogu da će zadovoljiti naše potrebe 
a) ako samo čekamo da On deluje. 
b) pokušavajući da pronađemo sopstvenu opskrbu. 
c) kada činimo sve što možemo u pripremi za Božiju opskrbu. 
 
6 Kada vidimo druge ljude koji imaju potrebe, trebalo bi  
a) samo da im damo novac. 
b) ignorisati njih i njihove potrebe. 
c) da činimo sve što možemo da im pomognemo i molimo se za njih. 
 
7 Posrednička molitva je 
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a) molitva za druge. 
b) molitva za sebe. 
c) hvaljenje i obožavanje. 
 
8 Znamo da treba da se molimo za svoje porodice jer 
a) niko drugi neće. 
b) Bog ne zna njihove potrebe. 
c) Biblija nam daje primere ljudi koji to čine. 
 
9 Kada se molimo za druge, trebalo bi 
a) ignorisati ljude koji nas ne vole. 
b) samo zamoliti Boga da blagoslovi sve. 
c) da uključimo nacionalne i lokalne lidere. 
 
 
 
10 Biblija podstiče molitvu za druge jer 
a) delimo Božju brigu za njih. 
b) mnogi ljudi su bolesni, a drugi su sagrešili. 
c) molitva za druge uklanja naše fizičke potrebe. 
 
11 U Luki 6:38 rečeno nam je da nam Bog daje 
a) kada dajemo drugima. 
b) više nego što možemo zamisliti. 
c) tek toliko da podmiri naše potrebe. 
 
12 Kada tražimo od Boga da ispuni neku potrebu, trebalo bi 
a) da očekujemo da će neko drugi ispuniti potrebe. 
b) ostaviti potrebu Bogu i zaboraviti je. 
c) da činimo sve što možemo kako bismo pomogli da se zadovolji potreba. 
 
13 Moliti se sa drugima je 
a) nikad dobra ideja. 
b) lepo učiniti s vremena na vreme. 
c) nešto što bi trebalo redovno raditi. 
 
14 Molitva za nečiju porodicu važna je jer 
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a) naređeno je u Deset zapovesti. 
b) sprečiće dete da greši ili ne posluša Boga. 
c) Bog voli i želi da mu porodica služi zajedno. 
 
15 Male molitvene grupe 
a) postoje samo u Americi. 
b) nemaju primer u ranoj Crkvi. 
c) bile su vrlo česte u ranoj Crkvi. 
 
16 Male molitvene grupe treba da budu 
a) molitva i ništa drugo. 
b) ograničene na ljude iz određene crkve. 
c) mogućnost zajedničkog bogosluženja i molitve. 
 
17 Redovno proučavanje Božje Reči 
a) je nepotrebno. 
b) je dobra mentalna vežba. 
c) pomaže kada Duh Sveti želi da nas podseti na Božju Reč. 
 
18 Delo Duha Svetoga u našoj molitvi je da 
a) pažljivo sluša šta govorimo. 
b) nam pomogne da se molimo na jeziku koji Bog razume. 
c) nam ponekad u životu pokazuje stvari koje nisu ugodne Bogu. 
 
19 Možemo osetiti šta oseća Sveti Duh kada 
a) više volimo druge ljude. 
b) ne osećamo brigu za druge. 
c) Ga pustimo da radi po Njegovom u našim životima. 
 
20 Primena sile Duha u praksi znači  
a) da sve vreme provodimo u molitvi. 
b) da očekujemo da nam Bog podari sve što želimo. 
c) da živimo svoj život onako kako Bog želi uz pomoć Svetog Duha . 
 
 
 


