
 Ime  Učiti iz neuspeha  
 Datum  Test 5. izdanje  
 Čas  ___Ocena  

Tačno-netačno pitanja  (1 bod svako) 
Označi sa ____X______ako je odgovor tačan. 

OZnači sa____O______ ako odgovor nije tačan. 

l.  Osoba koja padne, svaki put čini greh.  

2. Bog je uvek ljut kada padneš.  

3. Bog je obećao da će ti oprostiti ako ga iskreno zamoliš.  

4. Ako padnem, nikada ne treba iskreno da priznam da sam pogrešio/la.  

5. Uspešni hrišćani nikada i ni u čemu nemaju padove.  

6. Kada zamolim Boga da mi oprosti neki greh, treba da donesem odluku da to više 
neću činiti.  

7 Uvek treba da tražim uzrok svog pada.  

8. Pušenje je dubinski problem.  

9. Dubinski uzrok svih mojih problema je što radim na svoju ruku, umesto kako Bog 
kaže.  

10. _____ Nesigurnost je najčešće rezultat polaganja vrednosti u materijalne stvari.  

11. ______Gorčina je najčešći dubinski problem osoba koje mnogo kritikuju.  

12. ______Kada nekog zamolim da mi oprosti, treba uvek da kažem: “Pogrešio sam, molim 
te oprosti mi.”  

13. ______Ne treba da oprostim čoveku dok mi ne plati ono što je od mene ukrao.  

14. ______Najbolji način da se traži oproštaj je putem pisma.  

15. ______Ako i dalje budeš padao, to pokazuje da na tom planu ne rasteš uopšte. 

16. ______Hrišćani se nikad ne dosađuju.  

17. ______Uvek je Božija voja da oprostim onom ko me je uvredio, čak i ako on/ona ne 
priznaje da je pogrešio/la.  

18. ______Prvi korak recidiva je kada osoba počne redovno da opet koristi drogu, alkohol, ili 
bilo šta drugo o čemu je bila zavisna.  

19. ______Osoba ne može da počini recidiv u zavisnosti, ako se prethodno nije 
rehabilitovala.  

20. ______Ako se sa nekim posvađam, uvek bi trebalo da od te osobe tražim oproštaj iako 
znam da ja nisam pogrešio.  



2 Test 5.izdanje 

Pitanje sa više opcija odgovora  (2 poena svaki) 
 
Instrukcije: Odaberi najbolji odgovor i na liniju napiši odgovarajuće slovo.  

1.______Kada padnem, Bog najčešće odreaguje sa  
a. besom.  
b. tugom.  
c. radošću.  

2.______Kada padnem, treba na ovaj način da odreagujem na svoj problem:  
a. Zaboraviti na njega na kraće vreme.  
b. Pobeći od njega na kraće vreme.  
c. Naći uzrok problema.  

3. _____ Kada zamolim nekoga da mi oprosti, treba da kažem:  
a. "Pogrešio/la sam, možeš li mi oprostiti?" .  
b. "Pogrešio/la sam, ali i ti si."  
c. "Žao mi je."  
d. "Ako sam pogrešio, oprosti mi."  

4.______Kada padnem to je:  
a. uvek moja greška.  
b. uvek tuđa greška.  
c. nikada moja greška.  

5.______Kada padnem, ja  
a. nikada ne činim greh.  
b. ponekad činim greh.  
c. uvek grešim.  

 
 
Kratki odgovori na pitanja 
 
1. Napiši stihove za memorisanje ispod (14 poena) 
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2. Koja su tri dubinska problema koji su koren svih naših problema?  
(6 poena, svaki deo 2 poena)  
1.  ____________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________  
 

3. Koji je suštinski, dubinski problem uzrok svih naših problema?  (4 poena) 

  

  
 

4. Napiši primer od pve nedelje kada si nekom prišao/la i zamolio da ti oprosti.  

A. Šta si tačno rekao/la kada si zamolio/la za oproštaj? (5 poena)  

  

  

  
 

B. Kako je osoba odgovorila? (5 poena) 

  

  
 

C. Kako si se osećao/la kada ti je oprošteno?  (5 poena) 

  

  

  
 

D. Šta si naučio/la iz ovog primera? (3 poena) 

1.   

  

2.   

  

3.   

  



4 Test 5.izdanje 

5. Koje su tri glavne oblasti rasta u procesu učenja iz neuspeha? 
(6 poena, svaki deo 2 poena)  

1.    

2.    

3.    

6. Slučaj za proučavanje  

Debi je postala hrišćanka pre četiri meseca. Oseća se krivom što je ukrala$100 od 
prijateljice pre nego je postala hrišćanka.  

A.  Šta Debi treba da uradi? (5 poena)   

  

  

  
 

B. Šta Debi treba da kaže prijateljci? Napiši šta bi mogla da joj kaže na linije ispod. 
(5 points)  

  

  

  

  
 

7. A. Napiši primer pada u tvom životu.  (4 points) 

  

  

  

  
 

B. Koje korake preduzimaš da bi sprečio/la da ponovo padneš u toj oblasti svog 
života? (8 poena, svaki deo 2 poena)  

1.  

2.  

3.  

4.  


