
IV. EWANGELIA ŚW. JANA 

 

1. W której części Ewangelii najczęściej pojawia się termin Słowo? 

 W prologu 

 

2. O kim Ewangelista pisze w następujący sposób: "Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości"? 

 O Janie Chrzcicielu - J 1,7 

 

3. Kto w czwartej Ewangelii nazwany jest światłością? 

 Jezus - J 1,8-9 

 

4. Kogo świat nie poznał? 

 Słowa - Jezusa - J 1,10 

 

5. Kogo oznacza termin świat w czwartej Ewangelii? 

 Przede wszystkim tych ludzi, którzy zostają we wrogim stosunku do 

Boga i Jego przykazań 

 

6. Kto jest własnością Słowa? 

 Naród wybrany - J 1,11 

 

7. Kiedy (w jakiej części księgi) Ewangelista pisze: "I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy"? 

 W prologu - J 1,14 

 

8. Termin ciało jest hebraizmem. Co znaczy? 

 Tyle co człowiek 

 

9. W której części czwartej Ewangelii występują następujące słowa: "Podczas 

gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa"? 

 W prologu - J 1,17 

 

10. Gdzie w czwartej Ewangelii występują następujące słowa: "Boga nikt 

nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] 

pouczył"? 

 W prologu - J 1,18 

 

11. Do kogo Żydzi wysłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: 

"Kto ty jesteś?" 

 Do Jana Chrzciciela - J 1,19 

 

12. Kto powiedział, że nie jest Eliaszem? 

 Jan Chrzciciel - J 1,21 

 

13. Kto i do kogo powiedział: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" 

 Kapłani i lewici (byli spośród faryzeuszy) z Jerozolimy do Jana 

Chrzciciela - J 1,22 

 

14. Kto i do kogo powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie 

drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz"? 

 Jan Chrzciciel do kapłanów i lewitów (byli spośród faryzeuszy) z 

Jerozolimy - J 1,23 

 

15. Gdzie znajdował się Jan Chrzciciel, gdy przybyli do niego kapłani i lewici 

(byli spośród faryzeuszy) z Jerozolimy? 

 W Betanii, po drugiej stronie Jordanu - J 1,28 

 

16. Do czego nawiązuje określenie: "Baranek Boży"? 

 Do Sługi Pańskiego z Iz 53,7 oraz do baranka paschalnego (Wj 12,3 ) 

 

17. Kto był obok Jana Chrzciciela, gdy powiedział: "Oto Baranek Boży"? 

Proszę podać imię jednego z nich. 

 Dwaj jego uczniowie. Jednym z nich był Andrzej - J 1,35.40 

 

18. Do kogo Jezus powiedział: "Czego szukacie"? 

 Do dwóch uczniów Jana Chrzciciela. Jednym z nich był Andrzej -  

19. Kto zapytał: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?" 

 Dwaj uczniowie Jana Chrzciciela. Jednym z nich był Andrzej - J 1,38. 

 

20. Kto i do kogo powiedział: "«Chodźcie, a zobaczcie». Poszli więc i 

zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego"? 

 Jezus do dwóch uczniów Jana Chrzciciela - J 1,39 
 

21. Kim był prawdopodobnie anonimowy uczeń Jana Chrzciciela, który 

poszedł za Jezusem? 

 Sam Ewangelista - św. Jan Apostoł - J 1,40 



 

22. Kto był bratem Szymona Piotra? 

 Andrzej - J 1,40 

 

23. Kto i do kogo powiedział: "«Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: 

Chrystusa"? 

 Andrzej do swego brata, Szymona Piotra - J 1,41 

 

24. Kiedy Jezus powiedział do Szymona: "«Ty będziesz nazywał się Kefas» - 

to znaczy: Piotr"? 

 Gdy go do Jezusa przyprowadził Andrzej, jego brat - J 1,42 

 

25. Skąd pochodził Filip? 

 Z Betsaidy - J 1,44 

 

26. Którzy Apostołowie pochodzili z Betsaidy? 

 Andrzej, Piotr, Filip - J 1,44 

 

27. Kto i do kogo powiedział: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w 

Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu"? 

 Filip do Natanaela - J 1,45 

 

28. Jakie drugie imię miał Natanael? 

 Bartłomiej - J 1,45 

 

29. Kto i do kogo powiedział: "Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?" 

 Natanael do Filipa - J 1,46 

 

30. Kto i o kim powiedział: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma 

podstępu"? 

 Jezus o Natanaelu - J 1,47 

 

31. Kto powiedział do Jezusa: "Skąd mnie znasz"? 

 Natanael - J 1,48 

 

32. Do kogo Jezus powiedział: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy 

byłeś pod drzewem figowym"? 

 Do Natanaela - J 1,48 

 

33. Kto powiedział: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem 

Izraela!"? 

 Natanael - J 1,49 

 

34. Do kogo Jezus powiedział: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: 

Widziałem cię pod drzewem figowym?" 

 Do Natanaela - J 1,50 

 

35. Do kogo Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na 

Syna Człowieczego"? 

 Do Natanaela - J 1,51 

 

36. W jakiej części Ziemi Świętej znajdowała się Kana? 

 W Galilei - J 2,1 

 

37. Kto i do kogo powiedział: "Nie mają już wina"? 

 Matka do Jezusa - J 2,3 

 

38. Czy w czwartej Ewangelii pojawia się imię Maryja w odniesieniu do Matki 

Jezusa? 

 Nie. Maryja jest określana tylko jako Matka Jezusa 

 

39. Kto i do kogo powiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa"? 

 Jezus do swej Matki - J 2,4 

 

40. Dlaczego w Kanie Jezus posłużył się wyrazem "Niewiasto"? 

 Przypuszczalnie dlatego, że chciał podkreślić Jej nową godność w 

stosunku do całej ludzkości. Nawiązał do pierwszej niewiasty-matki (Rdz 

3,15.20) - J 2,4 

 

41. Co oznaczają słowa: "godzina moja" w opisie wydarzenia w Kanie? 

 Moment przeznaczony przez Ojca, w którym Syn ma doznać 

uwielbienia - J 2,4 

 

42. Kto, gdzie i do kogo powiedział: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie"? 

 Matka Jezusa do sług w Kanie - J 2,5 

 



43. Ile stągwi kamiennych było w domu weselnym w Kanie? 

 Sześć - J 2,6 

 

44. Czemu służyły stągwie, które były w domu weselnym w Kanie? 

 Do żydowskich oczyszczeń - J 2,6 

 

45. O kim pisze Ewangelista: "I napełnili je aż po brzegi"? 

 O sługach w domu weselnym w Kanie - J 2,7 

 

46. Komu słudzy zanieśli wodę zamienioną przez Jezusa w wino? 

 Staroście weselnemu - J 2,8 

 

47. Kto nie wiedział, skąd pochodzi wino w Kanie w czasie wesela? 

 Starosta weselny - J 2,9 

 

48. Kogo przywołał starosta weselny, gdy nie wiedział, skąd pochodzi dobre 

wino w czasie wesela w Kanie? 

 Pana młodego - J 2,9 

 

49. Kto i do kogo powiedział: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a 

gdy się napiją, wówczas gorsze"? 

 Starosta weselny do pana młodego w Kanie - J 2,10 

 

50. Gdzie rozegrało się wydarzenie, o którym Ewangelista pisze: "Taki to 

początek znaków uczynił Jezus"? O jakie wydarzenie chodzi? 

 Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej - J 2,11 

 

51. Gdzie udał się Jezus, Jego Matka, bracia i uczniowie po przemianie wody 

w wino w Kanie? 

 Do Kafarnaum - J 2,12 

 

52. W którym okresie działalności publicznej Jezus oczyścił świątynię 

(wyrzucił bankierów i handlarzy)? 

 Zaraz na początku działalności, gdy z Kany i Kafarnaum udał się do 

Jerozolimy - J 2,12-13 

 

53. Kogo Jezus wyrzucił ze świątyni? 

 Bankierów oraz sprzedawców - J 2,14 

 

54. Jakie zwierzęta sprzedawano w świątyni? 

 Woły, baranki i gołębie - J 2,14-15 

 

55. Co zrobił Jezus bankierom, gdy przybył do świątyni na początku swej 

publicznej działalności? 

 Porozrzucał monety i stoły powywracał - J 2,15 

 

56. Kto i kiedy przypomniał sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój 

pochłonie Mnie"? 

 Uczniowie Jezusa, gdy wypędził ze świątyni bankierów i sprzedawców 

- J 2,17 

 

57. Kto i kiedy powiedział: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro 

takie rzeczy czynisz?" 

 Żydzi do Jezusa po wypędzeniu bankierów i sprzedawców ze świątyni 

- J 2,18 

 

58. Kiedy Jezus powiedział: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 

wzniosę ją na nowo"? 

 Po oczyszczeniu świątyni - J 2,19 

 

59. Kiedy - według czwartej Ewangelii - Jezus zapowiedział po raz pierwszy 

swe zmartwychwstanie?  

 Po oczyszczeniu świątyni - J 2,19 

 

60. Ile lat budowano świątynię? 

 46 lat - J 2,20 

 

61. W związku z czym Ewangelista pisze: "On zaś mówił o świątyni swego 

ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to 

powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus"? 

 W związku z oczyszczeniem świątyni i zapowiedzią Jezusa o 

odbudowie świątyni Jego ciała - J 2,21 

 

62. Do jakiego ugrupowania należał Nikodem? 

 Faryzeuszy - J 3,1 

 

63. Kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa? 

 Nocą - J 3,2 



 

64. Jak Nikodem tytułował Jezusa? 

 Rabbi - J 3,2 

 

65. Jezus powiedział do Nikodema, że trzeba się narodzić powtórnie. W jaki 

sposób niektórzy tłumaczą to ostatnie słowo? 

 Z góry - J 3,3 

 

66. Kto zapytał: "Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem?" 

 Nikodem - J 3,4 

 

67. Jezus powiedział do Nikodema, że trzeba się narodzić powtórnie. Co to 

znaczy? 

 Trzeba się narodzić z wody i z Ducha - J 3,5 

 

68. Do kogo Jezus powiedział: "To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, 

co się z Ducha narodziło, jest duchem"? 

 Do Nikodema - J 3,6 

 

69. Kto i do kogo powiedział: "Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego 

słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża"? 

 Jezus do Nikodema - J 3,8 

 

70. Co oznacza w języku greckim wyraz pneuma? 

 Wiatr i ducha, także Ducha Świętego - J 3,8 

 

71. Do kogo Jezus powiedział: "Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie 

wiesz"? 

 Do Nikodema - J 3,10 

 

72. Dlaczego Jezus powiedział: "Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie 

wiesz"? 

 Gdyż Nikodem nie rozumiał, co to znaczy narodzić się powtórnie - J 

3,10 

 

73. Kto tak powiedział: "To mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy 

widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie"? 

 Jezus - J 3,11 

 

74. Kiedy, w jakich okolicznościach Jezus mówił o wężu wywyższonym na 

pustyni przez Mojżesza? 

 Do Nikodema, gdy mówił o swym wywyższeniu - J 3,14 

 

75. Kiedy, do kogo Jezus powiedział: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne"? 

 Do Nikodema - J 3,16 

 

76. Jan udzielał chrztu w Betanii, po drugiej stronie Jordanu. Gdzie jeszcze to 

czynił? 

 W Ainon, w pobliżu Salim - J 3,23 

 

77. Kto powiedział: "Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było 

dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami"? 

 Jan Chrzciciel - J 3,27-28 

 

78. Kto powiedział: "Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel 

oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos 

oblubieńca"? 

 Jan Chrzciciel - J 3,29 

 

79. Kto powiedział: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umiejszał"? 

 Jan Chrzciciel - J 3,30 

 

80. Do jakiego miasteczka samarytańskiego przybył Jezus po opuszczeniu 

Judei, gdzie rozmawiał z Nikodemem? 

 Sychar - J 4,5 

 

81. Jak nazywało się źródło w miasteczku samarytańskim? 

 Źródło Jakuba - J 4,6 

 

82. Do kogo Jezus powiedział: "Daj Mi pić!"? 

 Do Samarytanki przy studni Jakuba w Sychar - J 4,7 

 

83. Dokąd i po co udali się uczniowie, gdy Jezus usiadł przy studni Jakuba? 

 Do miasta dla zakupienia żywności - J 4,8 
 

84. Kto powiedział: "Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie"? 

 Samarytanka przy studni Jakuba w Sychar - J 4,9 



85. Czy Żydzi i Samarytanie kochali się nawzajem? 

 Nie, unikali się nawzajem - J 4,9 

 

86. Do kogo Jezus powiedział: "O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim 

jest Ten, kto ci mówi [...], prosiłabyś Go wówczas"? 

 Do Samarytanki - J 4,10 

 

87. Kto powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś większy od ojca naszego 

Jakuba"? 

 Samarytanka - J 4,12 

 

88. Kto, gdzie i do kogo powiedział: "Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 

dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w 

nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu"? 

 Jezus, przy studni Jakuba w Sychar do Samarytanki - J 4,14 

 

89. Do kogo Jezus powiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!"? 

 Do Samarytanki - J 4,17 

 

90. Ilu mężów miała Samarytanka? 

 Pięciu - J 4,18 

 

91. Do kogo Jezus powiedział: "Ten, którego masz teraz, nie jest twoim 

mężem"? 

 Do Samarytanki - J 4,18 

 

92. Kto i do kogo powiedział: "Panie, widzę, że jesteś prorokiem"? 

 Samarytanka do Jezusa - J 4,19 

 

93. Do kogo Jezus powiedział: "Wierz Mi, [...], że nadchodzi godzina, kiedy 

ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca"? 

 Do Samarytanki - J 4,21 

 

94. Kto, kiedy i do kogo powiedział: "Nadchodzi jednak godzina, owszem już 

jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i 

prawdzie"? 

 Jezus przy studni Jakuba do Samarytanki - J 4,23 

 

95. Kto i do kogo powiedział: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko"? 

 Samarytanka do Jezusa - J 4,25 

 

96. Dlaczego uczniowie dziwili się, gdy wrócili z Sychar do studni Jakuba? 

 Gdyż Jezus rozmawiał z kobietą - J 4,27 

 

97. Kto i do kogo mówił: "Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział 

wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?" 

 Samarytanka do mieszkańców miasta Sychar - J 4,29 

 

98. O kim Ewangelista pisze w następujący sposób: "Wyszli z miasta i szli do 

Niego"? Do kogo szli ci ludzie? 

 O mieszkańcach miasta Sychar, którzy udali się do Jezusa - J 4,30 

 

99. Kiedy i gdzie rozegrało się następujące wydarzenie: "On im rzekł: «Ja 

mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie 

jeden do drugiego: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»" 

 Przy studni Jakuba w Sychar po rozmowie z Samarytanką, gdy 

uczniowie wrócili z miasta - J 4,32-33 

 

100. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Podnieście oczy i popatrzcie na pola, 

jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie 

wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem"? 

 Przy studni Jakuba w Sychar do uczniów - J 4,35-36 

 

101. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was 

wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich 

trud wyście weszli"? 

 Przy studni Jakuba w Sychar do uczniów - J 4,37-38 

 

102. Kto tak stwierdził: "Powiedział mi wszystko, co uczyniłam"? 

 Samarytanka - J 4,39 

 

103. O co Samarytanie prosili Jezusa, gdy przyszli do Mistrza zachęceni przez 

kobietę? 

 Aby u nich pozostał - J 4,40 
 

104. Jak długo Jezus pozostał w Sychar? 

 Dwa dni - J 4,40 



105. Kto i do kogo tak powiedział: "Wierzymy już nie dzięki twemu 

opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że 

On prawdziwie jest Zbawicielem świata"? 

 Mieszkańcy Sychar do Samarytanki - J 4,42 

 

106. Gdzie mieszkał urzędnik królewski, którego syn chorował? 

 W Kafarnaum - J 4,46 

 

107. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Jeżeli znaków i cudów nie 

zobaczycie, nie uwierzycie"? 

 Do urzędnika królewskiego z Kafarnaum, gdy przyszedł prosić o 

uzdrowienie syna - J 4,48 

 

108. Kto tak prosił: "Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko"? 

 Urzędnik królewski z Kafarnaum - J 4,49 

 

109. O kim pisze Ewangelista: "Uwierzył człowiek słowu, które Jezus 

powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy 

wyszli mu naprzeciw"? 

 Urzędnik królewski z Kafarnaum - J 4,50-51 

 

110. Kto, o kim i do kogo powiedział: "Wczoraj około godziny siódmej 

opuściła go gorączka"? 

 Słudzy do urzędnika królewskiego z Kafarnaum o chorym jego synu - J 

4,52 

 

111. O kim i o jakim wydarzeniu pisze Ewangelista: "I uwierzył on sam i cała 

jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do 

Galilei"? 

 O urzędniku królewskim z Kafarnaum i o uzdrowieniu jego syna - J 

4,53-54 

 

112. Jak się nazywała sadzawka, w której anioł poruszał wodę? 

 Owcza albo po hebrajsku Betesda - J 5,2 

 

113. Gdzie znajdowała się sadzawka Owcza? 

 W Jerozolimie - J 5,2 
 

114. Ile krużganków miała sadzawka Owcza? 

 Pięć - J 5,2 

 

115. Na co czekali chorzy przy sadzawce Owczej? 

 Na poruszenie wody przez anioła - J 5,3-4 

 

116. Kto mógł być uzdrowiony w sadzawce Owczej? 

 Ten, kto pierwszy wszedł do wody po poruszeniu jej przez anioła - J 

5,4 

 

117. Jaki wyjątkowy chory znajdował się nad sadzawką Owczą? 

 Człowiek od 38 lat chory (chromy) - J 5,5 

 

118. Do kogo Jezus powiedział: "«Wstań, weź swoje łoże i chodź!» 

Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził"? 

 Chromy nad sadzawką Owczą (Betesda) - J 5,8-9 

 

119. Kto powiedział: "Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do 

sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody"? 

 Chromy przy sadzawce Owczej - J 5,7 

 

120. Do kogo Jezus powiedział: "Wstań, weź swoje łoże i chodź!"? 

 Do chromego przy sadzawce Owczej - J 5,8 

 

121. Dlaczego Żydzi oburzali się na uzdrowionego przy sadzawce Owczej 

chromego? 

 Gdyż niósł swoje łoże w szabat - J 5,10 

 

122. Jaki chory i do kogo powiedział: "Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do 

mnie: Weź swoje łoże i chodź"? 

 Chromy przy sadzawce Owczej do Żydów - J 5,11 

 

123. O jakiego uzdrowionego chodzi: "Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On 

jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu"? 

 Chromy przy sadzawce Owczej - J 5,13 

 

124. Do kogo Jezus powiedział: "Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, 

aby ci się coś gorszego nie przydarzyło"? 

 Do chromego, uzdrowionego przy sadzawce Owczej (Betesda) - J 5,14 

 



125. Gdzie Jezus powiedział: "Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci 

się coś gorszego nie przydarzyło"? 

 W świątyni do chromego, uzdrowionego przy sadzawce Owczej 

(Betesda) - J 5,14 

 

126. O kim pisze Ewangelista: "Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to 

Jezus go uzdrowił"? 

 Chromy, uzdrowiony przy sadzawce Owczej - J 5,15 

 

127. Po jakim uzdrowieniu Ewangelista stwierdza: "Dlatego więc usiłowali 

Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto 

Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu"? 

 Po uzdrowieniu chromego przy sadzawce Owczej - J 5,18 

 

128. Kiedy Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie 

mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. 

Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni"? 

 Gdy po uzdrowieniu przy sadzawce Owczej chromego Żydzi usiłowali 

Go zabić - J 5,19 

 

129. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie 

wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia"? 

 Do Żydów, gdy uzdrowił chromego przy sadzawce Owczej a oni 

usiłowali Go zabić - J 5,24 

 

130. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Nadchodzi bowiem godzina, w której 

wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili 

dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - 

na zmartwychwstanie potępienia"? 

 Do Żydów, gdy uzdrowił chromego przy sadzawce Owczej a oni 

usiłowali Go zabić - J 5,28-29 

 

131. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Gdybym Ja wydawał świadectwo o 

sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto 

wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy"? 

 Do Żydów, gdy uzdrowił chromego przy sadzawce Owczej a oni 

usiłowali Go zabić - J 5,31-32 

 

132. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Wysłaliście poselstwo do Jana i on 

dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka"? 

 Do Żydów, gdy uzdrowił chromego przy sadzawce Owczej a oni 

usiłowali Go zabić - J 5,33-34 

 

133. Kto i o kim powiedział: "On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś 

chcieliście radować się krótki czas jego światłem"? 

 Jezus o Janie Chrzcicielu - J 5,35 

 

134. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, 

w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to 

byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał"? 

 Do Żydów, gdy uzdrowił chromego przy sadzawce Owczej a oni 

usiłowali Go zabić - J 5,33-34 

 

135. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Ja mam świadectwo większe od 

Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które 

czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał"? 

 Do Żydów po uzdrowieniu chromego nad sadzawką - J 5,36 

 

136. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że 

w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo"?  

 Do Żydów po uzdrowieniu chromego nad sadzawką - J 5,39 

 

137. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Nie mniemajcie jednak, że to Ja was 

oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy 

pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie 

uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał"? 

 Do Żydów po uzdrowieniu chromego nad sadzawką - J 5,45-46 

 

138. Jak nazywa się jezioro, nad którym Jezus dokonał cudownego 

rozmnożenia chleba? Proszę podać dwie nazwy. 

 Jezioro Galilejskie albo Tyberiadzkie - J 6,1 

 

139. Przed jakim świętem Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba? 

 Przed Paschą - J 6,4 

 

140. Kto i do kogo powiedział: "Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili"? 

 Jezus do Filipa - J 6,5 



141. Kto powiedział: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z 

nich mógł choć trochę otrzymać"? 

 Filip - J 6,7 

 

142. Czyim bratem był Andrzej Apostoł? 

 Szymona Piotra - J 6,8 

 

143. Kto i do kogo powiedział: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów 

jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?" 

 Andrzej do Jezusa - J 6,9 

 

144. Ilu mężczyzn było nad jeziorem, gdy Jezus dokonał cudownego 

rozmnożenia chleba? 

 Około pięciu tysięcy - J 6,10 

 

145. Co zrobił Jezus, zanim rozdał tłumom cudownie rozmnożony chleb nad 

jeziorem? 

 Wziął go i odmówił dziękczynienie - J 6,11 

 

146. Jakie polecenie wydał Jezus, gdy cudownie nakarmił tłum nad jeziorem? 

 "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło" - J 6,13 

 

147. Jakie chleby Jezus cudownie rozmnożył nad jeziorem? Z jakiego zboża? 

 Jęczmienne - J 6,13 

 

148. Ile ułomków zebrano po nakarmieniu rzeszy nad jeziorem? 

 Dwanaście koszów - J 6,13 

 

149. Kiedy ludzie chcieli obwołać Jezusa królem? 

 Po cudownym rozmnożeniu chleba - J 6,15 

 

150. Kiedy miało miejsce następujące wydarzenie: "O zmierzchu uczniowie 

Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do 

Kafarnaum"? 

 Po cudownym rozmnożeniu chleba i przed wygłoszeniem mowy 

eucharystycznej - J 6,16-17 

 

151. Kiedy i kto ujrzał Jezusa kroczącego po jeziorze? 

 Uczniowie po cudownym rozmnożeniu chleba - J 6,19 

 

152. W jaki sposób Jezus udał się do Kafarnaum z miejsca cudownego 

rozmnożenia chleba? 

 Przeszedł po wodzie - J 6,19-21 

 

153. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "To Ja jestem, nie bójcie się!"? 

 Do uczniów, gdy widzieli Go chodzącego po jeziorze - J 6,20 

 

154. Gdzie ludzie szukali Jezusa, gdy nie znaleźli Go na miejscu cudownego 

rozmnożenia chleba? 

 W Kafarnaum - J 6,24 

 

155. Kto, kiedy i gdzie powiedział: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" 

 Ludzie, po cudownym rozmnożeniu chleba, gdy spotkali Jezusa w 

Kafarnaum - J 6,25 

 

156. Kiedy i gdzie Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego żeście jedli chleb 

do sytości"? 

 W Kafarnaum po cudownym rozmnożeniu chleba - J 6,26 

 

157. Gdzie i kiedy Jezus powiedział: "Troszczcie się nie o ten pokarm, który 

ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy"? 

 W Kafarnaum w mowie eucharystycznej - J 6,27 

 

158. W jakiej części (w jakiej mowie) czwartej Ewangelii znajdują się 

następujące słowa: "Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im 

do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój 

da wam prawdziwy chleb z nieba»"? 

 W mowie eucharystycznej - J 6,31-32 

 

159. Kiedy Jezus powiedział: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, 

nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie"? 

 W mowie eucharystycznej - J 6,35 

 

160. Kiedy Jezus powiedział: "Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją 

wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, 



abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w 

dniu ostatecznym"? 

 W mowie eucharystycznej - J 6,38-39 

 

161. Kto, gdzie i kiedy szemrał: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego 

ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»"? 

Żydzi, w Kafarnaum, gdy Jezus wygłaszał mowę eucharystyczną - J 6,42 

 

162. Kto, gdzie i kiedy mówił: "Jak On może nam dać [swoje] ciało do 

spożycia"? 

Żydzi, w Kafarnaum, gdy Jezus wygłaszał mowę eucharystyczną - J 6,52 

 

163. Kiedy i gdzie Jezus powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 

pije, trwa we Mnie, a Ja w nim"? 

 W Kafarnaum, gdy wygłaszał mowę eucharystyczną - J 6,56 

 

164. Gdzie (w jakiej miejscowości) i w jakim budynku Jezus wygłosił mowę 

eucharystyczną? 

 W Kafarnaum w synagodze - J 6,59 

 

165. Kto, kiedy i gdzie mówił: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" 

 Niektórzy uczniowie Jezusa w Kafarnaum, gdy Chrystus wygłosił 

mowę eucharystyczną - J 6,60 

 

166. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "«Lecz pośród was 

są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, 

co nie wierzą, i kto miał Go wydać"? 

 W Kafarnaum, gdy Jezus wygłosił mowę eucharystyczną - J 6,64 

 

167. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Odtąd wielu 

uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło"? 

 W Kafarnaum, gdy Jezus wygłosił mowę eucharystyczną - J 6,66 

 

168. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Rzekł więc Jezus 

do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»"  

 W Kafarnaum, gdy Jezus wygłosił mowę eucharystyczną - J 6,67 

 

169. Kto, gdzie i kiedy powiedział: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 

słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 

Boga"? 

Szymon Piotr w Kafarnaum, gdy Jezus wygłosił mowę eucharystyczną 

- J 6,68-69 

 

170. Kiedy i gdzie Jezus powiedział: "«Czyż nie wybrałem was dwunastu? A 

jeden z was jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten 

bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać"? 

 W Kafarnaum po wygłoszeniu mowy eucharystycznej - J 6,70-71 

 

171. Dlaczego Jezus obchodził Galileę a nie chciał chodzić po Judei? 

 Gdyż Żydzi mieli zamiar Go zabić - J 7,1 

 

172. Kto radził Jezusowi: "Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi 

ujrzeli czyny, których dokonujesz"? 

 Bracia Jezusa - J 7,3 

 

173. Do kogo Jezus powiedział: "Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie 

nadszedł, ale dla was - zawsze jest do rozporządzenia. Was świat nie może 

nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego 

uczynki"? 

 Do swoich braci - J 7,6-7 

 

174. "Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze 

się nie wypełnił". O jakie święto chodzi? 

 O Święto Namiotów - J 7,8 

 

175. "Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i 

nauczał". Kiedy się to stało? 

 Po cudownym rozmnożeniu chleba i po okresie działalności w Galilei - 

J 7,14 

 

176. Kto i gdzie pytał: "W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył"? 

 Żydzi w świątyni - J 7,15 

 

177. Kto i kiedy twierdził: "Jesteś opętany przez złego ducha! Któż usiłuje Cię 

zabić?" 

 Tłum w czasie Święta Namiotów - J 7,20 



178. Kiedy i gdzie Jezus powiedział: "Oto Mojżesz dał wam obrzezanie - ale 

nie pochodzi ono od Mojżesza, lecz od przodków - i wy w szabat obrzezujecie 

człowieka. Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby 

nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że 

w szabat uzdrowiłem całego człowieka"? 

 W czasie Święta Namiotów w świątyni w Jerozolimie - J 7,22-23 

 

179. Kto i kiedy tak mówił: "Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto 

jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się 

przekonali, że On jest Mesjaszem?" 

 Mieszkańcy Jerozolimy w czasie Święta Namiotów - J 7,25-26 

 

180. Kto i kiedy tak mówił: "Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, 

natomiast, gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest"? 

 Mieszkańcy Jerozolimy w czasie Święta Namiotów - J 7,27 

 

181. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Zamierzali więc 

Go pojmać, jednak nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego 

jeszcze nie nadeszła. Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego i 

mówili: «Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie uczyni więcej znaków niż On 

uczynił?»" 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,30-31 

 

182. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Faryzeusze 

usłyszeli, że tłum tak mówił o Nim w podnieceniu. Kapłani więc wraz z 

faryzeuszami wysłali strażników celem pojmania Go. Ale Jezus rzekł: 

«Jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do Tego, który Mnie posłał. 

Będziecie Mnie szukać, a nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę potem, wy 

pójść nie możecie»"? 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,32-33 

 

183. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Rzekli Żydzi do 

siebie: «Dokąd to zamierza On pójść, że Go nie będziemy mogli znaleźć? 

Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i uczyć 

Greków?»" 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,35 

 

184. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Jezus stojąc 

zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - 

niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej 

popłyną z jego wnętrza»"? 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,37-38 

 

185. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "A powiedział to o 

Duchu , którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie 

był [dany], ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony"? 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,39 

 

186. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "A wśród 

słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest 

prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale - mówili drudzy - czyż 

Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie 

pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?»" 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,40-42 

 

187. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "I powstało w 

tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz 

nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki"? 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,43-44 

 

188. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "Wrócili więc 

strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go 

nie pojmali?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał 

tak, jak ten człowiek przemawia»"? 

 W czasie Święta Namiotów w Jerozolimie - J 7,45-46 

 

189. Kto, do kogo i kiedy (gdzie) powiedział: "Czyż i wy daliście się zwieść? 

Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, 

który nie zna Prawa, jest przeklęty"? 

Faryzeusze do strażników w czasie Święta Namiotów w Jerozolimie  

- J 7,47-49 

 

190. Kto i do kogo powiedział: "Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go 

wpierw przesłucha i zbada, co czyni?" 

 Nikodem do faryzeuszy - J 7,51 
 

191. Kto i do kogo powiedział: "Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że 

żaden prorok nie powstaje z Galilei"? 

 Faryzeusze do Nikodema - J 7,52 



192. Gdzie Jezus spotkał kobietę cudzołożną? 

 W świątyni - J 8,1-2 

 

193. Dlaczego kobietę cudzołożną przyprowadzono do Jezusa? 

 Gdyż popełniła cudzołóstwo - J 8,3 

 

194. Jak należało ukrać według Prawa Mojżeszowego kobietę, która popełniła 

cudzołóstwo? 

 Ukamienować ją - J 8,5 

 

195. Kiedy się to działo: "«A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na 

próbę, aby mieli o co Go oskarżyć"? Kim byli oskarżyciele? 

 Gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę 

cudzołożną - J 8,5-6 

 

196. Kiedy "Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi"? 

 Gdy przyprowadzono do Niego kobietę cudzołożną - J 8,6 

 

197. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Kto z was jest bez grzechu, niech 

pierwszy rzuci na nią kamień"? 

 Do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, gdy przyprowadzono kobietę 

cudzołożną - J 8,7 

 

198. Kiedy się to wydarzyło: "Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim 

zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich"? 

 Kiedy Jezus powiedział do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, gdy 

przyprowadzili kobietę cudzołożną i gdy Mistrz stwierdził: "Kto z was jest bez 

grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień" - J 8,9 

 

199. Do kogo Jezus powiedział: "I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili 

już nie grzesz!"? 

 Do kobiety cudzołożnej - J 8,11 

 

200. Kiedy i gdzie Jezus powiedział: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie 

za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia"? 

 W świątyni (przy skarbcu), gdy odpuścił grzechy cudzołożnicy - J 8,12 

 

201. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję 

świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i 

dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę"? 

 Do faryzeuszy w świątyni (przy skarbcu), gdy odpuścił grzechy 

cudzołożnicy - J 8,14 

 

202. Kiedy i kto zapytał Jezusa: "Gdzie jest Twój Ojciec?" i komu On 

odpowiedział: "Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, 

poznalibyście i Ojca mego"? 

 Faryzeusze w świątyni, gdy odpuścił grzechy cudzołożnicy - J 8,19 

 

203. W jakim przemówieniu Jezus kilkakrotnie powiedział: "JA JESTEM"? 

 W czasie przemówienia w świątyni po odpuszczeniu grzechów 

cudzołożnicy - J 8,21-59 

 

204. Kiedy miało to miejsce: "Wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział 

Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, 

będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli»"? 

 W czasie przemówienia w świątyni po odpuszczeniu grzechów 

cudzołożnicy - J 8,30-32 

 

205. Kiedy i kto powiedział: "Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie 

byliśmy poddani w niczyją niewolę: Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni 

będziecie?»" 

 Żydzi w czasie przemówienia Jezusa w świątyni po odpuszczeniu 

grzechów cudzołożnicy - J 8,33 

 

206. Kiedy Jezus uczył, że prawda wyzwala, a człowiek staje się wolny? 

 Przy skarbcu świątyni, gdy odpuścił grzechy cudzołożnicy - J 8,32.33-

34 

 

207. Kiedy i komu Jezus powiedział: "Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, 

który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił"? 

 Żydom. Przy skarbcu świątyni, gdy mówił, że jest światłością świata - J 

8,40-41 

 

208. O kogo chodzi (do kogo Jezus mówi) i kiedy miało miejsce następujące 

wydarzenie: "«Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział 



prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca 

waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego 

mamy Ojca - Boga»"? 

 O Żydów, którzy w czasie przemówienia Jezusa w świątyni po 

odpuszczeniu grzechów cudzołożnicy spotkali się z Jezusem - J 8,40-41 

 

209. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Wy macie diabła za ojca i chcecie 

spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie 

wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo 

jest kłamcą i ojcem kłamstwa"? 

 Do Żydów przy skarbcu świątyni, gdy odpuścił grzechy cudzołożnicy - 

J 8,44 

 

210. Kto, do kogo i kiedy powiedział: "Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś 

Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha"? 

 Żydzi do Jezusa przy skarbcu świątyni, gdy odpuścił grzechy 

cudzołożnicy - J 8,48 

 

211. Kto, do kogo i kiedy powiedział: "Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a 

Abrahama widziałeś?" 

 Żydzi do Jezusa przy skarbcu świątyni, gdy odpuścił grzechy 

cudzołożnicy - J 8,57 

 

212. Kiedy Żydzi porwali kamienie, aby je rzucić na Jezusa? 

 Gdy w świątyni przy skarbcu Jezus powiedział, że jest światłością 

świata i stwierdził: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham 

stał się, JA JESTEM" - J 8,59. Oraz po raz drugi, gdy stwierdził: "Ja i Ojciec 

jedno jesteśmy" J 10,31. Po wystąpieniu Jezusa podczas uroczystości 

Poświęcenia świątyni.  

 

213. Kto zadał Jezusowi pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, [...] - on czy jego 

rodzice"? O jakiego chorego chodzi? 

 Uczniowie. Chodzi o niewidomego od urodzenia - J 9,2 

 

214. O jakim chorym Jezus mówi: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale 

[stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże"? 

 O niewidomym od urodzenia - J 9,3 
 

215. Do kogo Jezus powiedział, aby się obmył w sadzawce? 

 Do niewidomego od urodzenia - J 9,7 

 

216. Gdzie wspomniana jest sadzawka Siloam? 

 W związku z uzdrowieniem niewidomego od urodzenia - J 9,7 

 

217. Co znaczy słowo Siloam? 

 Posłany - J 9,7 

 

218. O kim sąsiedzili mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" 

 O niewidomym od urodzenia - J 9,8 

 

219. Którego z uzdrowionych przez Jezusa zaprowadzono do faryzeuszy? 

 Uzdrowionego niewidomego od urodzenia - J 9,13 

 

220. Dlaczego faryzeusze oburzali się, iż Jezus uzdrowił niewidomego od 

urodzenia? 

 Gdyż uczynił to w szabat - J 9,14.16 

 

221. Do kogo uzdrowiony powiedział: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się 

i widzę"? 

 Do faryzeuszy - J 9,15 

 

222. W jaki sposób rodzice niewidomego od urodzenia, pytani o jego chorobę i 

o uzdrowienie, odpowiedzieli faryzeuszom? 

 "Nie wiemy, jak się to stało, [...] kto mu oczy otworzył" - J 9,21 

 

223. Kto, do kogo i o kim powiedział: "Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, 

niech mówi za siebie"? 

 Tak odpowiedzieli Żydom rodzice niewidomego od urodzenia - J 

9,21.23 

 

224. Dlaczego rodzice niewidomego od urodzenia bali się powiedzieć prawdę 

o swoim synu uzdrowionym przez Jezusa? 

 Gdyż Żydzi "postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, 

zostanie wyłączony z synagogi" - J 9,22 

 

225. Kto i do kogo powiedział: "Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten 

jest grzesznikiem"? 

 Żydzi do niewidomego od urodzenia - J 9,24 

 



226. Kto i do kogo powiedział: "Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie 

wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego 

uczniami?" 

 Uzdrowiony niewidomy od urodzenia do Żydów - J 9,27 

 

227. Kto i do kogo powiedział: "Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy 

uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego 

zaś, nie wiemy, skąd pochodzi"? 

 Żydzi do uzdrowionego niewidomego od urodzenia - J 9,28-29 

 

228. Kto i do kogo powiedział: "Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, 

natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego 

wolę. [...] Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić"? 

 Uzdrowiony niewidomy od urodzenia do Żydów - J 9,32-33 

 

229. Kto i do kogo powiedział: "Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas 

pouczać?" 

 Żydzi do uzdrowionego niewidomego od urodzenia - J 9,34 

 

230. O kogo chodzi: "Jezus usłyszawszy, że wyrzucili go precz, i spotkawszy 

go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?»" 

 O uzdrowionego niewidomego od urodzenia - J 9,35 

 

231. O kogo chodzi: "«Wierzę, Panie!», i oddał Mu pokłon"? 

 O uzdrowionego niewidomego od urodzenia - J 9,38 

 

232. Kiedy Jezus powiedział: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić 

sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 

niewidomymi"? 

 W rozmowie z uzdrowionym niewidomym od urodzenia - J 9,39 

 

233. Kto tak mówił do Jezusa: "Czyż i my jesteśmy niewidomi?" Komu On 

odpowiedział: "Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale 

ponieważ mówicie: «Widzimy», grzech wasz trwa nadal"? Kiedy to miało 

miejsce? 

 Żydzi. Tak im odpowiedział Jezus po uzdrowieniu niewidomego od 

urodzenia - J 9,40-41 

 

234. Gdzie znajduje się przypowieść o dobrym Pasterzu? W której części 

czwartej Ewangelii? 

 Przed opisem podróży Jezusa do Jerozolimy - J 10,1-21 

 

235. Jakie przemówienie Jezus rozpoczął w następujący sposób: "Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i robójnikiem"? 

 Przypowieść o dobrym Pasterzu - J 10,1 

 

236. Kiedy Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja 

jestem bramą owiec"? 

 Gdy kontynuował przypowieść o dobrym Pasterzu - J 10,7 

 

237. Kiedy Jezus powiedział: "Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, 

zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w 

obfitości"? 

 Gdy kontynuował przypowieść o dobrym Pasterzu - J 10,10 

 

238. Co robi najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, gdy widzi nadchodzącego 

wilka? 

 Opuszcza owce i ucieka - J 10,12 

 

239. Kiedy Jezus powiedział: "Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni. 

I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 

owczarnia, jeden pasterz"? 

 Gdy kontynuował przypowieść o dobrym Pasterzu - J 10,16 

 

240. Kiedy miało miejsce następujące wydarzenie: "I znowu nastąpiło 

rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło: 

«On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go 

słuchacie?»" 

 Po wygłoszeniu przypowieści o dobrym Pasterzu - J 10,19-20 

 

241. W jakiej porze roku obchodzono uroczystość Poświęcenia świątyni? 

 W zimie - J 10,22 

 

242. Kiedy w Ewangelii św. Jana wspomniany jest portyk Salomona? 

 Gdy Jezus przybył na uroczystość Poświęcenia świątyni - J 10,23 

 



243. Kto, kiedy i gdzie pytał Jezusa: "Dokąd będziesz nas trzymał w 

niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie"? 

 Żydzi w czasie uroczystości Poświęcenia świątyni w portyku Salomona 

- J 10,24 

 

244. Gdzie, kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Powiedziałem wam, a nie 

wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 

Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec"? 

 Do Żydów w portyku Salomona w czasie uroczystości Poświęcenia 

świątyni - J 10,25 

 

245. Gdzie, kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Moje owce słuchają mego 

głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one 

na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki"? 

 Do Żydów w portyku Salomona w czasie uroczystości Poświęcenia 

świątyni - J 10,28-29 

 

246. Kiedy Jezus powiedział: "Ukazałem wam wiele dobrych czynów 

pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?" 

 Po wystąpieniu Jezusa podczas uroczystości Poświęcenia świątyni, gdy 

przechadzał się w portyku Salomona - J 10,32 

 

247. Kiedy powiedziano do Jezusa: "Nie chcemy Cię kamienować za dobry 

czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz się za 

Boga"?  

 Po wystąpieniu Jezusa podczas uroczystości Poświęcenia świątyni, gdy 

przechadzał się w portyku Salomona - J 10,33 

 

248. Do kogo, kiedy i gdzie Jezus powiedział: "Jakżeż wy o Tym, którego 

Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego, że 

powiedziałem: «Jestem Synem Bożym»?" 

 Do Żydów po swoim wystąpieniu podczas uroczystości Poświęcenia 

świątyni, gdy przechadzał się w portyku Salomona - J 10,36 

 

249. Kiedy miało miejsce wydarzenie, którego opis Ewangelista kończy w 

następujący sposób: "I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk"? 

 Po wystąpieniu Jezusa podczas uroczystości Poświęcenia świątyni, gdy 

przechadzał się w portyku Salomona i gdy powiedział, że jest równy Ojcu - J 

10,39 

 

250. Kiedy się to wydarzyło: "I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie 

Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał"? 

 Po wystąpieniu Jezusa podczas uroczystości Poświęcenia świątyni, gdy 

przechadzał się w portyku Salomona i gdy powiedział, że jest równy Ojcu - J 

10,40 

 

251. W jakiej miejscowości mieszkał Łazarz? 

 W Betanii - J 11,1 

 

252. Czy Łazarz posiadał rodzeństwo? Proszę podać imiona? 

 Maria i Marta - J 11,2 

 

253. Kto powiadomił Jezusa: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz"? 

 Siostry Łazarza (Maria i Marta) - J 11,3 

 

254. Kto i o jakim chorym powiedział: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale 

ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą"? 

 Jezus o chorym Łazarzu - J 11,4 

 

255. Ile czasu upłynęło zanim Jezus udał się do Betanii po usłyszeniu 

wiadomości o chorobie Łazarza? 

 Dwa dni - J 11,6 

 

256. Kto i kiedy powiedział: "Chodźmy znów do Judei!"? 

 Jezus w związku z chorobą Łazarza - J 11,7 

 

257. Kto i kiedy powiedział: "Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię 

ukamienować i znów tam idziesz?" 

 Uczniowie do Jezusa w związku z chorobą Łazarza - J 11,8 

 

258. Kto, kiedy i do kogo powiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? 

Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. 

Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła"? 

 Jezus do uczniów w związku z chorobą Łazarza - J 11,9-10 

 

259. Kto i o kim powiedział: "Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje"? 

 Uczniowie o Łazarzu - J 11,12 

 



260. W związku z czym Ewangelista pisze: "Jezus jednak mówił o jego 

śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie"? 

 W związku ze śmiercią Łazarza - J 11,13 

 

261. Kiedy Jezus powiedział: "Raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu 

na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego!"? 

 W związku ze śmiercią Łazarza - J 11,15 

 

262. Kto powiedział: "Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć"? 

 Tomasz, zwany Didymos, na wiadomość o śmierci Łazarza - J 11,16 

 

263. Jaki przydomek miał Tomasz? 

 Didymos - J 11,16 

 

264. Ile dni Łazarz spoczywał już w grobie, gdy Jezus przyszedł do Betanii? 

 Od czterech dni - J 11,17 

 

265. Jak daleko było z Betanii do Jerozolimy? 

 Piętnaście stadiów - J 11,18 

 

266. Czy siostry Łazarza wyszły Jezusowi na spotkanie? 

 Tylko Marta - J 11,20 

 

267. Kto powiedział do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł"? 

 Najpierw Marta - J 11,21 a później Maria - J 11,32 

 

268. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Brat twój zmartwychwstanie"? 

 Jezus do Marty po śmierci Łazarza - J 11,23 

 

269. Kto i do kogo powiedział: "Wiem, że zmartwychwstanie w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym"? 

 Marta do Jezusa - J 11,24 

 

270. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Ja jestem zmartwychwstaniem i 

życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie"? 

 Po śmierci Łazarza do Marty - J 11,25 

 

271. Kto powiedział: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn 

Boży, który miał przyjść na świat"? 

 Marta, siostra Łazarza - J 11,27 

 

272. Kto i do kogo powiedział: "Nauczyciel jest i woła cię"? 

 Marta do Marii - J 11,28 

 

273. Gdzie Marta, siostra Łazarza, spotkała Jezusa? 

 Poza wsią (Betanią) - J 11,30 

 

274. Gdzie Maria, siostra Łazarza, spotkała Jezusa? 

 Poza wsią (Betanią) - J 11,31-32 

 

275. Kto płakał razem z Marią, siostrą Łazarza? 

 Żydzi, którzy z nią przyszli do Jezusa - J 11,33 

 

276. Kiedy według Ewangelii św. Jana Jezus zapłakał? 

 Gdy wskazano grób Łazarza - J 11,35 

 

277. Jak wyglądał grób Łazarza? 

 Była to pieczara - J 11,38 

 

278. Kto powiedział: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w 

grobie"? 

 Marta, siostra Łazarza - J 11,39 

 

279. Do kogo Jezus powiedział: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 

ujrzysz chwałę Bożą?" 

 Do Marty, siostry Łazarza - J 11,40 

 

280. Kiedy Jezus powiedział: "Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja 

wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający 

Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał"? 

 Nad grobem Łazarza - J 11,41-42 

 

281. O kim pisze Ewangelista: "I wyszedł [...], mając nogi i ręce powiązane 

opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą"? 

 O wskrzeszonym Łazarzu - J 11,44 

 

282. Kto uwierzył, gdy zobaczył wskrzeszenie Łazarza? 

 Wielu Żydów - J 11,45 



283. Kto, kiedy i gdzie postawił następujące pytanie: "Cóż my robimy wobec 

tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to 

wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce 

święte i nasz naród"? 

 Arcykapłani i faryzeusze przed Wysoką Radą po wskrzeszeniu Łazarza 

- J 11,47 

 

284. Kto był najwyższym kapłanem, gdy wydano wyrok na Jezusa? 

 Kajfasz - J 11,49 

 

285. Kto i do kogo powiedział: "Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod 

uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby 

zginąć cały naród"? 

 Kajfasz przed Wysoką Radą - J 11,49-50 

 

286. O kim pisze Ewangelista: "Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale 

jako najwyższy kapłan w owym roku, wypowiedział proroctwo, że Jezus miał 

umrzeć za naród"? Kiedy to miało miejsce? 

 O Kajfaszu. Po wskrzeszeniu Łazarza - J 11,51 

 

287. Kiedy Wysoka Rada podjęła decyzję o śmierci Jezusa ("Tego więc dnia 

postanowili Go zabić")? 

 Po wskrzeszeniu Łazarza - J 11,53 

 

288. Kiedy miało miejsce następujące wydarzenie: "Odtąd Jezus już nie 

występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w 

pobliżu pustyni, [...], i tam przebywał ze swymi uczniami"? 

 Po wskrzeszeniu Łazarza i gdy Sanhedryn podjął decyzję o śmierci 

Jezusa - J 11,54 

 

289. Kiedy Jezus udał się do miasteczka Efraim? 

 Gdy Wysoka Rada podjęła decyzję o Jego śmierci po wskrzeszeniu 

Łazarza - J 11,54 

 

290. Kiedy Jezus opuścił miasteczko Efraim? Gdzie się udał? 

 Gdy zbliżała się Pascha, udał się do Jerozolimy - J 11,55 

 

291. Kiedy "Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, 

ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go 

można było pojmać"? 

 Gdy Jezus opuścił Efraim i udał się do Jerozolimy - J 11,57 

 

292. Po wskrzeszeniu Łazarza i po udaniu się do miasteczka Efraim Jezus 

powraca powtórnie do Betanii? Na ile dni i przed jakim świętem Chrystus tam 

przybył? 

 Sześć dni przed Paschą - J 12,1 

 

293. Gdzie Jezus zatrzymał się przed triumfalnym wjazdem do Jerozolimy i po 

powrocie z miasteczka Efraim? 

 W Betanii - J 12,1 

 

294. W czyim domu zatrzymał się Jezus przed triumfalnym wjazdem do 

Jerozolimy i po powrocie z miasteczka Efraim? 

 W domu Łazarza i jego sióstr - J 12,1-2 

 

295. Co miało miejsce w Betanii bezpośrednio przed triumfalnym wjazdem do 

Jerozolimy? 

 Uczta w domu Łazarza i jego sióstr - J 12,2 

 

296. Co zrobiły siostry Łazarza, gdy bezpośrednio przed triumfalnym wjazdem 

do Jerozolimy Jezus zatrzymał się w ich domu? 

 Marta posługiwała a Maria namaściła Jezusowi nogi - J 12,2-3 

 

297. Czym jedna z sióstr Łazarza namaściła Jezusowi nogi? Co jeszcze 

uczyniła? 

 Olejkiem nardowym i włosami otarła nogi Mistrzowi - J 12,3 

 

298. Ile olejku zużyła jedna z sióstr Łazarza, aby namaścić Jezusowi nogi? 

 Funt - J 12,3 

 

299. Czy wszystkim podobało się to, iż jedna z sióstr Łazarza namaściła 

Jezusowi nogi olejkiem? 

 Nie podobało się to Judaszowi - J 12,4-5 
 

300. Za ile można było sprzedać olejek, którym jedna z sióstr Łazarza 

namaściła nogi Jezusowi? 

 Za trzysta denarów - J 12,5 



301. Co chciał uczynić jeden z uczniów Jezusa z pieniędzmi, które można by 

uzyskać za olejek nardowy? 

 Judasz chciał je rozdać ubogim - J 12,5 

 

302. Kiedy jeden z uczniów Jezusa nazwany jest złodziejem? 

 W opisie namaszczenia nóg Jezusowych przez jedną z sióstr Łazarza - J 

12,6 

 

303. Do kogo i o kim Jezus powiedział: "Zostaw ją! Przechowała to, aby 

[Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu"? 

 Do Judasza o Marii, siostrze Łazarza - J 12,7 

 

304. Kiedy (w związku z czym) Jezus powiedział: "Ubogich zawsze macie u 

siebie, ale Mnie nie zawsze macie"? 

 W związku z namaszczeniem Jego nóg w Betanii przez siostrę Łazarza 

i po tym, jak Judasz wyraził oburzenie - J 12,8 

 

305. Kto i dlaczego przybył do Betanii po namaszczeniu nóg Jezusowych 

przez jedną z sióstr Łazarza? 

 Wielki tłum Żydów ze względu na Jezusa a także, by ujrzeć Łazarza - J 

12,9 

 

306. Kto i co postanowił uczynić z Łazarzem po jego wskrzeszeniu przez 

Jezusa? 

 Arcykapłani postanowili go stracić - J 12,10 

 

307. Dlaczego po wskrzeszeniu Łazarzowi groziło niebezpieczeństwo? 

 Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w 

Jezusa - J 12,11 

 

308. Co wziął w swoje ręce tłum, który wyszedł naprzeciw Jezusowi w czasie 

triumfalnego wjazdu do Jerozolimy? 

 Gałązki palmowe - J 12,13 

 

309. Kto i kiedy wołał: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie"? 

 Tłum w czasie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy - J 12,13 

 

310. Kiedy Ewangelista cytuje następujący tekst starotestamentalny: "Nie bój 

się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi"? Z jakiej księgi 

starotestamentalnej pochodzą te słowa? 

 Z Księgi Zachariasza (Za 9,9) w opisie triumfalnego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy - J 12,15 

 

311. Kto i kiedy powiedział: "Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz - świat 

poszedł za Nim"? 

 Faryzeusze po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy - J 12,19 

 

312. Kto, kogo i kiedy prosił: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa"? 

 Grecy prosili Filipa po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy - J 12,21 

 

313. Kto powiedział Jezusowi o tym, iż chcą się z Nim zobaczyć Grecy? 

 Andrzej i Filip - J 12,22 

 

314. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Nadeszła godzina, aby został 

uwielbiony Syn Człowieczy"? 

 Do Filipa i Andrzeja, gdy Grecy chcieli zobaczyć Jezusa - J 12,23 

 

315. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko 

samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity"? 

 Do Filipa i Andrzeja, gdy Grecy chcieli zobaczyć Jezusa - J 12,24 

 

316. Kiedy Jezus powiedział: "Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam 

powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego 

przyszedłem na tę godzinę"? 

 Gdy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go zobaczyć 

Grecy - J 12,27 

 

317. Kiedy się to wydarzyło: "Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i 

jeszcze wsławię». Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: «Zagrzmiało»"? 

 Gdy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go zobaczyć 

Grecy - J 12,28-29 

 

318. Kiedy Jezus powiedział: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale 

ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego 

świata zostanie precz wyrzucony"? 



 Gdy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go zobaczyć 

Grecy - J 12,30-31 

 

319. Kiedy Jezus powiedział: "«A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 

miał umrzeć"? 

 Gdy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go zobaczyć 

Grecy - J 12,32-33 

 

320. Kiedy tłum mówił do Jezusa: "Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że 

Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć 

Syna Człowieczego? Któż to jest Syn Człowieczy?" 

 Gdy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go zobaczyć 

Grecy - J 12,34 

 

321. Kiedy się to wydarzyło: "«Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, 

abyście byli synami światłości». To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się 

przed nimi"? 

 Gdy po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go zobaczyć 

Grecy - J 12,36 

 

322. Kiedy i w odniesieniu do kogo Ewangelista cytuje proroka 

starotestamentalnego: "Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię 

Pańskie komu zostało objawione? [...] Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich 

serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, 

ażebym ich nie uzdrowił"? 

 Gdy opisuje jak po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go 

zobaczyć Grecy. Słowa te (Iz 53,1; 6,9-10) odnoszą się do tłumu - J 12,38.40 

 

323. Kiedy to miało miejsce: "Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w 

Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich 

nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli 

chwałę Bożą"? 

 Gdy opisuje jak po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy chcieli Go 

zobaczyć Grecy a tłumy Mu nie wierzyły - J 12,42-43 

 

324. Kiedy Jezus powiedział: "Ja przyszedłem na świat jako światło, aby 

każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności"? 

 Po uroczystym wjeździe do Jerozolimy - J 12,46 

325. Przed jakim świętem Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę ze swoimi 

uczniami? 

 Przed Świętem Paschy - J 13,1 

 

326. Czyim synem był Judasz? Proszę podać imię? 

 Szymon - J 13,2 

 

327. Komu pierwszemu Jezus umył nogi? 

 Szymonowi Piotrowi - J 13,6 

 

328. Kto powiedział: "Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?" 

 Szymon Piotr - J 13,6 

 

329. Komu Jezus powiedział: "Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze 

Mną"? 

 Szymonowi Piotrowi - J 13,8 

 

330. Kto powiedział: "Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę"? 

 Szymon Piotr - J 13,9 

 

331. Kiedy Jezus powiedział: "Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?" 

 Po umyciu nóg Apostołom - J 13,12 

 

332. Kiedy Jezus powiedział: "Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 

czynili, jak Ja wam uczyniłem"? 

 Po umyciu nóg Apostołom - J 13,15 

 

333. Po jakim ważnym wydarzeniu Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi"? 

 Po umyciu nóg Apostołom - J 13,21 

 

334. Kiedy miało miejsce następujące wydarzenie: "Spoglądali uczniowie 

jeden na drugiego niepewni, o kim mówi"? 

 Gdy Jezus zapowiedział zdradę Judasza - J 13,22 

 

335. Kto i do kogo powiedział: "Kto to jest? O kim mówi?" 

 Szymon Piotr do ucznia, którego Jezus miłował - J 13,24 

 



336. O czym myśleli uczniowie w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdy usłyszeli 

wypowiedź Jezusa: "Co chcesz czynić, czyń prędzej!"? 

 Sądzili, iż Jezus polecił Judaszowi dokonać zakupów przed świętem - J 

13,29 

 

337. W związku z jakim wydarzeniem czwarty Ewangelista wspomina: "A 

była noc"? 

 Gdy Judasz opuścił Wieczernik - J 13,30 

 

338. Kiedy Jezus powiedział: "Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie 

Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd 

Ja idę, wy pójść nie możecie"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy po wyjściu Judasza - J 13,33 

 

339. Kiedy Jezus powiedział: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 

miłowali wzajemnie"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy po wyjściu Judasza - J 13,34 

 

340. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść 

nie możesz, ale później pójdziesz"? 

 Do Piotra w czasie Ostatniej Wieczerzy po wyjściu Judasza - J 13,36 

 

341. Kiedy i kto powiedział: "Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? 

Życie moje oddam za Ciebie"? 

 Piotr w czasie Ostatniej Wieczerzy po wyjściu Judasza - J 13,37 

 

342. Kiedy Jezus powiedział: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 

Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,2 

 

343. Kiedy Jezus powiedział: "A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,3 

 

344. Kto powiedział: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę?" 

 Tomasz - J 14,5 

 

345. Kiedy i komu Jezus odpowiedział: "Ja jestem drogą i prawdą i życiem. 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie 

poznali, znalibyście i mojego Ojca"?  

 W czasie Ostatniej Wieczerzy. Tomaszowi - J 14,6-7 

 

346. Kto powiedział: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy"? 

 Filip - J 14,8 

 

347. Kiedy Jezus powiedział: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 

nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,9 

 

348. Kiedy Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we 

Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, 

owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,12 

 

349. Kiedy Jezus powiedział: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 

moje przykazania"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,15 

 

350. Kiedy Jezus powiedział: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 

da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie 

może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,16-17 

 

351. Co zawiera pojęcie Pocieszyciel? 

 Orędownik, obrońca w sądzie i rzecznik - J 14,16 

 

352. Kiedy Jezus powiedział: "Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,18-19 

 

353. Kto i kiedy powiedział: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a 

nie światu?" 

 Juda, ale nie Iskariota, w czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,22 

 



354. W czasie Ostatniej Wieczerzy przemawiał do Jezusa Juda, ale nie 

Iskariota. Jakie imię jeszcze posiadał? 

 Tadeusz - J 14,22 

 

355. Komu i kiedy Jezus odpowiedział w następujący sposób: "Jeśli Mnie kto 

miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i 

przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać"? 

 Do Judy, ale nie Iskarioty, w czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,23 

 

356. Kiedy Jezus powiedział: "A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 

wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 

wam"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,26-27 

 

357. Kiedy Jezus powiedział: "Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi 

bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,30 

 

358. Kiedy Jezus powiedział: "Wstańcie, idźmy stąd!"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 14,31 

 

359. Kiedy Jezus mówił o winnym krzewie?  

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,1 

 

360. Kiedy Jezus powiedział: "Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 

owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc 

obfitszy"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,2 

 

361. Kiedy Jezus powiedział: "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. 

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 

nic nie możecie uczynić"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,5 

 

362. Kiedy Jezus powiedział: "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 

będziecie trwać w miłości mojej, tak ja Ja zachowałem przykazania Ojca mego 

i trwam w Jego miłości"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,10 

 

363. Kiedy Jezus powiedział: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,13 

 

364. Kiedy Jezus powiedział: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał 

- aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,16 

 

365. Kiedy Jezus powiedział: "Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał 

jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was 

wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,19 

 

366. Kiedy Jezus powiedział: "Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja 

wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie 

świadczył o Mnie"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 15,26 

 

367. Kiedy Jezus powiedział: "Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi 

godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 16,2 

 

368. Kiedy Jezus powiedział: "Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i 

znowu chwila, a ujrzycie Mnie"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 16,16 

 

369. Kiedy uczniowie pytali: "Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie 

rozumiemy tego, co mówi"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 16,18 

 

370. Kiedy Jezus powiedział: "Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo 

przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z 

powodu radości, że się człowiek narodził na świat"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 16,21 

 



371. Kiedy Jezus powiedział: "Mówiłem wam o tych sprawach w 

przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w 

przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 16,25 

 

372. Kiedy Jezus powiedział: "To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie 

mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy - J 16,33 

 

373. Jak nazywa się modlitwa, którą Jezus odmówił w czasie Ostatniej 

Wieczerzy? 

 Arcykapłańska - J 17 

 

374. Kiedy się to wydarzyło: "To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku 

niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn 

Ciebie nią otoczył»"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,1 

 

375. Kiedy Jezus powiedział: "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 

jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,3 

 

376. Kiedy Jezus powiedział: "Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi 

dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje"? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,6 

 

377. Kiedy Jezus powiedział: "Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za 

tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi"? Jak nazywa się ta część 

czwartej Ewangelii? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,9 

 

378. Kiedy Jezus powiedział: "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, 

które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno"? Jak nazywa się ta część 

czwartej Ewangelii? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,11 

 

379. Kiedy Jezus powiedział: "Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś 

ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 

Uświęć ich w prawdzie"? Jak nazywa się ta część czwartej Ewangelii? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,15-17 

 

380. Kiedy Jezus modlił się za przyszły Kościół? Jak nazywa się ta część 

czwartej Ewangelii? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,20-26 

 

381. Kiedy Jezus powiedział: "Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, 

lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał"? Jak nazywa się ta 

część czwartej Ewangelii? 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy (Modlitwa Arcykapłańska) - J 17,25 

 

382. Gdzie poszedł Jezus z Wieczernika? 

 Za potok Cedron - J 18,1 

 

383. Skąd Judasz wiedział, że Jezus poszedł do ogrodu po Ostatniej 

Wieczerzy? 

 Bo Jezus i Jego uczniowie często się tam gromadzili - J 18,2 

 

384. Z kim przyszedł Judasz do ogrodu? 

 Z kohortą, trybunem (J 18,12) oraz strażnikami od arcykapłanów i 

faryzeuszy - J 18,3 

 

385. Co nieśli ci, którzy z Judaszem przybyli do ogrodu? 

 Latarnie, pochodnie i broń - J 18,3 

 

386. Kto i do kogo skierował pytanie: "Kogo szukacie?" 

 Jezus do tych, którzy przybyli z Judaszem do ogrodu - J 18,4 

 

387. Kto i kiedy upadł na ziemię, gdy usłyszał Jezusa? 

 W ogrodzie ci, którzy przyszli razem z Judaszem - J 18,6 

 

388. O co prosił Jezus tych, którzy przyszli uwięzić Go w ogrodzie? 

 Aby pozwolili odejść uczniom - J 18,8 

 

389. Kiedy (w jakich okolicznościach) Ewangelista przypomina wcześniejsze 

stwierdzenia Jezusa i pisze, że wypełniły się słowa Mistrza: "Nie utraciłem 

żadnego z tych, których mi dałeś"? 

 Gdy w ogrodzie Jezus prosił, aby Jego uczniowie mogli odejśc bez 

przeszkód - J 18,9 



390. Jakie imię nosił ten, kogo Piotr zranił w ogrodzie? 

 Malchos - J 18,10 

 

391. Kim był ten, kogo Piotr zranił w ogrodzie? 

 Sługą arcykapłana - J 18,10 

 

392. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Czyż nie mam pić kielicha, który Mi 

podał Ojciec?" 

 W ogrodzie do Piotra - J 18,11 

 

393. Dokąd zaprowadzono Jezusa po uwięzieniu Go w ogrodzie? 

 Do arcykapłana Annasza - J 18,13 

 

394. Wymień arcykapłanów, którzy wspomniani są w opisie męki! 

 Annasz (J 18,13.24) i Kajfasz (J 18,24) 

 

395. Który z arcykapłanów pełnił aktualnie urząd, gdy uwięziono Jezusa? 

 Kajfasz - J 18,13 

 

396. Którzy z uczniów szli za uwięzionym Jezusem? 

 Szymon Piotr oraz inny uczeń - J 18,15 

 

397. Czy któryś z uczniów wszedł na dziedziniec domu arcykapłana? 

Dlaczego? 

 Inny uczeń, gdyż był znanny Annaszowi - J 18,15 

 

398. Czy Piotr sam wszedł na dziedziniec domu arcykapłana? 

 Nie. Wprowadził go drugi uczeń - J 18,16 

 

399. Gdzie przebywał Piotr, gdy przesłuchiwano Jezusa? 

 Stał na dziedzińcu domu arcykapłana i grzał się przy ognisku - J 18,18 

 

400. O co Annasz zapytał Jezusa? 

 O Jego uczniów i o Jego naukę - J 18,19 

 

401. Kiedy i do kogo powiedział Jezus: "Ja przemawiałem jawnie przed 

światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą 

wszyscy uczniowie. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego"? 

 W czasie przesłuchania przed Annaszem - J 18,20 

 

402. Do kogo Jezus powiedział: "Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy 

słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem"? 

 Do arcykapłana Annasza - J 18,21 

 

403. Kto i kiedy spoliczkował Jezusa? 

 Jeden sług arcykapłana Annasza w czasie przesłuchania (J 18,22) oraz 

żołnierze Piłata (J 19,3) 

 

404. Dokąd Annasz wysłał Jezusa? 

 Do Kajfasza - J 18,24 

 

405. Jak nazywało się miejsce, gdzie rezydował w Jerozolimie namiestnik 

rzymski? 

 Pretorium - J 18,28 

 

406. Czy ci, którzy przyprowadzili Jezusa do Piłata, weszli do jego rezydencji? 

 Nie - J 18,28 

 

407. Dlaczego ci, którzy przyprowadzili Jezusa do Piłata, nie weszli do jego 

rezydencji? 

 Gdyż nie chcieli się skalać przed Paschą - J 18,28 

 

408. Kto i kogo zapytał: "Jaką skargę wnosicie przeciw temu człowiekowi?" 

 Piłat - tych, którzy przyprowadzili Jezusa - J 18,29 

 

409. Kto i do kogo powiedział: "Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy 

Go tobie"? 

 Ci, którzy przyprowadzili Jezusa do Piłata - J 18,30 

 

410. Kto i do kogo powiedział: "Nam nie wolno nikogo zabić"? 

 Żydzi do Piłata - J 18,31 

 

411. Kto zapytał Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" 

 Piłat - J 18,33 

 

412. Kto do kogo powiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni 

powiedzieli ci o Mnie?" 

 Jezus do Piłata - J 18,34 



413. Kto do kogo powiedział: "Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani 

wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" 

 Piłat do Jezusa - J 18,35 

 

414. Kto i do kogo powiedział: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 

królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 

wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd"? 

 Jezus do Piłata - J 18,36 

 

415. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Ja się na to narodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha mojego głosu"? 

 Do Piłata w czasie przesłuchania - J 18,37 

 

416. Kto i do kogo powiedział: "Cóż to jest prawda?" 

 Piłat do Jezusa - J 18,38 

 

417. Na jaki zwyczaj powołał się Piłat, gdy chciał uwolnić Jezusa? 

 Z okazji święta Paschy uwalniano jednego z więźniów - J 18,39 

 

418. Kim był Barabasz? 

 Zbrodniarzem - J 18,40 

 

419. Co zrobili z Jezusem żołnierze Piłata? 

 Ukoronowali Go cierniem, okryli płaszczem purpurowym i 

policzkowali - J 19,2 

 

420. Kto mówił: "Witaj, Królu Żydowski!"? 

 Żołnierze Piłata - J 19,3 

 

421. Kto i o kim powiedział: "Oto Człowiek"? 

 Piłat o Jezusie - J 19,5 

 

422. Kto wołał: "Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!"? 

 Arcykapłani i słudzy - J 19,6 

 

423. Gdzie Piłat przesłuchiwał Jezusa? 

 W pretorium - J 19,9 

 

424. Kto i do kogo powiedział: "Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić 

Ciebie"? 

 Piłat do Jezusa - J 19,10 

 

425. Komu Jezus powiedział: "Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci 

jej nie dano z góry"? 

 Do Piłata - J 19,11 

 

426. Kto i do kogo powiedział: "Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się 

Cezarowi"? 

 Żydzi do Piłata - J 19,12 

 

427. Jak nazywał się trybunał, na którym zasiadł Piłat, gdy wydawał wyrok na 

Jezusa? 

 Lithostrotos - J 19,13 

 

428. Jak nazywał się po hebrajsku trybunał, na którym zasiadł Piłat, gdy 

wydawał wyrok na Jezusa? 

 Gabbata - J 19,13 

 

429. O której godzinie (według hebrajskiego sposobu liczenia czasu) Piłat 

wydał wyrok na Jezusa? 

 O godzinie szóstej - J 19,14 

 

430. Kto i do kogo powiedział: "Oto król wasz!"? 

 Piłat do Żydów - J 19,14 

 

431. Kto krzyczał: "Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!"? 

 Żydzi - J 19,15 

 

432. Kto i do kogo mówił: "Poza Cezarem nie mamy króla"? 

 Arcykapłani do Piłata - J 19,15 

 

433. Jak nazywało się miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa? 

 Miejsce Czaszki, po hebrajsku Golgota - J 19,17 

 

434. Jaki napis kazał Piłat umieścić na krzyżu Jezusa? 

 "Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski" - J 19,19 

 



435. W jakim języku umieszczono napis na krzyżu? 

 W języku hebrajskim, łacińskim i greckim - J 19,20 

 

436. Kto i do kogo mówił: "Nie pisz: Król Żydowski, ale, że On powiedział: 

Jestem Królem Żydowskim"? 

 Arcykapłani żydowscy do Piłata - J 19,21 

 

437. Kto i do kogo powiedział: "Com napisał, napisałem"? 

 Piłat do arcykapłanów żydowskich - J 19,22 

 

438. Co zrobili żołnierze z szatą Chrystusa? 

 Podzielili między siebie na cztery części - J 19,23 

 

439. Co się stało z tuniką Jezusa podczas ukrzyżowania? 

 Zabrali ją żołnierze - J 19,23 

 

440. Czy żołnierze podzielili tunikę Jezusa na części? 

 Nie - J 19,24 

 

441. Kto z bliskich Jezusowi stał obok krzyża w czasie Jego konania? 

 Matka Jego, siostra Jego Matki, Maria, żona Kleofasa, Maria 

Magdalena i uczeń umiłowany przez Jezusa - J 19,25 

 

442. Co powiedział Jezus z krzyża do swojej Matki? 

 "Niewiasto, oto syn Twój" - J 19,26 

 

443. Co powiedział Jezus z krzyża do umiłowanego ucznia? 

 "Oto Matka Twoja" - J 19,27 

 

444. Kiedy Jezus powiedział: "Pragnę"? 

 Gdy konał na krzyżu - J 19,28 

 

445. Co podano Chrystusowi, gdy konał na krzyżu? 

 Gąbkę pełną octu - J 19,29 

 

446. Co powiedział Jezus przed skonaniem? 

 "Wykonało się!" - J 19,30 

 

447. Dlaczego nie chciano zostawić ciała Jezusa na krzyżu? 

 Gdyż nadchodził szabat, który był dniem Przygotowania - J 19,31 

 

448. O co Żydzi prosili Piłata, gdy Jezus skonał? 

 Aby połamać golenie ukrzyżowanym i usunąć ich ciała - J 19,31 

 

449. Po co przyszli żołnierze pod krzyż Jezusa, gdy skonał? 

 Aby połamać Mu golenie - J 19,32 

 

450. Co zrobił jeden z żołnierzy, gdy przyszedł pod krzyż Jezusa? 

 Przebił bok Chrystusowi - J 19,34 

 

451. Co wypłynęło z boku Chrystusa, gdy skonał na krzyżu? 

 Krew i woda - J 19,34 

 

452. Jakie było imię ukrytego ucznia Jezusa, który przyszedł pod krzyż, gdy 

Chrystus skonał? 

 Józef z Arymatei - J 19,38 

 

453. Kto poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa? 

 Józef z Arymatei - J 19,38 

 

454. Co przyniósł Nikodem, gdy przyszedł do grobu Jezusa? 

 Około sto funtów mieszaniny mirry i aloesu - J 19,39 

 

455. Kto zabrał ciało Jezusa? 

 Józef z Arymatei i Nikodem - J 19,40. 

 

456. Co zrobiono z ciałem Jezusa, zanim złożono Je do grobu?  

 Obwiązano w płótna razem z wonnościami - J 19,40 

 

457. Kto pierwszy i kiedy udał się do grobu Jezusa? 

 Maria Magdalenia wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie - J 

20,1 

 

458. Co Maria Magdalena zobaczyła przy grobie, gdy przyszła tam wczesnym 

rankiem? 

 Odsunięty kamień - J 20,1 
 

459. Do kogo poszła Maria Magdalena, gdy zobaczyła otwarty grób Jezusa? 

 Do Szymona Piotra i do drugiego ucznia - J 20,2 



 

460. Kto i do kogo powiedział: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 

położono"? 

 Maria Magdalena do Szymona Piotra i do drugiego ucznia - J 20,2 

 

461. Co zrobili uczniowie, gdy usłyszeli od Marii Magdaleny, że grób Jezusa 

jest pusty? 

 Pobiegli tam natychmiast - J 20,3-4 

 

462. Który z uczniów Jezusa pierwszy przybył do Jego grobu? 

 Drugi uczeń - J 20,4 

 

463. Czy tzw. drugi uczeń natchmiast wszedł do pustego grobu Jezusa? 

 Nie - J 20,5 

 

464. Co drugi uczeń zobaczył, gdy przyszedł do grobu Jezusa? 

 Leżące płótna - J 20,5 

 

465. Który z uczniów Jezusa pierwszy wszedł do Jego grobu? 

 Szymon Piotr - J 20,6 

 

466. Ilu uczniów weszło do pustego grobu Jezus? 

 Szymon Piotr i drugi uczeń - J 20,6.8 

 

467. Co Szymon Piotr zobaczył w grobie Jezusa? 

 Leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa - J 20,6-7 

 

468. O kim pisze Ewangelista: "Ujrzał i uwierzył"? Kiedy to miało miejsce? 

 O drugim uczniu. W grobie Jezusa - J 20,8 

 

469. Co robiła Maria Magdalena, gdy po raz drugi stanęła przy grobie Jezusa? 

 Płakała - J 20,11 

 

470. Kogo Maria Magdalena zobaczyła w grobie Jezusa? 

 Dwóch aniołów w bieli a następnie Jezusa - J 20,12.14 

 

471. Kto i do kogo powiedział: "Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go 

położono"? 

 Maria Magdalena do dwóch aniołów - J 20,13 

 

472. Czy Maria Magdalena natychmiast rozpoznała Jezusa, gdy Go zobaczyła 

w grobie? Kogo - jak sądziła - spotkała? 

 Nie. Ogrodnika - J 20,14.15 

 

473. Kto, do kogo i gdzie powiedział: "Czemu płaczesz? Kogo szukasz?" 

 Jezus do Marii Magdalenie w grobie - J 20,15 

 

474. Kto, do kogo i gdzie powiedział: "Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz 

mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę"? 

 Maria Magdalena do Jezusa w grobie - J 20,15 

 

475. Kto, do kogo i gdzie powiedział: "Mario"? 

 Jezus do Marii Magdaleny w grobie - J 20,16 

 

476. Jak brzmi po hebrajsku słowo Nauczycielu? 

 Rabbuni - J 20,16 

 

477. Do kogo Jezus powiedział: "Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie 

wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci"? 

 Do Marii Magdaleny - J 20,17 

 

478. Do kogo i gdzie powiedział Jezus: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca 

waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"? 

 Do Marii Magdaleny w grobie - J 20,17 

 

479. Kto stwierdził: "Widziałam Pana i to mi powiedział"? 

 Maria Magdalena - J 20,18 

 

480. Do kogo i kiedy Jezus powiedział: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam"? 

 Do uczniów zgromadzonych pierwszego dnia tygodnia po 

zmartwychwstaniu - J 20,21 

 

481. Kiedy i do kogo Jezus powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane"? 

 Do uczniów po zmartwychwstaniu - J 20,22-23 

 



482. Którego z uczniów brakowało, gdy ukazał się im Jezus pierwszego dnia 

tygodnia? 

 Tomasza, zwanego Didymos - J 20,24 

 

483. Ile razy Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu? 

 Trzy: a) Bez Tomasza (J 20,19-23); b) Z Tomaszem (J 20,24-29); c) 

Nad Morzem Tyberiadzkim (J 21,1-23) 

 

484. Kto i do kogo powiedział: "Widzieliśmy Pana!"? 

 Uczniowie do Tomasza - J 20,25 

 

485. Co powiedział Tomasz, gdy dowiedział się, że Jezus zmartwychwstał? 

 "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 

mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę" - J 

20,25 

 

486. Kiedy Jezus ukazał się Tomaszowi i innym uczniom? 

 Po ośmiu dniach - J 20,26 

 

487. Co Jezus zmartwychwstały powiedział do Tomasza? 

 "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] 

do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym" - J 20,27 

 

488. Kto, do kogo i kiedy powiedział: "Pan mój i Bóg mój"? 

 Tomasz do zmartwychwstałego Jezusa - J 20,28 

 

489. Kto, do kogo i kiedy powiedział: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli"? 

 Jezus po zmartwychwstaniu do Tomasza - J 20,29 

 

490. Nad jakim morzemu ukazał się Jezus zmartwychwstały? 

 Nad Morzem Tyberiadzkim - J 21,1 

 

491. Komu ukazał się Jezus w Galilei? Wymień ich. 

 Szymonowi Piotrowi, Tomaszowi, Natanaelowi, synom Zebedeusza 

oraz dwaj innym z Jego uczniów  

 

492. Kto po zmartwychwstaniu Jezusa powiedział: "Idę łowić ryby"? 

 Szymon Piotr - J 21,3 

493. Kto, do kogo i kiedy powiedział: "Dzieci, czy macie co na posiłek"? 

 Jezus zmartwychwstały do uczniów, którzy nic w nocy nie złowili - J 

21,5 

 

494. Kiedy, gdzie i do kogo Jezus powiedział: "Zarzućcie sieć po prawej 

stronie łodzi, a znajdziecie"? 

 Po zmartwychwstaniu na brzegu Jeziora Taberiadzkiego do uczniów - J 

21,6 

 

495. Kto i do kogo oraz gdzie powiedział: "To jest Pan!"? 

 Uczeń, którego Jezus miłował, do Piotra nad Jeziorem Tyberiadzkim - 

J 21,7 

 

496. Co zobaczyli uczniowie, którzy po cudownym połowie po 

zmartwychwstaniu Jezusa przybili do brzegu? 

 Żarzące się węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb - J 21,9 

 

497. Ile ryb złowili uczniowie, gdy po zmartwychwstaniu Jezusa na Jego 

rozkaz zarzucili sieci? 

 Sto pięćdziesiąt trzy - J 21,11 

 

498. Kiedy i gdzie miało miejsce następujące wydarzenie: "«Chodźcie, 

posilcie się!» Żyden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty 

jesteś»"? 

 Po zmartwychwstaniu Jezusa na brzegu Morza Tyberiadzkiego - J 

21,12 

 

499. Co podał zmartwychwstały Jezus uczniom, gdy zjawił się im na brzegu 

Morza Tyberiadzkiego? 

 Chleb i rybę - J 21,13 

 

500. Kiedy i gdzie Jezus powiedział do Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" 

 Po zmartwychwstaniu na brzegu Morza Tyberiadzkiego - J 21,15 

 

501. Kto, kiedy i gdzie powiedział: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 

Cię kocham"? 

 Piotr do Jezusa po Jego zmartwychwstaniu nad Morzem Tyberiadzkim 

- J 21,17 



 

502. Kto, do kogo, kiedy i gdzie powiedział: "Paś baranki moje! [...] Paś owce 

moje!"? 

 Jezus zmartwychwstały do Piotra nad Morzem Tyberiadzkim - J 

21,15.16.17 

 

503. Kto, do kogo, kiedy i gdzie powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 

się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, 

dokąd nie chcesz"? 

 Jezus zmartwychwstały do Szymona Piotra nad Morzem Tyberiadzkim 

- J 21,18 

 

504. Jaka zapowiedź mieści się w słowach: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 

się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, 

dokąd nie chcesz"? 

 Śmierć męczeńska Szymona Piotra - J 21,18 

 

505. Kto i o kogo pyta Jezusa: "Panie, a co z tym będzie?" 

 Szymon Piotr o los umiłowanego ucznia - J 21,21 

 

506. Do kogo i o kim powiedział Jezus: "Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co 

tobie do tego? Ty pójdź za Mną!" 

 Do Szymona Piotra o umiłowanym uczniu - J 21,22 


