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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – Evanjelium podľa 

Jána 

 

1. Kto je autorom Jánovho evanjelia? 

2. Čo znamená meno Ján? 

3. Aký symbol má apoštol Ján? 

4. koľko kapitol má Jánovo evanjelium? 

5. Čím začína Jn 1? 

6. Koľko veršov má Prológ? 

7. Vysvetli slovo Prológ? 

8. Doplň: 

1
 Na počiatku bolo ____________ a Slovo bolo 

u Boha a to Slovo bolo Boh. 
2
 Ono bolo na počiatku 

u ___________. 
3
 Všetko povstalo skrze neho a 

bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 

4
 V ňom bol __________ a život bol svetlom ľudí. 

5
 A svetlo vo __________ svieti, a tmy ho neprijali. 

6
 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa _______. 

7
 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby 

skrze neho všetci uverili. 
8
 On sám nebol ________, 

prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 

9
 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, 

prišlo na svet. 
10

 Bol na svete a svet povstal skrze 

neho, a svet ho nepoznal. 
11

 Prišiel do svojho 

_____________, a vlastní ho neprijali. 

12
 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími 

deťmi: tým, čo uverili v jeho _______, 
13

 čo sa 

nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, 

ale z ___________. 

14
 A Slovo sa __________ stalo a ______________ 

medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú 

má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 

15
 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, 

o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je 

predo mnou, lebo bol prv ako ja." 

16
 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť 

za milosťou. 
17

 Lebo ak zákon bol daný skrze 

__________, milosť a pravda prišli skrze 

__________ Krista. 
18

 ________ nikto nikdy 

nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone 

__________, ten ňom priniesol zvesť. 

9. Kto svedčil o Ježišovi? Vyber správnu 

odpoveď. 

a. Mária 

b. Ján Krstiteľ 

c. Svadobčania 

d. Prví učeníci 

10. Kde Ján krstil? 

11. Čo Ján zvolal, keď videl Ježiša prichádzať? 

a. Pozor! 

b. H1a, ...! 

c. Utekajte! 

12. „Učiteľ, kde bývaš?“ – kto bol zvedaví? 

13. Koľko hodín bolo, keď  učeníci nasledovali 

Ježiša? 

14. Koho priviedol Ondrej k Ježišovi? 

15. Ktoré meno znamená v preklade Peter? 

16. Odkiaľ pochádzal Filip? 

17. Kto ešte pochádzal z tohto mesta? 

18. "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." – 

o kom to Ježiš povedal? 

19. Pod akým stromom ho Ježiš videl? 

20. O čom sa píše v Jn 2,1-12? 

21. Na koľký deň bola svadba? 

22. Na čí príhovor urobil Ježiš svoj prvý zázrak? 

23. Koľko bolo nádob na vodu? 

24. Kam odišiel Ježiš  z Kány? 

25. Na aké sviatky išiel Ježiš do Jeruzalema? 

26. Čo Ježiš urobil v chráme? 

27. Obsah 3 kapitoly. 

28. S kým sa rozprával Ježiš v noci? 

29. Kto je farizej? 

30. Ako sa nazval Ježiš? 
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a. Spasiteľ sveta. 

b. Syn človeka 

c. Syn Boží 

31. Aký príbeh použil Ježiš zo Starého zákona ako 

predpoveď svojej smrti a oslávenia? 

32. Doplň Jn 3: 

16
 Veď Boh tak ___________ svet, že dal svojho 

jednorodeného _________, aby nezahynul nik, kto 

v neho verí, ale aby mal _________ život. 
17

 Lebo 

Boh neposlal Syna na svet, aby _________ odsúdil, 

ale aby sa skrze neho svet spasil. 
18

 Kto v neho verí, 

nie je súdený. Ale kto __________, už je odsúdený, 

pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho 

Syna. 
19

 A súd je v tomto: _________ prišlo na svet, 

a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich 

____________ boli zlé. 
20

 Veď každý, kto zle robí, 

nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky 

neboli odhalené. 
21

 Ale kto koná pravdu, ide 

na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná 

v Bohu. 

33. Ku akej postave sa prirovnal Ján Krstiteľ? 

a. K ženíchovi 

b. K ženíchovmu priateľovi 

c. Ku svadobnému svedkovi 

34. Obsah 4 kapitoly. 

35. Zemepis 4 kapitoly:  

- Vrch (poznámka) –  

- Mesto –  

- Studňa –  

36. Pri akej udalosti Ježiš nedostal piť, aj keď bola 

ochota ho obslúžiť? 

37. Koľko dní sa zdržal Ježiš v Samárii? 

38. Akú vodu Ježiš ponúkal? 

39. Za kým bežala Samaritánka? 

40. Ako a kto sa bude klaňať Bohu? 

41. Aký titul dostal Ježiš od Samaritánov? 

a. Spasiteľ sveta 

b. Syn Boží 

c. Emanuel 

42. Kde prorok nemá úctu? 

43. Kto bol uzdravený v Kafarnaume a pritom Ježiš 

bol v Káne Galilejskej? 

44. Ako sa volala brána pri ktorej bol v Jeruzaleme 

rybník? 

a. Kozia 

b. Jahňacia 

c. Ovčia 

45. Koľko rokov bol ochrnutý človek? 

46. V ktorý deň Ježiš uzdravil ochrnutého? 

47. Čo nosil ochrnutý po uzdravení? 

48. Prečo chceli Židia Ježiša zabiť Ježiša po 

uzdravení ochrnutého? 

49. O čo svedčí Písmo – Starý zákon? 

50. Ku akej veci bežnej potreby prirovnal Ježiš Jána 

Krstiteľa? 

a. Lampe 

b. Krčahu 

c. Svietniku  

51. Čo vyčítal Ježiš Židom? 

a. Že nemajú v sebe Božiu lásku 

b. Zbytočne čítajú Sväté Písmo 

c. Zbytočne sa postia 

52. O čom sa píše v 6. kapitole Jn? 

53. Pred ktorými sviatkami sa uskutočnilo 

rozmnoženie chleba? 

54. Koho Ježiš oslovil: „Kde nakúpime…“? 

55. Za koľko denárov by nestačilo nakúpiť? 

56. Ktorý apoštol priviedol chlapca s piatimi 

chlebami a dvoma rybami? 

57. Na čo si posadali ľudia? 

58. Koľko bolo mužov? 

59. Doplň: „Tu Ježiš vzal ________, vzdával 

__________ a rozdával sediacim; podobne aj 

z _____, koľko chceli. 
12

 Keď sa nasýtili, 
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povedal svojim učeníkom: "Pozbierajte zvyšné -

______________, aby nič nevyšlo nazmar!" 

13
 Pozbierali teda a odrobinami z piatich 

_________________ chlebov, ktoré zostali 

po tých, čo jedli, naplnili ______________ 

košov.“ 

60. Ježiša ľudia chceli urobiť: 

a. Prezidentom 

b. Kráľom 

c. Politikom 

61. Aká udalosť nasleduje po zázračnom 

rozmnožení chleba? 

62. Do akého mesta sa odplavili učeníci? 

63. Blízko ktorého mesta sa odohralo zázračné 

rozmnoženie chlebov? 

64. Prečo ľudia na druhý deň hľadali Ježiša? 

65. Čo je Boží skutok? 

66. Čo je manna? 

67. "Ja som __________ života. Kto prichádza 

ku mne, nikdy nebude ________________, a 

kto verí vo mňa, nikdy nebude ________.“ 

68. Kto môže prísť k Ježišovi? (povedal to 

šomrajúcim Židom) 

69. Čo urobí Ježiš v posledný deň? 

70. 48
 Ja som chlieb života. 

49
 Vaši otcovia jedli 

na púšti __________ a pomreli. 
50

 Toto je ten 

chlieb, ktorý ____________ z neba, aby 

nezomrel nik, kto bude z neho __________. 

51
 Ja som _________ chlieb, ktorý zostúpil 

z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť 

__________. A chlieb, ktorý ja dám, je moje 

__________ za život sveta." 

71. Kde povedal Ježiš „eucharistickú reč“? 

a. V jeruzalemskom chráme 

b. Na vrchu pri Tiberiade 

c. V synagóge v Kafarnaume 

72. Aká reč bola „eucharistická reč“ pre učeníkov 

a aká bola ich reakcia? 

73. Čo vyznal Peter? (doslovne) 

74. Čo predpovedal Ježiš po Petrovom vyznaní? 

75. Čo žiadali Ježišovi bratia (príbuzní, ktorí v neho 

neverili) od Ježiša pred sviatkami Stánkov? 

76. Kde v Jeruzaleme Ježiš učil? 

77. Ako sa má súdiť?  

a. Podľa zdania 

b. spravodlivo 

78. Ku čomu prirovnal Ducha Svätého? 

79. Ako odôvodnili veľkňazovi sluhovia prečo 

nechytili Ježiša počas sviatkov Stánkov?  

80. Ktorého farizeja odbili s tým, že je z Galiley? 

81. Aká hlavná postava vystupuje v 8, 1 - 11? 

82. Kto priviedol ženu pristihnutú pri cudzoložstve? 

83. Čo sa pýtali Ježiša, aby ho pokúšali a mohli 

obžalovať? 

84. Čo robil Ježiš, keď sa ho neprestali vypytovať? 

85. "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej 

kameň." – komu boli adresované tieto slová? 

86. Čo povedal Ježiš žene, keď boli sami? 

87. "Ja som ____________ sveta. Kto mňa 

nasleduje, nebude ___________ vo tmách, ale 

bude mať svetlo ___________." 

88. V ktorej časti jeruzalemského chrámu povedal 

vyššie napísané slová? 

89. Akým menom sa Ježiš predstavil Židom, keď sa 

ho pýtali, kto je? 

a. Kristus. 

b. Ja Som. 

c. Ježiš. 

90. Čo povedal Ježiš o pravde? 

91. Koho uzdravil Ježiš – chorý bol od narodenia? 

92. Čím potrel Ježiš oči slepému? 

93. V ktorom rybníku sa slepý umyl? 

94. Čo znamená Siloe? 
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95. Povedali rodičia, kto ich syna uzdravil? 

96. Za koho sa uzdravený vyhlásil pred farizejmi? 

97. Aké podobenstvo povedal Ježiš a je opísané 

v 10. kapitole? 

98. 14
 Ja som dobrý ______________. Poznám 

svoje a moje poznajú mňa, 
15

 ako mňa pozná 

Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím 

za ___________. 

99. Titul od farizejov: 

a. Prorok 

b. Posadnutý zlým duchom 

c. Satan 

100. Keď bola zima, aké sviatky boli? 

101. Koho vzkriesenie sa opisuje v 11. kapitole? 

102. Ako sa volali Lazárove sestry? 

103. Koľko dní bol Lazár v hrobe? 

104. Na čo bola Lazárova smrť? 

105. Z ktorou zo sestier hovoril Ježiš prvý? 

106. "Ja som vzkriesenie a __________. Kto verí 

vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
26

 A nik, kto žije a 

__________ vo mňa, neumrie naveky.“ 

107. Kde bol pochovaný Lazár? 

108. Čo zavolal Ježiš pred otvoreným hrobom? 

109. Kde bývala Lazárova rodina? 

110. Kto pomazal Ježiša pred sviatkami Veľkej 

noci? 

111. V ktorej kapitole je to opísané? 

112. Koľko bolo oleja a za koľko ho kúpili? 

113. Koľko dní pred Veľkou nocou to bolo? 

114. Ktorý z učeníkov nebol spokojný 

s pomazaním Ježiša? 

115. Na akom zvierati prišiel slávnostne Ježiš do 

Jeruzalema? 

116. Za ktorým z apoštolov prišli Gréci, lebo chceli 

vidieť Ježiša? 

117. Ešte ktorý z apoštolov sa pri tejto udalosti 

spomína? 

118. Prečo sa nechceli veriaci farizeji priznať 

k Ježišovi? 

119. Priebeh poslednej večere: /naučiť sa!/ 

- Umývanie nôh 

- Označenie zradcu 

Rozlúčková reč: 

- Nové prikázanie 

- Výstraha Petrovi 

- Ježiš odchádza k Otcovi 

- Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého 

- Vinič a ratolesti 

- Prikázanie lásky 

- Nenávisť sveta 

- Dielo Ducha Svätého 

- Ježiš odchádza, ale zasa príde 

- Záver Ježišovej rozlúčkovej reči 

Veľkňazská modlitba 

- Ježiš sa modlí za seba 

- Ježiš sa modlí za Cirkev 

Umučenie: (19 kap.) 

- Zajatie Ježiša 

- Ježiš pred Annášom a Kajfášom 

- Ježiš pred Pilátom 

- Hľa, človek - bičovanie 

- Pilátov výrok 

- Krížová cesta a ukrižovanie 

- Rozdelili si jeho šaty 

- Ježiš a jeho matka 

- Ježiš na kríži umiera 

- Prebodli mu bok 

- Ježišov pohreb 

Vzkriesený Pán (20 kap.) 

- Prázdny hrob. Peter a Ján pri hrobe 

- Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne 

- Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc 

odpúšťať hriechy 

- Ježiš a Tomáš 

- Záver 

Dodatok /21 kap./ 

- Ježiš sa zjavuje v Galilei: zázračný rybolov 

- Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad v Cirkvi 

- Jánova budúcnosť 

- Záver – Jánovo svedectvo o napísaní evanjelia 


