
Jak bracia przyjęli Pawła i jego 
towarzyszy w Jerozolimie?

a) Przestraszylisię bo wiedzieli, że Żydzi chcą Pawła 
zabić

b) Radośnie
c) Kazali mu wyjechać z Jerozolimy

O czym Paweł opowiadał starszym w 
Jerozolimie?

a) O tym, że koniecznie musi pojechać do Rzymu
b) O tym kiedy nadejdzie koniec świata
c) O tym czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego 

służbę

Co mówiono o Pawle wśród Żydów?

a) Że naucza odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie 
obrzezywano dzieci i  nie zachowywano zwyczajów

b) Że każe wszystkim chodzić do synagogi w sabat
c) Że każe nazywać się największym ewangelistą pogan

Co starsi polecili zrobić Pawłowi, 
żeby pokazać, że przestrzega 
zakonu?

a) Żeby wziął czterech mężów, uczynił z nimi ślub i 
ostrzygł sobie głowę

b) Żeby zapłacił za strzyżenie wszystkim braciom w 
Jerozolimie

c) Żeby wziął czterech mężów, którzy uczynili ślub,
poddał się z nimi oczyszczeniu i  pokrył za nich koszty, 
aby mogli ostrzyc głowy

Co zrobili Żydzi, gdy zobaczyli Pawła 
w świątyni?

a) Zadzwonili po policję
b) Zawołali dowódcę kohorty i jego żołnierzy
c) Podburzyli cały tłum i rzucili się na niego

Dlaczego Żydzi rzucili się na Pawła?

a) Bo uważali, że Paweł chce przekazać świątynię i  
Jerozolimę w ręce Greków

b) Bo uważali, że Paweł wszędzie wszystkich naucza 
przeciwko zakonowi i  że zbezcześcił świątynię 
wprowadzając do niej Greków

c) Bo uważali, że Paweł nieodpowiednio się ubiera 
wchodząc do świątyni

Kto przybiegł przed świątynię i  
uratował Pawła z rąk Żydów, którzy 
chcieli go zabić?

a) Cały zbór z Jerozolimy
b) Nawróceni poganie z Efezu
c) Dowódca kohorty z żołnierzami

Co dowódca żołnierzy kazał zrobić z 
Pawłem?

a) Kazał go wykąpać, bo był brudny
b) Kazał go związać dwoma łańcuchami i  zaprowadzić do 

twierdzy
c) Kazał go zapakować na statek i przewieźć do Rzymu

Za kogo dowódca żołnierzy wziął 
Pawła?

a) Za Janusza
b) Za obywatela rzymskiego
c) Za Egipcjanina, który niedawno wzniecił powstanie

ARESZTOWANIE PAWŁA W JEROZOLIMIE
zaznacz prawidłową odpowiedź


