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Jděte a učte všechny národy! 

Ježíš poslal apoštoly hlásat evangelium všem národům a slíbil, že je nikdy neopustí. 

Z nich si máme vzít příklad i my. Máme žít tak, aby lidé mohli díky nám v Boha uvěřit. 

Spojte biblický citát s charakteristikou apoštola a na řádek napište správné jméno. 

Můžete zkusit třeba na internetu nebo jinde najít místo, kde každý z nich působil a 

často také zemřel! 

 

Sk 12,2  
Původně se jmenoval Šimon. Ježíš mu dal 

přezdívku, která znamená Skála. Je první mezi 

apoštoly. Působil a zemřel:  

 

 

Lk 6,15  
Pocházel z Betsaidy jako apoštol Ondřej. Dokázal 

dobře spočítat, kolik by stálo nasytit velký zástup 

lidí. Působil a zemřel:  

 

 

Jan 1,40  
Spolu s mladším bratrem je Ježíš pojmenoval 

„Synové hromu“. Jako první z apoštolů položil za 

víru svůj život. Působil a zemřel:  

 

 

Lk 22,48  
Když ho Ježíš povolal, byl celníkem. Připisuje se 

mu autorství jednoho z evangelií. Působil a 

zemřel:  

 

 

Mt 16,16  
Když ho Filip přivedl za Ježíšem, řekl o něm Ježíš: 

„Je to pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Působil a 

zemřel:  

 

 

Jan 20,27  
Byl rybářem na Genezaretském jezeře. Když 

poznal Ježíše, hned k němu přivedl také svého 

bratra. Působil a zemřel:  

 

 

Jan 6,7  
Nosí stejné jméno jako jeden z apoštolů, ale říká 

se mu „Mladší“. Možná byl s Ježíšem příbuzný. 

Působil a zemřel:  

 

 

Jan 13,23  
Vysloužil si přezdívku „nevěřící“, protože se chtěl 

dotknout Ježíšových ran po jeho zmrtvýchvstání. 

Působil a zemřel:  

 

 

Mt 9,9  
Moc o něm nevíme, ale evangelisté Matouš a 

Marek ho nazývají druhým jménem Tadeáš. 

Působil a zemřel:  

 

 

Lk 6,15  
Mezi apoštoly dělal pokladníka, ale občas nějaké 

peníze dal stranou pro sebe. Nakonec Ježíše 

zradil za třicet stříbrných. Působil a zemřel:  

 

 

Jan 14,22  Říkalo se mu Horlivec, pravděpodobně kvůli jeho 

prudké povaze. Působil a zemřel:  

 

 

Jan 1,47  
Byl mladším synem Zebedea. S Ježíšem zažil 

mimořádné události a říká se mu „Miláček Páně“. 

Působil a zemřel:  

 

 

 


