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Úvod do rodokmenu Jesse Bůh Stvořitel Adam a Eva 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Boží iniciativa Stvoření Vzpoura prvních lidí proti Bohu 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 

   

 

 
 

 

Noe Abrahám Izák 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Potopa a smlouva s lidstvem Zaslíbení Narození Izáka 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 
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Abrahám a Izák Jákob Josef (Egyptský) 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Obětování Izáka  

– Bůh nechce lidské oběti 
Jákobův sen Josef a jeho bratři 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 

   

 

   

Mojžíš Jozue Rút 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Smlouva s vyvoleným národem Vyslání zvědů Návrat do Betléma 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 
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David David Izaiáš 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Pomazání Davida za krále David králem nad celým Izraelem Předpověď narození Mesiáše 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 

   

 

 
  

Eliáš Jonáš Izaiáš 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Elijášova oběť – Boží moc Pokání Ninivanů  

– lidská spolupráce 
Obnovení souladu ve světě 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 
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Ester Abakuk Zachariáš a Alžběta 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Plán záchrany Prorokovo vidění  

– záchrana jistě přijde 

Vyslyšení proseb  

– vysvobození z „pohany“ 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 

   

 

   

Jan Křtitel Panna Maria Josef 

Událost / témata Událost / témata Událost / témata 

Výzva k obrácení Vyvolení – předpověď narození Josefův sen - poznání 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 
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Betlém Mesiáš (Davidova hvězda) 

Událost / témata Událost / témata 

Vydat se na cestu i s jejími  

těžkostmi 
Narození Mesiáše – Dar a počátek nového života 

Poselství pro mne / moje otázky Poselství pro mne / moje otázky 

  

 

 


