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Strom života v Bibli

Gn 2:9 Hospodin Bůh dal vyrůst ze

země všemu stromoví žádoucímu

na pohled, s plody dobrými k jídlu,

uprostřed zahrady pak stromu

života a stromu poznání dobrého a

zlého…

Gn 3:22 I řekl Hospodin Bůh: „Teď je

člověk jako jeden z nás, zná dobré i

zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po

stromu života, jedl a byl živ navěky.“



Strom života v Bibli

Přísloví 3:18 Stromem života je těm, kdo se

jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.

Př 11:30 Ovoce spravedlivého je jako strom

života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

Př 13:12 Dlouhým čekáním zemdlívá srdce,

kdežto splněná touha je stromem života.

Př 15:4 Mírný jazyk je stromem života,

kdežto pokřivený rozkládá ducha.



Strom života v Bibli

Zj 2:7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím:

Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v

Božím ráji.

Zj 22:2 Uprostřed města na náměstí, z obou

stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce

dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na

něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro

všechny národy.

Zj 22:14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak

mají přístup ke stromu života i do bran města.



Strom života v Bibli

Sk 5:30 Bůh našich otců probudil z mrtvých

Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili;

1P 2:24 On sám ve svém těle vynesl naše hříchy

na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli

živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli

uzdraveni.



Strom života v Bibli

zákaz zaslíbení

cesta



Egyptské podobnosti

Bohyně Nut
• Matka bohů
• Spojena se stvořením
• Zdroj života, dechu a věčnosti
• Více důraz na věčný život

Osiris říká: Ó Nut ze sykomory, prosím dej mi vodu a dech který 
je ve stromě…
Ó Nut ze sykomory která obživuješ a své ruce natahuješ k lidem. 
Dej prosím chladnou vodu Osirisovi. Nut, který sedí pod tvými 
větvemi. 



Egyptské podobnosti
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Přísloví: Dotek ráje na zemi

Přísloví 3:17 Její cesty jsou cesty 

příjemné, všechny její stezky jsou 

pokoj. Je stromem života pro ty, 

kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, 

jsou šťastní.   



Přísloví: Dotek ráje na zemi

Přísloví 11:30 

Ovoce spravedlivého je stromem 

života a ten, kdo získává duše,

je moudrý. 



Přísloví: Dotek ráje na zemi

Přísloví 13:12-14

Prodlužované očekávání působí 

srdci bolest, ale naplněná touha 

je stromem života.  Tomu, kdo 

pohrdá slovem, se povede špatně, 

avšak kdo se bojí příkazu, tomu 

bude odplaceno. Poučení 

moudrého je pramenem života, 

aby se člověk vyhnul

léčkám smrti. 



Přísloví: Dotek ráje na zemi

Přísloví 15:4 

Uzdravený/mírný jazyk je 

stromem života, ale lest na něm je 

zkázou ducha.



Přísloví: Dotek ráje na zemi

Závěry:
•

•





Chudinka Miluška! Ta by,
myslím, potřebovala
ovoce ze Země mládí,
aby se jí udělalo líp. Na
tomhle světě už jí asi
nepomůže nic.“

„Prosím vás – pane Lev –
Aslane,“ řekl, „nemohl
byste – můžu – prosím
vás, nedal byste mi
odsud nějaký kouzelný
ovoce, který by uzdravilo
moji maminku?“



Okamžitě poznal ten pravý

strom, jednak proto, že stál

v samém středu zahrady, a

jednak proto, že byl

obtěžkán velikými

stříbrnými jablky, která tak

zářila, že od nich padalo

světlo na stinná místa

trávníku, kam se nedostalo

slunce. Nedal se prostě

přehlédnout. Došel přímo k

němu, utrhl jablko a uložil

si je do náprsní kapsy. Ale

nevydržel to a napřed si je

prohlédl a přivoněl k němu.



„Ale bude, bude,“ potřásl
Aslan smutně hlavou.
„Všechny věci vždycky působí
tak, jak je to pro ně přirozené.
Získala to, co chtěla: má trvalé
mládí a život bez konce jako
nějaká bohyně. Ale dlouhý
život je jenom dlouhým
řetězem trápení, když má
člověk zlé srdce, a ona už to
začíná tušit. Všichni dostanou,
co chtěli – ne vždy z toho mají
radost.“



Oloupal jí ho a vykrájel a

podával jí kousek po

kousku. A sotva jablko

snědla, usmála se, hlava jí

padla zpět do polštářů a

usnula – opravdovým,

přirozeným, dobrým

spánkem, bez všelijakých

těch ošklivých prášků, a

Diviš věděl, že právě to

nejvíc potřebuje. A teď si

byl docela jist, že její

obličej už vypadá trošičku

jinak. Sklonil se, opatrně jí

dal pusu a s tlukoucím

srdcem se vykradl z

pokoje.



Strom života
• Věčný život se zlým 

srdcem je prokletím
• Na zemi léčí, ale v jiném 

světě dává věčný život
• Dárcem ovoce stromu 

života je Aslan/Ježíš


