
Člověk jako strom v Biblickém myšlení 
 

Žalm 1:1-3 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě 

hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho 

zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený  

u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co 

podnikne, se zdaří. 

Jób 19:8-10 Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky 

obestřel temnem. Mou slávu ze mne svlékl a sňal korunu z mé 

hlavy. Ze všech stran mě boří, abych zašel, vyvrátil mou naději 

jako strom. 

Izaiáš 17:8 Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny 

zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je 

zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.“ 

Daniel 4:17-18 Strom, který jsi viděl -- jenž vyrostl a 

zesílil a svou výškou dosahoval až k nebi, takže byl 

vidět na sám kraj světa jenž listí měl krásné i ovoce 

hojné a na němž byla potrava pro každého, pod nímž 

přebývala polní zvěř, v jehož větvích se zdržovalo 

nebeské ptactvo – to jsi ty, králi, jenž jsi vyrostl a zesílil, 

svou velikostí vyrostls a dosáhl jsi k nebi a svou vládou 

na sám kraj světa.   

Matouš 7:15-20 Střezte se lživých proroků, kteří k vám 

přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po 

jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z 

bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, 

ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom 

nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést 

dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, 

bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich 

ovoci. 

Lukáš 3:8 Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte 

pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest 

Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi 

stvořit děti z tohoto kamení.  Sekera už je na kořeni 

stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, 

bude vyťat a hozen do ohně.“ 

 

OT: V čem je člověk podoben stromu?  

 

 

 


