
 

 

Téma 43 – Živá voda pramenící z Kristova boku  
 

Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, zespodu prahu domu vytékala k východu voda; 
průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů zpod pravého boku domu na jižní 
straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na 
východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl 
v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. Znovu 
odměřil tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody 
bylo po bedra. Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se 
v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi: „Vidíš, lidský synu?“ Vedl mě dál 
a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po 
obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi: „Tato voda odtéká do východního obvodu, teče 
dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý 
hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se 
vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten 
potok vlévá. I postaví se u něho rybáři; od Én-gedí až k Én-eglajimu se budou rozprostírat sítě. 
Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém moři. A však jeho bažiny a mělčiny 
nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné 
stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, 
neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí 
jako lék.“             Ez 47,1-12 



 

 

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a 
Beránkova. 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. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn 
Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit. 

Zj 22,17 
 
A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať 
přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 

Zj 22,17 
 
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. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři 
hlavní toky. 

Gn 2,9-10 


