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Studna pracovitosti
• 2 Tesalonickým 3,7Vždyť sami víte, jak nás máte napodobovat, 

protože jsme mezi vámi nebyli neukáznění. 8Ani jsme u nikoho 
nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí jsme s námahou a úsilím 
pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9Ne že bychom 
k tomu neměli právo, ale takto jsme vám dali sami sebe za vzor, 
abyste nás napodobovali. 10Neboť když jsme u vás byli, 
přikazovali jsme vám toto: Jestliže někdo nechce pracovat, ať také 
nejí. 11Slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně, vůbec 
nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. 12Takovým 
přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby s tichostí 
pracovali a jedli vlastní chléb.



Studna pracovitosti
•Milíč z Kroměříže – kaple

•Jan Hus – kázání

•Martin Dober – povídání při práci



Studna pracovitosti
•Kámen ztráty motivace
•Matouš 25,21 Jeho pán mu řekl: 
‚Dobře, služebníku dobrý a věrný, byl jsi 
věrný nad málem, ustanovím tě nad 
mnohým; vejdi v radost svého pána.‘



Studna pracovitosti
•Kámen lenosti
•Přísloví 12,24 Ruka pilných bude
vládnout, kdežto nedbalá ruka bude
konat nucenou práci.



Studna pracovitosti
•Kámen strachu
•Přísloví 22,13 Lenoch říká: Na ulici je lev, 
budu zabit uprostřed náměstí.
•Zacharjáš 4,6 …Toto je Hospodinovo slovo 
k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým 
Duchem, praví Hospodin zástupů. 7 Čím 
jsi, veliká horo? Před Zerubábelem se 
staneš rovinou.



Studna pracovitosti
•Kámen nedůslednosti
•Přísloví 19,24 Lenoch ponoří ruku do mísy, už
ani k ústům ji nezvedne.
•Židům 10,35 Neodhazujte tedy svou smělou 
důvěru, která má velikou odplatu. 36 Je vám 
totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli 
a obdrželi zaslíbení.



Studna horlivosti
• Píseň písní 8,6 Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své

rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob
žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. 7 Lásku
neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl
někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

• Ageus 1,9 Vyhlíželi jste mnoho, a hle, je málo, a když jste to
přinesli domů, odfoukl jsem to. Proč? je výrok Hospodina
zástupů. Protože můj dům je zcela zpustošený, a vy si běháte
každý za svým domem.



Studna horlivosti
•Milíč z Kroměříže – zaměření na duše

•Jan Hus – neústupný, když šlo o pravdu

•Kristián David & Zinzendorf – horlivost
pro misii



Studna horlivosti
•Kámen vlažnosti
•Zjevení 3,16 Takto však, že jsi vlažný, a nejsi
studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.

•Zjevení 2,4 Ale to mám proti tobě, že jsi opustil
svou první lásku. 5 Rozpomeň se, odkud jsi
spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív.



Studna horlivosti
•Kámen strachu z lidí
•Galatským 1,10 Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha?

Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl
líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.

• Lukáš 6,26 Běda, když o vás budou všichni lidé mluvit
dobře; vždyť totéž činili jejich otcové falešným
prorokům.



Studna horlivosti
•Kámen náboženství
(samospravedlnosti)
• Izajáš 29,13 Panovník řekl: Protože se tento lid přibližoval svými

ústy a ctil mne svými rty, ale jeho srdce se ode mne daleko
vzdálilo – jejich bázeň přede mnou je naučena z příkazu lidí, 14
proto hle, já znovu podivuhodně naložím s tímto lidem,
16podivuhodně a neobyčejně. A zahyne moudrost jeho
moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zahalena.



Studna horlivosti
•Kámen náboženství
(odsouzení)
• Římanům 10,2Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost

pro Boha, ale ne podle pravého poznání. 3Protože neznají Boží

spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní

spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. 4Vždyť Kristus je

konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.



Studna pracovitosti
•Kameny ztráty motivace, lenosti, 
strachu z neúspěchu, nedůslednosti…

Studna horlivosti
•Kameny vlažnosti, strachu z lidí, 
náboženství – samospravedlnosti
a odsouzení...

S Boží pomocí kopejme ☺


