
Séria

Ja som Alfa i Omega

Žatva a vinobranie

Zjavenie 14, 14-20
Potom som videl biely oblak a hľa, na oblaku sedel ktosi podobný Synovi človeka. Na 
hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel a volal 
mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: Vrhni svoj kosák  a žni, lebo nadišla hodina 
žatvy a úroda zeme dozrela. 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem 
bola zožatá. 17 Potom iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal ostrý kosák. 
18 Ďalší anjel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a mohutným hlasom volal na toho, 
čo mal ostrý kosák: Vrhni svoj ostrý kosák a ober strapce vo vinici zeme, lebo jej hrozná 
dozreli. 19 Anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme, a čo obral, vhodil do veľkého 
lisu Božieho hnevu. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až  po zubadlá 
koní na tisícšesťsto stadií.

-Tento text je úzko previazaný s podobenstvom o kúkoli v Mt 13,24-30
-žatva môže byť dobrá: zozbierať dobrú úrodu, alebo aj zlá: zozbierať to zlé a vyhodiť to 
(biblicky uvrhnúť na oheň, vyhodiť von do tmy, kde je plač a škrípanie zubov )

Žatva, vinobranie hnevu božieho
-žatva je vždy obraz súdu aj hnevu, Joel 4,13: ”Priložte kosák, lebo žatva je zrelá, poďte a 
šliapte, lebo lis je plný, kade prekypujú, lebo veľký je ich zločin” Podobne aj lis hnevu 
božieho (Iz 63, 1-6)
-Ježiš je žnec (...až príde Syn človeka vo svojej sláve a sním všetci anjeli a zasadne na 
svoj trón slávy...) Mt 25,31 a ďalšie verše.
-Obraz druhého príchodu Krista ukazuje, že už raz na zem prišiel - aby rozsieval božie 
slovo, dával poznať Boha, jeho lásku, milosť, ale aj hnev nad hriechom človeka, (...kto 
mňa videl, videl Otca...)
Teraz prichádza, aby zožal to, čo sa urodilo. Jednak to dobré, milióny ľudí, čo v živote 
uverili VJežiša a stali sa jeho ľudom a tiež zozbierať to zlé a dať to do lisu hnevu božieho. 
(pšenica a kúkoľ)
-lis predstavuje tlak pravdy aj uvedomenia si, že moje hriechy u nemôžu byť odpustené, 
pretože čas milosti sa skončil, je to ako vedomie, že nikto a nič ma nezachráni pred Božím 
hnevom, jeho spravodlivosťou...niet úniku pred Božím hnevom, ktorý je oprávnený a 
spravodlivý. Podobne ako Sodoma a Gomora “nepoznali čas svojho navštívenia”.
-takýto lis dáva Boh zažiť aj počas života, keď na nás  doľahnú všetky naše hriechy, viny a 
zlyhania, strach z hnevu Boha, z vlastnej hriešnosti, zároveň neschopnosť obhájiť sa pred 
Bohom. Je to “varenie sa vo vlastnej šťave”. Ale teraz, v čase milosti  Boh dáva milosť, 
ako z toho vyjsť von - priznať to všetko, oľutovať a veriť,  že Boh zo svojej lásky odpúšťa a 
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že smrť Pána Ježiša toto všetko odpustila a s  Bohom urovnala. Keď toto človek príjme, už 
nie je s Bohom v stave hnevu, ale v stave pokoja. Boh mu odpustil, pretože tento človek 
uveril v nutnosť Kristovej zástupnej smrti. Má večný život  a pokoj s  Bohom. “Keď sme 
teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.” 
Rim 5,1 
Ale aj varuje: “Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, 
neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.” Ján 3,36

Žatva dobrej úrody
Lk 10, 1-2 ”...A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána 
žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ 
Mt 9,37: “žatva je veľká a robotníkov málo...” Jšžiš hovorí, aby sme sa modlili za dostatok 
pracovníkov, ktorí by rozhlasovali Evanjelium na svete, aby Boh vzbudil takýchto ľudí.

Žatvou sa dá nazývať aj rozsievanie božieho slova, hovorenie ľuďom, ktorý ho ešte 
nepočuli, do sŕdc, ktoré Boh pripravil tak, aby počuli a rozumeli. Je to akoby dobre zoraná 
a pripravená pôda, ktorá potrebuje osiať. Získanie človeka pre  Krista je tou našou ľudskou 
žňou, žatvou. Nezískame človeka pre “tabuľkovú cirkev”, ale pre Krista, ako pre ženícha, 
teda pre večnosť.

Kto je pracovník na božej vinici?
Nie je to len poverený pracovník, farár, učiteľ, za to platený... Podľa zásady všeobecného 
kňazstva (Zj 1.6, 1Pt 2,9) sme všetci veriaci kresťania božími kňazmi a teda aj 
sprostredkovateľmi  božej milosti a lásky na zemi, sme Božími veľvyslancami, sme vôňou 
Kristovou, (2Kor 2,15) jasnými hviezdami (Fil 2, 15)

“hodný je pracovník svojej mzdy...” ak rozsievaš  máš  podľa Biblie aj právo vidieť úrodou, 
žatvu, jesť z plodov svojej práce

??? Si  pripravený byť pracovníkom na vinici Pána, teda tam kde žiješ?

??? Uvedomuješ  si, že ak mlčíš, človek, ktorého ti Pán Boh poslal do cesty nemusí kvôli 
tebe prísť do neba?


