
Nedeľa po Vianociach – 27.12.2020 

Osud 

Milosť vám a pokoj od narodeného Pána a Spasiteľa.  

 

Skutky apoštolov 8:32-35 „Potom prosil Filipa, aby vyšiel na voz a prisadol k nemu. Stať Písma, ktorú čítal, bola: 

viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. Jeho ponížením bol súd 

nad Ním zrušený a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je odňatý zo zeme. Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: 

prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe  a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc od tohto Písma, 

zvestoval mu Ježiša“.  

 

Niektorí ľudia veria tomu, že máme vopred daný svoj životný osud – vo hviezdach, v dátume narodenia, v mene je 

vopred určené, čo sa bude diať, kam sa dostaneme, akí budeme. Dosiahnutie tohto osudu môžeme spomaliť, ale nie 

zastaviť. Jednoducho sa stane to, čo je naplánované.  

 

Môžeme povedať, že taký vopred napísaný osud mal aj Pán Ježiš Kristus. Celá Stará zmluva predpovedá, že príde, čo 

bude Jeho úlohou, aký bude, čo sa s Ním stane. Dokonca aj hviezdy sa pridali k „predpovedi“ Ježišovho životného 

príbehu. Mudrci svojimi darmi tiež zvestovali, čo vtedy ešte malého Ježiša čaká. A Ježišovo meno? V tej dobe úplne 

bežné meno židovských chlapcov znamená „Boh je spása“. Prívlastok Kristus tiež iba poukazuje na to, že On je 

predurčený stať sa Mesiášom, teda tým, koho Boh pošle, aby zachránil tento svet. Mohol si Ježiš vybrať? Mohol sa 

vzdať svojho osudu? Mohol spomaliť jeho priebeh?  

 
Mohol, ale vďaka Bohu, to neurobil. Pán Ježiš Kristus naplnil svoj osud, poslúchol svojho nebeského Otca, bol 

poslušný od samého začiatku až do úplného konca, až na smrť na kríži. Aby však naplnil zasľúbenia, ktoré sú 

v Ňom zrealizované, musel sa podriadiť plánu, ktorý s Ním, aj s nami mal Hospodin. Za to Mu dnes ďakujme, 

lebo hoci to pre Neho nebola ľahká cesta, prešiel ňou, naplnil svoj osud a tým pádom zachránil nás, hriešnikov, od 

osudu odsúdených a zatratených. Našim „osudom“ je byť Božími deťmi a to len a len vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi.  

 

Eunuch čítal stať z proroka Izaiáša  a pýtal sa apoštola Filipa: „koho životný príbeh je zaznamenaný v týchto slovách? 

Hovorí tu Izaiáš o sebe alebo o niekom inom?“. Filip zvestoval Krista, počnúc od tohto biblického miesta. Eunuch 

teda mohol spoznať, aký bol Ježišov osud a že tým, ako sa Ježiš kedysi dávno, ešte vo večnosti, rozhodol, zmenil údel 

všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli veriť a spoliehať sa na Jeho plán záchrany.  

 

Aký bol teda Ježišov osud? A čo to znamená pre nás?  

1.bol vydaný napospas hriešnikom. On svätý a bezhriešny, bol ako ovečka či baránok, ktoré idú na jatky, ale 

nechajú sa tam viesť, akoby ich nič zlé nečakalo. Boží Syn sa takto podriadil Božej vôli, ale aj rozhodnutiam ľudí. 

Naplnil osud umučeného, opusteného a ukrižovaného Baránka, pretože na to prišiel na túto zem. Aby nás zachránil, 

nechal sa viesť ku smrti tými, ktorých od smrti prišiel zachrániť. Predstavte si spätne: ako by ste sa cítili pri kolíske 

malého dieťaťa, o ktorom by ste vedeli, že zomrie na kríži za niečo, čo neurobil len preto, aby zachránil tých, ktorí 

žijú hriechom? Áno, poďakujme Mu, že sa dal na túto cestu a odovzdal sa, v plnej pokore, do Božích aj 

ľudských rúk a naplnil tak svoj osud Spasiteľa a náš osud zachránených.  

 

2.byť zabavený spravodlivosti. On jediný spravodlivý, bol vo svojom životnom príbehu, zbavený akéhokoľvek 

spravodlivého zaobchádzania. Tí, ku ktorým bol poslaný, aby ich zachránil, zbavil hriechu a sňal z nich bremeno 

dodržiavania zákona, tí Mu nedokázali prejaviť ani súcit, nie to ešte spravodlivosť. Ježiš teda naplnil osud 

nespravodlivo odsúdeného, ktorý išiel cestou hriešnikov a zločincov, hoci hriech ani nijaký zločin neurobil. To všetko 

preto, aby sme my mohli byť raz postavení pred Božiu spravodlivosť, ktorá však na nás bude hľadieť cez Jeho dielo 

záchrany na kríži. Viete si predstaviť ten pocit, keby ste stáli nad kolískou Pána Ježiša a vedeli by ste, že raz Ho 

vyhlásia za zločinca, hoci nič neurobil zle? Či nie je toto dôvod ďakovať Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý bol 

nespravodlivo odsúdený ľuďmi, zbavený spravodlivosti pred Bohom, a tak naplnil svoj osud Spasiteľa a náš 

osud zachránených.  

 

3.Ježišov osud bol: zomrieť. On Život, večný Boh, bol na tomto svete obmedzený ľudským telom, v mieste 

a čase so všetkým, čo k pozemskému životu patrí. Tí, ktorým mal  zjaviť nebeského Otca, urobiť Ho bližším, 

poznateľnejším, tí, ktorí mali cez Neho získať život, tí Ho viedli na smrť, dali Ho do hrobu a zatarasili Mu cestu 

kameňom. Ježiš naplnil svoj osud: zomrieť, aby dal život. Židia neočakávali trpiaceho ani umierajúceho Mesiáša, ten, 

koho čakali, nemohol zomrieť potupnou smrťou na kríži. Ježiš však tento osud naplnil a – hoci sa to mnohým nepáčilo 

– to všetko podstúpil a priniesol tak víťazstvo a záchranu pre všetkých, ktorých moc hriechu ničila a viedla ku smrti. 

Toto si vieme predstaviť všetci, že Ježiš zomrie, lebo tak je to s každým človekom. Ale On to urobiť nemusel, 

dokonca na to nemal ani dostatok síl, spomeňte si na Getsemane, ale nakoniec išiel touto cestou osudu, aby Jeho 

smrť nám priniesla život.  



S každým z nás má Pán Boh plány. Nie je to osud, ktorý nemôžeme zmeniť, je to cesta, ktorá sa pred nami odvíja 

a my, ak sme nebeskému Otcovi poslušný, po nech chceme ísť. Tá cesta – vďaka narodenému Spasiteľovi – vedie do 

neba. Vďaka tomu, že On naplnil svoj osud: bol vydaný hriešnikom do rúk, bol zbavený spravodlivosti a zomrel – 

vďaka tomu aj náš osud zachránených Božích detí môže byť naplnený tu a teraz a potom aj vo večnosti. Amen.  


