
Dal svůj život za mnohé

Láska má mnoho podob. Je láska milenecká, erotická, ale také mateřská, rodinná, láska mezi
přáteli, láska k lidem obecně. „V nouzi poznáš přítele,“ říká jedno staré přísloví. Jím vlastně 
říkáme, že skutečný přítel se pozná tehdy, když ho přátelství k nám něco stojí, kdy je 
nepohodlné, kdy je břemenem, nikoliv studnou občerstvení pro duši. Takový člověk nás 
musí mít opravdu rád, když kvůli nám je ochoten snášet něco nepříjemného, nebo vykonat 
něco těžkého, něco obětovat. Opravdové přátelství však takové je. 

Jsou však lidé, kteří v lásce k bližním jdou za hranice běžného přátelství. Jedním z nich byl 
například sir Nicholas Winton, který obětoval svůj čas, své peníze, své zaměstnání, své 
pohodlí a riskoval mnohem více, aby zachránil židovské děti před smrtí. Cizí člověk v cizí 
zemi a přeci vynaložil všechny své síly, aby zachránil životy nevinných. 

Polský františkánský mnich, Maxmilián Kolbe, zachránil v koncentračním táboře život 
člověka. Do koncentračního tábora Osvětim Březinka byl deportován za svou 
protinacistickou činnost. V klášteře v obci Niepokalanów, který založil, ukrýval před nacisty 
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postupně 3000 uprchlíků. Nalezla tam úkryt i řada Židů, ačkoliv Kolbe byl znám vůči nim 
svým kritickým postojem. 
Posledního července 1941 oznámily sirény v koncentračním táboře Osvětim útěk vězně. Za 
odplatu mělo zemřít deset jeho spoluvězňů. Čekalo je dlouhé pomalé umírání ve speciálním 
betonovém bunkru, kde měli být za živa pohřbeni. 
Celý den, mučeni sluncem, hladem a strachem, stáli muži v řadách a čekali, až německý 
velitel s asistentem gestapa procházející mezi nimi náhodně vyberou deset odsouzenců. Když
velitel ukázal na muže jménem František Gajowniczek, ten zoufale vykřikl: „Má ubohá žena 
a děti.“ V tom okamžiku vystoupil z řady nevýrazný muž s vpadlýma očima a kulatými 
brýlemi a sňal čapku. „Co chce to polské prase?“ zeptal se velitel.
Jsem katolický kněz a chci zemřít za toho muže. Jsem starý, on má ženu a děti… Já nemám 
nikoho,“ řekl páter Maxmilián Kolbe.
„Přijato,“ vyštěkl velitel a šel dál.
Toho večera kněz i ostatních devět vězňů vstoupili do bunkru. Normálně by se navzájem 
roztrhali jako kanibalové, ale tentokrát to bylo jinak. Nazí leželi na zemi, a dokud měli sílu, 
modlili se a zpívali chvalozpěvy. Po dvou týdnech tři muži a otec Maxmilián ještě žili. Protože
do bunkru měli přijít další, vyvedli 14. srpna všechny čtyři ven. Ve 12:50, po dvou týdnech 
v bunkru a stále ještě při vědomí, dostal nakonec polský kněz injekci fenolu. Zemřel ve věku 
čtyřiceti let. 
O smrti Maxmiliána Kolbeho se mluvilo i 10. Října 1982 na náměstí svatého Petra v Římě. 
V zástupu 150 000 lidí byl i František Kajowniczek, jeho žena, děti a děti jeho dětí – jediný 
člověk vskutku zachránil mnohé. Když papež mluvil o smrti otce Maxmiliána, řekl: „Bylo to 
vítězství nade všemi systémy pohrdání a nenávistí v člověku – vítězství podobné tomu, které 
vydobyl náš Pán Ježíš Kristus.“  (kniha Otazníky života, str. 37)

Jediný člověk, Maxmilián Kolbe, zachránil mnohé tím, že dal svůj život za druhého člověka. 
Obětoval svůj život za život. Říká se, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za 
své přátele. V knize proroka Izajáše čteme proroctví o Ježíši Kristu:

Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před 
nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, 
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a 
pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání 
snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Izajáš 53:3 - 5)

Ježíš o velikonočních svátcích, přibližně před 2000 lety, nezemřel za jednoho člověka, ale za 
mnohé. Byl bez viny, nedopustil se ničeho zlého a v jeho ústech nebylo nalezeno lsti. A přeci
byl nepohodlný tak, že se ho mocní rozhodli popravit tím nejkrutějším způsobem – 
ukřižováním. 

2



Cicero popsal ukřižování jako „nejkrutější a nejodpornější mučení“. Ježíše svlékli a přivázali 
ke kůlu. Bičovali ho koženými důtkami slepenými ze čtyř až pěti řemínků, v nichž byly 
uchyceny ostré úlomky kostí a kousky olova. Církevní historik třetího tisíciletí Eusebius 
popsal římské bičování takto: „Žíly trpícího se odkryly, šlachy a vnitřnosti oběti byly 
obnaženy.“ Ježíše pak odvlekli do prétoria, kde mu na hlavu nasadili trnovou korunu. 
Vysmívala se mu posádka asi šesti set mužů, bili ho do tváře a do hlavy. Pak ho nutili nést na
krvácejících ramenou těžké břevno kříže, dokud nepadl. Místo něj ho pak musel nést Šimon 
z Kyrény. 
Když došli na místo křižování, znovu Ježíše svlékli donaha. Položili ho na kříž a těsně pod 
zápěstí mu do předloktí zarazili dvaceticentimetrové hřeby. Odtlačili mu do stran kolena, 
aby ho mohli přibít za kotníky v místě mezi holení a Achillovou šlachou. Kříž s Ježíšem 
vyzvedli a spustili do otvoru v zemi. Nechali ho viset na prudkém slunci, trpět nesnesitelnou 
žízní, vysmíval se mu zástup lidí. Šest hodin snášel nepředstavitelné bolesti a pomalu z něho
vyprchával život. 
Přesto však pro něj nebyla nejhorší fyzická bolest, mučení a ukřižování, dokonce ani 
psychické utrpení způsobené odmítnutím od světa a útěkem jeho přátel. Nejhorší pro něho 
byla duchovní bolest způsobená oddělením od Nebeského Otce, které podstoupil pro nás, 
když nesl naše hříchy. Ježíš zemřel za všechny lidi. Zaplatil cenu nejvyšší. 
                                                                                                                                    (kniha Otazníky života, str. 38)

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je 
raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on 
byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen 
pro naši nepravost. Trestání snášel pro 
náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Taková je Kristova láska k člověku. Ježíši 
Kristu na Tobě záleží tak moc, že dal svůj 
život v oběť za Tebe, i za mne. 

Bible je kniha o lásce, o Boží lásce 
k člověku. Je milostným dopisem Božím 
člověku. Popis lásky je popisem lásky 
Boží k Tobě:

 „Jsi v očích mých tak drahý, vzácný, 
protože jsem si tě zamiloval,“ (Izajáš, 
kap. 43, verš 4a)
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"Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. 
(Jeremiáš, kap. 31, verš 3)
Ježíš řekl: „Jako si (Bůh) Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás.“ (Jan, kap. 15, 
verš 9)
Apoštol Jan napsal: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan, kap. 3, verš 16)

Bible říká, že všechny zlé věci i postoje v srdci, kterých se dopouštíme, mají původ 
v odloučení od Boha. My lidé jsme se vydali svou cestou v domnění, že Boha 
nepotřebujeme. Stav dnešního světa je výsledkem tohoto kroku. 

Ježíš řekl: „Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 
cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, 
opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Mk 7:21 - 23).

Zlé věci, které někdy děláme, nebo je jen nosíme v srdci, nás oddělují od Boha. Tuto propast
nazývá Bible hříchem. A slovo hřích znamená v překladu „minutí se cíle.“ Bůh nás však má 
rád, i když jsme se minuli cíle, i když jsme hříšní. A rozhodl se tuto propast překlenout.

Pokud cítíš, že už nemůžeš dál, že jsi plný zlých myšlenek, postojů, nenávisti, zloby, věř, že 
Tvůj život se může změnit. Pokud se podíváš na svůj život a vidíš, jak bez Boha jsi většinu 
svého života kazil; pokud se Ti hnusí vše zlé, cos udělal, pláčeš zoufalstvím nad tím, komu jsi
ublížil, pokud se Ti hnusí Tvá pýcha a samolibost, pokud cítíš hluboko v srdci, že jsi tím vším 
Boha zarmucoval, a že bys zasloužil trest, mám pro Tebe dobrou zprávu: Bůh Tě má rád a 
vidí Tvou upřímnou lítost. A jestli to je opravdu tak, můžeš ho poprosit v modlitbě za 
odpuštění. Protože Ježíš tehdy o Velikonocích zemřel na kříži i za Tvoje viny. A jeho prolitá 
krev má moc smýt i Tvoje hříchy. 

Hrob je prázdný, Ježíš je živý. Ježíš jí řekl:
"Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan 11:25)
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