
 

A gdybyś tak mógł niepostrzeżenie podsłuchać, co Jezus mówi na modlitwie 

swojemu Ojcu? Jak myślisz, co byś usłyszał? Za kogo Jezus by się modlił? 

Tak wiele moglibyśmy się nauczyć, słuchając, jak Jezus wypowiada przed Ojcem 

niebieskim najgłębsze pragnienia swojego serca! Otóż mamy taką możliwość! 

Cały rozdział 17 Ewangelii wg św. Jana stanowi zapis modlitwy Jezusa  do Ojca. 

Nazywamy ją „modlitwą arcykapłańską”, ponieważ to modlitwa za Kościół, który 

powstanie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa – naszego arcykapłana. Miała ona 

miejsce po Ostatniej Wieczerzy, ostatniej uczcie paschalnej, jaką Jezus obchodził ze 

swoimi uczniami. Już za kilka godzin miał udać się do Ogrodu Oliwnego, gdzie zostanie 

pojmany. 

Czytając ten artykuł, spróbuj uruchomić  wyobraźnię, aby jaśniej zobaczyć, co działo 

się w sercu Jezusa, gdy tego wieczoru modlił się do Ojca. Po każdym fragmencie 

zamieściliśmy pytanie, które pomoże ci rozważyć słowa Jezusa i zastanowić się, w jaki 

sposób odnoszą się one do twojego życia.  

Oby dzięki tym refleksjom twoja modlitwa stała się otwartą i szczerą rozmową z 

Ojcem, w której podzielisz się z Nim wszystkim, co leży ci na sercu. 

Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył  

i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 

wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś (J 17,1-2). 

„Ojcze, przez trzy lata przebywałem z moimi uczniami, nauczając ich i wskazując im 

drogę do Ciebie. Mój czas z nimi dobiega końca. I chociaż moja śmierć będzie dla nich 

tragedią, Ja wiem, że jest inaczej.  
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Przyniesie Ci ona chwałę i Ty także obdarzysz Mnie chwałą, a wszystkim Twoim 

dzieciom zostanie otwarta droga do życia wiecznego. Ojcze, jestem gotów. Nadszedł 

czas. 

Muszę Ci, Ojcze, wyznać, że wolałbym, aby Twój plan był inny. Ale czy mam prosić 

o to, byś wybawił Mnie od tej godziny? Niech się spełni wola Twoja! Dałeś Mi władzę 

nad ludzkością i oto jak zamierzam ją sprawować – w poddaniu Twojej woli, 

dobrowolnie oddając życie za ludzi, których stworzyłeś z miłości. Miłując ich                                

i przebaczając im winy”. 

1. Jezus mówi Ojcu, że jest gotów oddać swoje życie na krzyżu za zbawienie  świata, 

a mimo to zmaga się z przyjęciem losu, jaki Go czeka. W jaki sposób te  Jezusowe 

zmagania mogą nieść ci nadzieję w sytuacjach, gdy sam zmagasz się z przyjęciem woli 

Bożej? 

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz 

Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi 

przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania  (J 17,3-4). 

„Gdy posłałeś Mnie na świat, powierzyłeś Mi misję – abym sprawił, by ludzie poznali 

Ciebie oraz ofiarował życie wieczne wszystkim, którzy Cię przyjmą. Byłem cały 

pochłonięty głoszeniem Ciebie wszystkim, którzy chcieli Mnie  słuchać. Tak bardzo 

pragnę, by ludzie poznali Ciebie. A ponieważ Ty i Ja jesteśmy jedno, pragnę, Ojcze, aby 

wszyscy ludzie poznali Mnie. Takie jest dzieło, które Mi dałeś do wykonania,                                        

i codziennie starałem się przynosić Ci chwałę, pełniąc misję, którą Mi powierzyłeś”. 

2. W jaki sposób Jezus dawał ci się poznać w przeszłości? W jaki sposób daje  ci się 

poznać w tym Wielkim Poście? 

A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie 

wpierw, zanim świat powstał (J 17,5). 

„Oto dziś, drogi Ojcze, jestem gotów dokonać ostatniego dzieła, jakie Mi dałeś  do 

wykonania. Jutro zawisnę na krzyżu, słaby, upokorzony, walczący o każdy oddech.                

Ale ta moja ofiara będzie czczona aż po kres czasów. Dlaczego? Ponieważ pokaże, jak 

daleko jesteśmy w stanie się posunąć dla zbawienia ludzi, z wielkiej miłości, jaką mamy 

dla każdego z nich. Będziemy uwielbieni, Ojcze, przez moje cierpienie, podobnie jak 

odbieraliśmy uwielbienie od aniołów przed założeniem świata”. 

 

 



3. W jaki sposób możesz uczcić ofiarę krzyżową Jezusa w tym Wielkim Poście?                  

W jaki sposób twoje wielkopostne wyrzeczenia  przynoszą chwałę Bogu? 

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, 

ponieważ są Twoimi (J 17,9). 

„Ci bracia i siostry należą do Ciebie  i dziękuję Ci za to, że powierzałeś Mi ich przez 

te lata. Chociaż są słabi i już za kilka godzin się Mnie zaprą, Ty wiesz, że pragną 

zachować Twoje słowo. A Ja proszę za nich, za każdego z nich z osobna za wszystkich 

razem. Zły chce przesiać ich jak pszenicę, ale Ja proszę za nich, aby  nie ustała ich wiara” 

(Łk 22,31). 

4. Jezus modlił się za swoich uczniów i modli się za ciebie, zwłaszcza gdy 

przechodzisz próby wiary. W jaki sposób ta prawda może być dla ciebie pociechą                          

i pomóc ci przetrwać czas próby? 

Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie 

są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata (…) Jak Ty Mnie posłałeś na świat, 

tak i Ja ich na świat posłałem. (J 17,15- 16.18). 

„Ojcze, jestem gotów powrócić do Ciebie i stanąć po Twojej prawicy. Jestem gotów 

przejść przez tę bramę wielkiego cierpienia. Jestem gotów iść do Ciebie, opuszczając 

ten świat. Pozostawiam jednak moich uczniów, aby pełnili Twoją wolę. Ten świat nie 

jest ich domem; należą do Ciebie, Ojcze. Pozostawiam ich tu, aby kontynuowali moją 

misję, którą Ty Mi, Ojcze, powierzyłeś, a teraz Ja powierzam ją im. Oni pozostają na 

świecie, a Ja proszę Cię, aby byli jedno, jak Ty  i Ja jedno jesteśmy. Zjednocz ich i uchroń  

od złego”. 

5. Jaką misję powierza ci Jezus na obecnym etapie twojego życia? W jaki sposób 

pomaga ci ją wypełnić? 

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My 

jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby  świat 

poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś                            

(J 17,22-23). 

„Ojcze, Ty wiesz, że miłuję nie tylko tych, którzy towarzyszyli Mi przez trzy  ostatnie 

lata, ale również tych wielu, którzy uwierzą we Mnie w przyszłości. Miłuję ich tak 

bardzo, jak mojego brata Piotra, moją siostrę Marię Magdalenę i wszystkich moich 

uczniów. Każdy człowiek przez Ciebie stworzony jest dla Mnie perłą wielkiej ceny, za 

niego oddaję życie i otaczam go modlitwą teraz i w przyszłości. Ojcze, nie ma dla Mnie 

nic ważniejszego niż moja jedność z Tobą. Zły próbował oddzielić Mnie od Ciebie, ale 

to mu się nie udało i nie uda.  



Proszę Cię o taką samą jedność dla tych, którzy  uwierzą. Żyj w nich, jak Ja żyję                      

w Tobie. To będzie ich chwałą. Nic nie oddzieli ich, Ojcze, od Twojej miłości. Oby 

nigdy nie dopuścili do swoich wspólnot podziałów i niezgody. To dzięki ich jedności 

świat pozna Ciebie i dowie się, że to Ty  Mnie posłałeś. Tak, świat pozna Mnie dzięki 

ich wzajemnej miłości”. 

6. Czy w twojej rodzinie czy wspólnocie  pojawiają się podziały i niezgoda?                         

Co możesz zrobić, żeby przyczynić się do budowania jedności, o którą modlił się Jezus? 

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja 

jestem (J 17,24). 

„Ojcze, każdy uczeń, którego Mi powierzyłeś, jest dla Mnie bezcennym darem. 

Dziękuję Ci za każdego z nich. Moim największym pragnieniem jest, aby wszyscy byli 

ze mną, w mojej i Twojej, Ojcze, obecności. Niczego nie pragnę bardziej niż tego, by 

wszyscy umiłowali Ciebie. Teraz, Ojcze, uwielbij Mnie na krzyżu, aby moja modlitwa 

za tych braci i siostry mogła się spełnić. Ojcze, niech  Mi się stanie według słowa 

Twego!”. 

7. W jaki sposób możesz uczestniczyć w misji Jezusa, pomagając innym w poznaniu 

i umiłowaniu Ojca? Jak przez swoją modlitwę i zaangażowanie możesz wpływać na 

życie tych, którzy jeszcze nie znają Pana?  

Oby Chrystus otwierał twoje serce dla  Ojca, gdy będziesz rozważał w tym czasie 

łaski Jego modlitwę arcykapłańską. Obyś mógł poznać głębię Jego miłości i został 

napełniony wdzięcznością za ofiarę, którą złożył, by dać ci życie! ▐ 


