
 

Opisując mękę, jakiej Jezus doznał w Ogrodzie Oliwnym w wieczór poprzedzający 

Jego ukrzyżowanie, Ewangeliści nie szczędzą szczegółów. Mateusz i Marek zanotowali 

poruszające słowa Jezusa: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci” (Mt 26,38;                            

Mk 14,34).  

Łukasz pisze, że udręka Jezusa była tak intensywna, iż „Jego pot był jak gęste 

krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22,44). Oczywiste, że był to dla Jezusa 

moment intensywnych zmagań. 

W modlitwie do Ojca Syn otworzył swe serce do końca. Nie ukrywał przed  Nim 

niczego. 

Ponownie, jak w pierwszych dwóch artykułach, możemy przypatrzeć się modlitwie  

Jezusa, by uczyć się od Niego. 

Rozważmy więc Jego modlitwę w tym krytycznym momencie i zobaczmy, jak my 

możemy modlić się do Ojca w obliczu własnych nieszczęść i prób . 

 

▌ZNAJOME MIEJSCE MODLITWY 

 

„Udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną” (Łk 22,39). Jezus był człowiekiem 

modlitwy. Modlił się nie tylko w synagogach i świątyni, jak wszyscy pobożni Żydzi, ale 

również w samotności przed obliczem Ojca niebieskiego. 

 

 

Nie moja, ale Twoja 

wola niech się stanie 

Modlitwa Jezusa w Ogrodzie 

Oliwnym 



Zapewne miał konkretny czas i konkretne  miejsca, w których codziennie stawał w 

obecności Ojca. Często wstawał na modlitwę wczesnym rankiem, zanim obudzili się 

Jego uczniowie (Mk 1,35). Chciał wsłuchać  się w głos Ojca, kiedy jeszcze było 

spokojnie.  

W miejscowościach, gdzie się zatrzymywał, w Kafarnaum, w Betanii i w wielu 

innych, miał zapewne stałe miejsca, do których udawał się na modlitwę.  

 

 

Udając się tego wieczoru wraz uczniami do ogrodu na modlitwę, Jezus był poważny 

i skupiony, jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Obszedł właśnie ze swymi Apostołami 

Paschę, podczas które konsekrował chleb i wino, ofiarowując im je jako swoje własne 

Ciało i Krew. 

Następnie, podczas wieczerzy, jeden  z Dwunastu nieoczekiwanie wyszedł bez  

podania przyczyny, a Jezus wiedział, dlaczego to zrobił. 

 

▌SAM NA SAM Z OJCEM 

 

Po wejściu do Ogrodu Jezus poczuł, że nie chce być sam. Poprosił więc trzech swoich 

najbliższych uczniów, którzy znali Go najlepiej, aby modlili się razem z Nim. 

Potrzebował pociechy, której Piotr, Jakub i Jan mogli Mu udzielić. 

Oglądali wcześniej chwałę Jezusa w Jego  przemienieniu, a teraz prosił ich, aby  byli 

z Nim w Jego słabości i smutku. Nie zakładał maski i nie udawał, że wszystko  jest w 

porządku, lecz podzielił się z nimi swoim smutkiem i swoją boleścią. 

Następnie oddalił się nieco, zaledwie „na odległość około rzutu kamieniem”                     

(Łk 22,41). I chociaż przed chwilą otworzył przed nimi swe serce, poczuł się całkowicie  

samotny. 

    A gdy przebywał w Jerozolimie, 

często udawał się na  Górę Oliwną, 

wysokie wzniesienie na wschód od 

miasta, nazwane tak od gajów oliwnych 

pokrywających jego stoki (Łk 21,37). 

Tam, u stóp wzgórza, znajdował się 

Ogród Oliwny. 

 



 

W tym momencie nawet wsparcie przyjaciół nie było w stanie złagodzić  

intensywnego bólu, jaki odczuwał Jezus. Mógł zwrócić się tylko do jednej Osoby  – do 

swego Ojca. Przez całe życie, także w obliczu przeciwności i nienawiści, czerpał siłę i 

pociechę od Ojca w niebie (J 8,16; 16.32).  

Tego wieczoru, przeżywając smutek, jakiego nie zaznał jeszcze nigdy wcześniej, 

także potrzebował bliskości Ojca. 

Tej nocy Jezus nie odmawiał zwyczajnych modlitw ani nie czytał fragmentów Biblii 

Hebrajskiej. Zamiast tego padł na ziemię, błagając Ojca o ulgę w cierpieniu. Leżąc w 

tej pozycji zaledwie kilka metrów od śpiących braci, Jezus w pokorze uniżał się przed 

Ojcem (Flp 2,8). Była to prawdziwa męka, gdyż miał pełną świadomość tego, co Go 

czeka, a Boska natura nie chroniła Go przed przeżywaniem zwyczajnych ludzkich 

emocji i cierpienia (Łk 22,44). 

 

▌DOSKONAŁA MODLITWA 

 

Jezus modlił się:  

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich” (Łk 22,42, kursywa dodana).  

Przypomnijmy sobie, że na krótko zanim Jezus rozpoczął swoją ostatnią podróż do 

Jerozolimy, w podobnych słowach zwrócił się do  Niego pewien mężczyzna, prosząc o 

uzdrowienie swojego syna: „Jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam”                

(Mk 9,22, kursywa dodana). Jezus: ”Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”                          

(Mk 9,23).  

➢ Czyż Jezus nie miał większej wiary niż jakikolwiek człowiek w historii?  

➢ Dlaczego więc Ojciec nie wysłuchał Jego modlitwy?  

Sięgnijmy do proroctwa Izajasza o Cierpiącym Słudze: „On się obarczył naszym 

cierpieniem, on dźwigał nasze boleści (…). Spadła nań chłosta zbawienna  dla nas, 

a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (Iz 53,4.5).  

Decydując się dobrowolnie oddać życie, Jezus w potężny sposób ogłosił miłość Ojca 

do ciebie i do mnie. 

Modląc się słowami „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42), Jezus 

dobrowolnie zgodził się na mękę. 



Niewykluczone, że nauczył się tej modlitwy  oddania od swoich Rodziców i modlił 

się nią od najmłodszych lat. Maryja już dawno opowiedziała Mu, jak modliła się 

podobnymi słowami, gdy anioł zapowiedział Jej, że zostanie Matką  Syna Bożego.  

W Ogrójcu wypłynęła więc z ust Jezusa doskonała modlitwa, która nie przyszła Mu 

łatwo; modlitwa pełna szczerości i bólu, modlitwa smutku, który dał się porównać 

jedynie ze smutkiem Jego Ojca. 

 

▌DLA CIEBIE I DLA MNIE 

 

Jezus był tak osłabiony udręką, którą  przeżywał, że Ojciec posłał z nieba anioła, aby 

„pokrzepiał Go” (Łk 22,43). I chociaż ten anioł nie mógł za Niego  ponieść krzyża, 

Jezus zaufał, że Ojciec jest z Nim i udziela Mu tyle siły, ile potrzeba na ten ostatni etap 

drogi. Tyle siły, by powiedzieć „tak”. 

Jezus wstał z ziemi i obudził śpiących Apostołów. Był gotów stawić czoła swemu  

losowi. Uczynił to dla ciebie i dla mnie.  

„Jak baranek na rzeź prowadzony (…). Zgładzono go z krainy żyjących; za 

grzechy mego ludu został zbity na śmierć” (Iz 53,7.8). 

 

▌BÓG Z NAMI 

 

➢ Co pokazuje nam modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? 

Możemy przyjść do Ojca także wtedy, kiedy nie mamy żadnego ludzkiego wsparcia. 

Nawet kiedy czujemy się opuszczeni i samotni, Bóg jest z nami, gotów wspierać nas w 

naszych zmaganiach. 

Modlitwa doskonała to taka, w której poddajemy się woli Ojca, zwłaszcza w czasach 

prób. Taka modlitwa przynosi nam pokój, ponieważ czyniąc akt zaufania, powierzamy 

nasze życie Bogu, który wie, co dla nas najlepsze.  

Bóg zawsze słyszy nasze modlitwy, nawet gdy nie odpowiada na nie w taki 

sposób, jak byśmy tego oczekiwali. 

Tamtej nocy w Getsemani Ojciec słyszał modlitwę Jezusa i chociaż nie odsunął 

kielicha, który miał On wypić, posłał Mu anioła, aby Go umocnił. On także i nas umocni 

swoją łaską. 



A co najlepsze, miłość Boga do nas i Jego plan wobec naszego życia jest większy niż 

wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Owszem, Jezus musiał znieść mękę i śmierć 

krzyżową, ale przez swą śmierć i zmartwychwstanie odkupił świat. 

Oby rozważanie męki i śmierci Jezusa w tym Wielkim Poście przybliżyło nas do 

Niego. Oby tak wypełniło nasze serca, żebyśmy w Niedzielę Wielkanocną  mogli 

złączyć się z całym Kościołem, aniołami i świętymi w radosnym orędziu:  

„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”. ▐ 


