Kristova velekněžská modlitba (Jan 17)
Po těch slovech pozvedl Ježíš oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav
svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal
věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi:
dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u
sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé
jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje
slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal
mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a
uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi
dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven.
Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je
ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi,
já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z
nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní
jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti.
Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako
ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od
Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo
je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně
se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Prosím nejen za ně, ale také za ty,
kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a
já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou
jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve
mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a
žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou
i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval
už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal
a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a
dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

