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Jan 17:  Ježíšova velekněžská modlitba 

Jednou z forem mezinárodních kontaktů jsou telefonní rozhovory představitelů států. Nevím, 
co si o tom myslíte, ale mně by docela zajímalo, jak takový rozhovor na nejvyšší státnické 
úrovni probíhá. Zajímalo by mně, o čem si představitelé světových velmocí povídají…. 
Záznamy takových rozhovorů se nezveřejňují. Většinou se dozvíme, jaké bylo téma 
rozhovoru a na čem se hlavy států dohodly.  

V 17.kap. Janova evangelia máme záznam důležitého rozhovoru na té nejvyšší možné úrovni. 
Evangelista Jan zaznamenal modlitbu Božího Syna s nebeským Otcem, kterou nazýváme 
„velekněžská“. Ježíš neprosí za sebe, ale myslí na učedníky. Volá k Otci a prosí, aby stál při 
křesťanech a pomáhal jim v životě a ve službě. A my bychom měli vědět, co považuje Ježíš za 
důležité, abychom se za to také modlili a k tomu směřovali. Z Ježíšovy modlitby chci 
vyzvednout prosbu za Boží ochranu a za jednotu. 

1.  Prosba za Boží ochranu (17,11-16) 

Dokud byl Ježíš s učedníky, byli v bezpečí. V Ježíšově blízkosti se jim nemohlo stát nic zlého. 
Nemohla je ohrozit ani zlá bouře na jezeře, ani jim nemohla uškodit nenávist farizeů. 
V předchozích kapitolách mluví Mistr s učedníky o svých darech pro ně, dává jim zaslíbení  
pro období, kdy zůstanou na světě „sami“. Mluví o tom, že jim pošle Ducha sv., toho 
Zastánce a Utěšitele, který Ho zastoupí a je doprovázet. Mluví o tom, že má všechny věřící 
„místa v nebi“, o Božím pokoji a radosti, které jim přináší spojení s Kristem. A nyní prosí v 
modlitbě Otce za to, aby vzal učedníky pod svou ochranu. Boží Syn dobře ví, že jen Bůh Otec 
to může způsobit, aby Boží dary přinesly v životě věřících ovoce a staly se požehnáním.   

Prosba o Boží ochranu pro učedníky, to není nic nového. Pán Ježíš se už dříve modlil za Petra, 
za jeho víru, za to, aby neselhal, aby vydržel… Už tehdy se učedníci pohybovali v prostředí, ve 
kterém je lidé nepřijímali, odmítali Krista a Jeho evangelium. To se nezměnilo, tak to zůstalo. 
Proto učedníci potřebují Boží ochranu před nepřátelstvím a zlobou, potřebují Boží posilu, aby 
žili s vírou a podle víry. To, že Ježíš nechává učedníky „na světě“, není nedopatření ani trest, 
to je Boží záměr. Tak to slyšíme z Ježíšovy modlitby: „neprosím za to, abys je vzal ze světa, 
ale abys je zachoval od zlého“. Učedníci-křesťané zůstávají ve světě proto, aby byli svědky o 
Ježíši, o Jeho záchraně, naději, o moci Jeho lásky a moci Jeho vzkříšení. Svět je místem jejich 
služby. – Tak to platí i o nás, že se pohybujeme v prostředí, kde se lidé buď nezajímají o Krista 
anebo Ho přímo odmítají. „Svět“ nechce změnu, svět nechce Krista, vystačí si sám. Vyznává 
své vlastní hodnoty, má své vlastní způsoby…. Proto odmítá evangelium, nesnáší opravdové 
křesťany, kteří se snaží žít podle pravidel Božího království….  

2.  Prosba za jednotu (17,20-23) 

To druhé téma, které jsem z Ježíšovy velekněžské modlitby vybral, je „jednota“. Pán Ježíš ví, 
jak je to pro život křesťanů a pro jejich svědectví „ve světě“ důležité. Proto prosí svého Otce 
za to, aby daroval křesťanům jednotu. Boží Syn za to prosí proto, že ví, jak je těžké, aby se 
lidé sjednotili. Naše pýcha, naše sobectví, naše hříchem deformované postoje, názory a 
vztahy nám brání v tom, abychom byli „jedno“. Vyznáváme sice, že jsme se obrátili ke Kristu, 
že jsme v Něho uvěřili a stali se novými lidmi. Ale když se začneme o něčem domlouvat, 
zjišťujeme, jak máme k jednotě daleko. Každý chce prosadit sebe, svůj názor.  



V manželství jsou vedle sebe jenom dva, muž a žena, a stačí to k tomu, aby vznikla 
„nejednota“, napětí, nedorozumění. Padesát % manželství se v naší zemi rozvádí proto, že 2 
lidé nedokážou být „jedno“, neshodnou se, ani jeden z nich nechce ustoupit! 

Jak je možné, aby byla jednota ve společenství Kristovy církve, kde je vedle sebe 50, 100, 170 
nebo více mužů a žen, mladých i starších?! To první, co si potřebujeme uvědomit, je, že 
jednoty nedosáhneme lidskými prostředky. Pán Ježíš se modlí za jednotu křesťanů proto, že 
bez Boží milosti a pomoci se k ní nedostanou. Jednota se nedá zorganizovat, jednota se nedá 
nařídit. Pán Ježíš tím připomíná věřícím, že jednota církve je darem shůry, je znamením Boží 
milosti a Božího vyvolení. Jednota Kristovy církve je založena na jednotě Otce, Syna a Ducha 
svatého.  Pomocí k dosažení jednoty je dar Ducha svatého. Jeden Boží dobrý Duch naplňuje a 
spojuje všechny křesťany a působí na jejich srdce. Když se Ježíšovi učedníci dají vést Duchem 
svatým, pak dochází mezi nimi k divu sblížení a sjednocení. A k čemu konkrétně vede Duch 
svatý věřící? K lásce, k přijímání druhých a k důvěře. 

Na cestě k jednotě se musíme učit nejdříve milovat. Je to možné díky tomu, že jsme sami 
poznali a přijali Boží lásku. Prožili jsme odpuštění hříchů a s vírou v srdci jsme začali nový 
život. Díky tomu můžeme milovat bratry a sestry tou Boží láskou. 

K lásce patří přijímání jedni druhých. Sami dokážeme milovat a přijímat nanejvýš ty, se 
kterými si rozumíme, jsme si nějak bližší, ty, kteří přijímají nás. Jenže v Kristově církvi se 
učíme milovat a přijímat nejen některé, ale všechny! V tom je ten zázrak a tajemství! 

A nakonec je pro jednotu důležitá důvěra. Duch svatý nás vede ke vzájemné důvěře. Důvěra 
druhých posiluje naši sebedůvěru, motivuje k obětavé práci, osvobozuje a dodává odvahu. 
Ovocem takové důvěry je vděčnost jednoho za druhého a prohloubení lásky. 

Potřebujeme si to tak pojmenovat, abychom věděli, že každý z nás neseme za jednotu sboru 
odpovědnost a máme vliv na to, jaké je ve sboru ovzduší. Pán Bůh pro jednotu své církve 
udělal to nejdůležitější, když nám v Ježíši Kristu daroval lásku, připravil spásu a seslal svého 
Ducha. Ale to další je na nás. Když z evangelia slyšíme, jak Pánu Ježíši velice záleží na tom, 
aby křesťané ve víře vytrvali, vydávali radostné svědectví o Boží lásce a žili v jednotě, pak 
chceme do zápasu o život z Boha a život v lásce vložit celé srdce a celou svou vděčnost 
našemu Bohu a Pánu. „Aby svět uvěřil“, aby lidé viděli, že to myslíme s vírou vážně a že život 
s Ježíšem proměňuje člověka a společenství. AMEN.                                                                                                                        

                                                                                                                                 Bronislav Kaleta 

   

  

 


