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Івана 17 - Первосвященницька Молитва 

Тут ми роздумуємо над молитвою Ісуса про себе, про своїх учнів та про майбутню 

церкву. 

Звичайно, про Ісуса в Гетсиманському саду ми читаємо в Євангелії від Матвія, Марка, 

Луки, де важливою є молитва в агонії хреста і він промовляє слова: «Отче, не моя 

воля, але нехай буде твоя». Однак, Іван показує, що іще щось відбувається, досить 

вагоме! 

Ісус Молиться про Себе 

Ісус дивиться на Отця, щоб вшанувати його послух як сина. Він завершив ту працю, яку 

Отець дав йому виконати. Він з нетерпінням чекає повернення додому, щоб знову 

насолодитися славою, яку знав до приходу на землю. Подарунок вічного життя, 

пізнання Бога особисто, доступно тепер кожній людині, яка вірує в Ісуса. Йому буде 

коштувати все, щоб забезпечити, але все на місці. Важко уявити, з якими величезними 

викликами стикався Ісус, Всемогутньому Богу, спустившись на землю як людина, 

скуштувавши нашого життя і живучи на нашій землі, все не піддаючись гріху! 

Ісус Молиться за Учнів 

Від Луки ми дізнаємось, що Ісус молився за них, знаючи, що Сатана просіятиме їх, як 

пшеницю і що всі, не лише Петро, будуть проходити через величезні випробування, 

коли побачать, що Ісуса арештують, поведуть на суд і потім на хрест. 

Він визнає, що учні є подарунком від Отця. Він знає, що вони отримали його вчення, і 

вони визнають владу, яку він має. 

Він молиться про їхній захист. Він не просить, щоб вони були взяті від випробувань, а, 

навпаки, щоб вони знайшли силу та надію в процесі випробувань. Він знає, що ворог 

Бога, Сатана, буде наполегливо працювати, щоб знищити їх і так, що він шукає, що 

батько допоможе їм перемогти. 

Він також знає, що великою загрозою буде розділення та відсутність єдності. Тому він 

молиться про те, щоб саме зберігалася єдність. І, звичайно, на цю молитву є відповідь. 

Не зважаючи на те, що вони бояться, вони перебувають разом і разом дізнаються про 

його славне воскресіння з мертвих! 

Він молиться, щоб вони пізнали його радість, яку можна пережити навіть тоді, коли 

настануть випробування. 
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Він молиться за їхнє освячення. Так що випробування матимуть для них позитивний 

результат і не будуть руйнівними. 

Ісус Молиться про Всіх Віруючих - Включаючи Тебе і Мене! 

Нові віруючі прийдуть через свідчення цих 11 учнів. Молитва, якою Ісус молиться за 

учнів, є також молитвою за нас. І знову підкреслюється єдність. Світ буде зворушений, 

коли побачить, що віруючі стоять разом, рішучі в пізнанні його смерті та воскресінні. 

Додається особлива думка, оскільки Ісус молиться, щоб усі віруючі поділились і 

побачили його славу. Він має бажання мати нас з собою повіки! 

Питання для Розглядати: 

1. Ісус молиться про себе. Важливо молитися про себе, але чого ми тут можемо 

навчитися від Ісуса? 

2. Чи є наші молитви досить зосередженими на собі? Як часто ми просимо про Божий 

захист, особливо про духовний захист, не лише фізичний? 

3. Стосовно єдності і любові один до одного. Чи достатньо ми роздумуємо про той 

вплив, який побожна єдність може справити на нехристиянський світ? 

4. Чи є у нас таке ж велике бажання бути з Ісусом, як у нього бути з нами? 


