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„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi którzy przez ich słowo uwierzą we Mnie” (J 17,20)

     Pomyśl o Chrystusie uwielbianym przez aniołów i orędującym za ludźmi . Jest On Potężnym 
Orędownikiem . Będąc na ziemi , poszukiwał u Ojca świeżych zasobów łaski, znajdując w nich 
ożywczą energię i odnowienie sił, aby udzielać ludziom swych pouczeń oraz natchnąć ich 
pewnością i nadzieją. Popatrz na Niego, jak klęczy i nocą otwiera swoją duszę przed Ojcem. 
Przypatrz się aniołom czuwającym przy Gorliwym Orędowniku. Jego modlitwy za nas wznosiły się
do nieba.
Uczniowie często widywali Chrystusa klęczącego w modlitwie , a ich serca kruszyły się wtedy i 
korzyły. Gdy ich Pan i Zbawiciel wstawał z kolan, co widzieli w Jego twarzy i postawie? To, że był 
wzmocniony do spełnienia swoich obowiązków i przygotowany na próbę. Modlitwa była 
koniecznością Jego człowieczeństwa. Jego błaganiom często towarzyszyły głośne wołanie i męka 
duszy, gdyż widział potrzeby swoich uczniów, którzy nie rozumieli grożących im niebezpieczeństw 
i często pod wpływem pokus szatana uchybiali swoim obowiązkom i zaczynali źle postępować.
Życie Chrystusa było czyste i nieskalane. On nie uległ pokusom wroga. Gdyby choć raz do tego 
doszło, ludzkość byłaby zgubiona. Któż może zrozumieć mękę , jaką przeżywał Zbawiciel, gdyby 
widział szatana bawiącego się życiem tych, którzy uważali się za uczniów Chrystusa, a mimo to raz
za razem ulegali kusicielowi i poddawali się pod jego kontrolę? Nie potrafimy sobie nawet 
wyobrazić cierpienia, jakie sprawiał  Jezusowi ten widok.
Jakiż dowód mocy mamy w orędowniczej modlitwie Zbawiciela „ Aby wszyscy byli jedno , jak Ty 
Ojcze , we mnie , a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli , aby świat uwierzył , że Ty mnie posłałeś.
A Ja dałem im chwałę , którą mi dałeś, żeby byli jedno , jak my jedno jesteśmy” (J 17, 21-22)


