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Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:
"Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, 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 jedno 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 také oni
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám
poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v
nich."
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