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DOKONÁNO JEST 

Všechno, co Bůh učinil na samotném počátku, bylo „velmi dobré“. V dokonalé harmonii plnosti 

lásky a svobody měl být člověk trvale šťastný. Pak přišla zrada, lidské selhání, které vyvolalo 

intenzívní proud Božího milosrdenství. Opona nalomeného vztahu, která člověku znemožňovala 

návrat do ráje Boží náruče, byla nyní na Golgotě definitivně stržena. Bůh promluvil, aby oznámil své 

vítězství. Plán je dokonalý a počítá i s opakovaným selháváním člověka. Kristovo Otci odevzdané a 

proměněné Tělo bude nyní „až do konce světa“ vstupovat do lidského těla, do Církve. Bůh sám, 

Kristus v Eucharistii, tak přijímá aktivní účast na všech lidských zápasech.   

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ 

DOKONÁNO JEST 

Ježíš dokončil osobní zápas s mocí zla. Jsme vytrženi z nicoty, tmy a zániku, 

zůstáváme v Boží ruce, patří nám veškerá Boží láska. Ve velikonoční události a v 

eucharistii, jež ji během staletí  zpřítomňuje, je opravdu nesmírný „prostor“, 

v němž jsou jako příjemce milosti vykoupení obsaženy celé dějiny. (5) 

Plán záchrany lidstva se dovršil. Stále znovu a znovu můžeme vstupovat do onoho 

„Dokonáno jest“ a přijímat ho i ve svém životě jako pohár vítězství Boží lásky. Teď 

chce skrze nás triumfovat, právě tam, kde se nacházíme. Přijme tuto nabídku člověk 

spoutaný duchem světa? 

Tato oběť je natolik rozhodující pro spásu lidského pokolení, že Ježíš Kristus ji 

dovršil a vrátil se k Otci teprve poté, co nám zanechal způsob, jak se na ní podílet, 

jako kdybybychom při tom byli přítomni. (11) 

DOKONÁNO JEST 

Tímto slovem bylo oznámeno viditelnému i neviditelnému světu, že je navěky 

změněn poměr sil ve prospěch dobra. 

Eucharistie spojuje nebe se zemí. Zahrnuje a proniká veškeré stvoření. Boží Syn se 

stal člověkem, aby ve svrchovaném úkonu chvály opět odevzdal celé stvoření 

tomu, který je stvořil z ničeho. A tak on, věčný Velekněz, tím, že vstoupil skrze krev 

svého kříže do věčné svatyně, vrací Stvořiteli a Otci veškeré vykoupené tvorstvo. 

Toto je vpravdě tajemství víry. (8) 

 
DOKONÁNO JEST 

Výraz „dokonáno“ nepředstavuje definitivní konec. Zbraně temnot – smrt a hrozba 
zániku – se staly skrze kříž poslušnými vykonavateli Boží vůle, vstupní branou do 
Života. Přirozené smysly umlkají, aby dostalo slovo „nadpřirozené“ v  nás. 



Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti; má 

jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. 

(18) Eucharistie je tajemství tak dokonalé, že vede na vrchol všech dober: zde se 

nachází poslední cíl každé lidské touhy, protože zde dosahujeme Boha a Bůh se 

s námi spojuje tím nejdokonalejším způsobem. (34) 

Je krásné důvěrně s ním rozmlouvat, ležet na jeho hrudi jako milovaný učedník a 

nechat se jemně pronikat nekonečnou láskou jeho srdce. (25) 

 

Kristovo poslední slovo je zároveň rozsudkem nad trýznivou samotou, izolací, 

malomyslností a bezmocí, kterými hřích spoutal lásce vzdálené stvoření. 

Proti zárodkům rozdělení mezi lidmi, které jsou tak hluboce zakořeněny v  lidstvu 

kvůli hříchu, se staví plodná síla jednoty Kristova těla. Právě tím, že eucharistie 

buduje církev, vytváří mezi lidmi společenství. (24) 

Svátost eucharistického chleba představuje a působí jednotu věřících, kteří tvoří 

jedno Tělo v Kristu. (21)  

Kristus se může stát „chlebem života“ či „živým chlebem“ jen jako živý a vzkříšený.  

„Je-li dnes Kristus tvůj, vstává pro tebe z mrtvých každý den.“ (14) 

 
DOKONÁNO JEST 

Ve chvále a nezměrném obdivu k Boží prozřetelnosti pojďme v síle těchto slov 

pomáhat obnově vztahu s Bohem těm, kdo se mu vzdálili, těm, které hřích a jeho 
následky drží v zajetí. 

Je to cesta posetá překážkami, které přesahují lidské schopnosti: ale máme 

eucharistii a před ní můžeme slyšet na dně svého srdce táž slova, která slyšel 

prorok Eliáš, jako by byla řečena nám: „Vstaň a jez, protože máš před sebou 

dlouhou cestu.“ (60) 

Co se mělo stát pro mou záchranu, se již stalo. Žádný můj skutek nemůže ohrozit 

výpověď tvé lásky, Pane, veškerému životu je navěky nabídnuta jistota spásy tvou 

větou „Dokonáno jest“. Každé zlo je ve světle této výpovědi předem určeno k zániku, 

ba dokonce i jeho aktuální účinky jsou silně omezeny. Mnozí dosud nepoznali tvůj 

plán, neslyšeli tvá slova. Dej mi sílu jít a svědčit o nich. Ať  je tvé jméno chváleno 

a velebeno na věky věků. 

Impulsy k duchovnímu životu 

Jak ovlivňuje strach o budoucnost, o mé blízké moji radost z Kristova vítězství? 

Vyzařuji tuto radost dostatečně srozumitelně? Na kolik procent Bohu trvale věřím? 

Literatura:  

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia  


