
Breve pensiero del Cardinale Dominik Duka, OP 
durante le Lodi mattutine della Conferenza dei Presidenti 

del CCEE, 13 settembre 2015, Gerusalemme 
Memoria di San Giovanni Crisostomo 

 

 
 

Carissimi, 

 

 la memoria di San Giovanni Crisostomo, Vescovo e 

Dottore della Chiesa, penso sia per noi uomini di oggi 

un’ispirazione attuale. La breve lettura tratta dal Libro 

della Sapienza ci aiuta a renderci conto del vero tesoro 

della Sapienza, per la quale dobbiamo essere grati al 

Santo odierno. Il Libro della Sapienza sorto come 

messaggio biblico della rivelazione Divina, non solo in 

lingua greca, tenta di trasportare tale tesoro nei 

paradigmi della cultura ellenista, diventata dominante 

nel mondo culturale di allora. E’ un grande compito, che 

oggi aspetta a noi all’interno della nuova 

evangelizzazione, della riforma della catechesi ma anche 

di una certa ristrutturazione dell’amministrazione 

ecclesiale. Il nome stesso del libro e il brano scelto ci 

dicono che non è un frutto dell’intelligenza, dei soli 

compromessi o dell’eventuale diplomazia. Il destino di 

San Giovanni Crisostomo ci rivela quanto sia difficile il 

compito, nel quale dobbiamo rimanere fermi, saggi e mai 



lasciarci sedurre dalle pure correnti di moda o dagli 

intrighi politici. La cosa sostanziale rimane il fatto 

dell’amicizia di Dio. Però, il mondo che ha perso il 

concetto di amicizia non può capire neppure il concetto di 

amore. 

 

 Il nostro grande compito in questo mondo odierno 

rimane il rinnovamento della sostanza della misericordia 

e la vera agape. Siamo riuniti qui a Gerusalemme, non 

solo ai piedi della croce ma anche nella basilica della 

risurrezione di Cristo, nella città, dove risuonò il primo 

Vangelo della Chiesa dalla bocca di Maria di Magdala 

apostola degli apostoli: 

 

 “Vive, è risorto”! 

 

 Noi siamo alla fonte per attingere la forza necessaria. 

 

 Amen. 



 

Krátká promluva Dominika kardinála Duky OP při modlitbě ranních 
chval na konferenci předsedů COMECE 13. září 2015 v Jeruzalémě - 

památka sv. Jana Zlatoústého 
 

Carissimi, 
 

připomínka biskupa a učitele Církve, sv. Jana Zlatoústého, je 
myslím velmi aktuální inspirací i nyní pro nás. Krátké čtení z Knihy 
moudrosti nás přivádí k tomu, abychom si uvědomili onen skutečný 
poklad, za který vděčíme i světci tohoto dne. Kniha Moudrosti, která 
se zrodila jako poselství biblické výpovědi Božího zjevení, nejenom 
v řeckém jazyce, se pokouší převést tento poklad do paradigmat 
helénistické kultury, která se stala doménou tehdejšího kulturního 
světa. Je to veliký úkol, který leží i dnes před námi v rámci nové 
evangelizace, v rámci reformy katecheze, ale i určité restrukturalizace 
církevní správy. Samotný název knihy i vybraný úryvek nám říká, že to 
není ovoce chytrosti, pouhých kompromisů, případné diplomacie. 
Osud sv. Jana Zlatoústého nám říká, že je to úkol velmi nesnadný, při 
kterém musíme být pevní, moudří a nesmíme se nechat svést 
pouhými módními trendy, či politikařením. To, co je nejpodstatnější, 
je skutečnost Božího přátelství. A tak svět, který ztratil pojem 
přátelství, proto také nemůže rozumět ani pojmu lásky.  

V tomto světě je naším velikým úkolem obnovit podstatu 
milosrdenství a pravé agapé. Jsme zde, v Jeruzalémě, nejen u paty 
kříže, ale i v bazilice Kristova Vzkříšení, ve městě, kde zaznělo první 
Evangelium Církve z úst apoštolky apoštolů Marie Magdalény: 

 

„Žije, vstal z mrtvých!“  
 

Jsme u zdroje, abychom mohli načerpat potřebnou sílu. 
      Amen. 


