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Náš Pán a Spasiteľ nás, milovaní bratia, niekedy napomína slovami, inokedy skutkami. Veď i
jeho činy sú príkazmi, lebo aj keď robí niečo mlčky, ukazuje nám, čo máme robiť. Vidíme, ako
posiela učeníkov po dvoch kázať, lebo sú dve prikázania lásky, totiž láska k Bohu a k blížnemu.
Pán posiela učeníkov kázať po dvoch, aby nám mlčky naznačil, že kto nemá lásku k druhému,
vôbec nemá prijať kazateľský úrad.

A dobre sa hovorí, že „ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám
chystal ísť“. Pán nasleduje svojich hlásateľov, lebo hlásanie ide pred ním. Pán iba vtedy
prichádza do príbytku našej mysle, keď ho predišli slová povzbudenia a prostredníctvom nich
sa v mysli ujala pravda. Preto hovorí Izaiáš týmto hlásateľom: „Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte chodníky nášmu Bohu.“ A preto aj žalmista hovorí: „Urobte cestu tomu, čo vystupuje
nad západom.“ Pán totiž vystupuje nad západom, lebo kde bol umučený, tam zmŕtvychvstaním
zjavil svoju tým väčšiu slávu. Áno, vystupuje nad západom, lebo zmŕtvychvstaním pošliapal
smrť, ktorú podstúpil. Putujeme teda k tomu, čo vystupuje nad západom, keď vašim mysliam
hlásame jeho slávu, aby ich on, keď po nás príde, osvietil prítomnosťou svojej lásky.

Počujme, čo hovorí pri vysielaní hlásateľov: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Do veľkej žatvy je málo robotníkov. A
nemôžeme to vysloviť bez hlbokého zármutku, lebo je dosť tých, čo by počúvali dobré veci, ale
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tých, čo by ich hovorili, niet. Hľa, svet je plný kňazov, a v Božej žatve možno sotva nájsť
pracovníka, lebo sme síce prijali kňazský úrad, ale úlohu svojho úradu neplníme.

Počúvajte však, milovaní bratia, počúvajte, čo hovorí: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu.“ Proste za nás, aby sme vládali pracovať pre vás, ako treba, aby sme nemali
stŕpnutý jazyk, keď treba hovoriť, a keď sme už zaujali kazateľské miesto, aby naša nemota
nežalovala na nás pred spravodlivým sudcom.

Z Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá
(Hom. 17, 1-3: PL 76, 1139)
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