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- Το σημερινό Ευαγγέλιο περιέχει τις αρετές των αληθινών ποιμένων και
διδασκάλων, γι' αυτό και διαβάζεται σήμερα (Κυριακή) προς τιμήν των θεοφόρων
Πατέρων της Δ' Οικουμενικής Συνόδου.
- Η πράξη της αρετής είναι καρπός της ελεύθερης προαιρέσεως του ανθρώπου. Της
διδασκαλίας όμως το επάγγελμα δεν είναι έργο μόνον της προαιρέσεως, αλλά και
της μαθήσεως.
- Αφού ο Θεός δεν έδωσε σε όλους της σοφίας το τάλαντο, δεν είναι άδικο να διορίζει
μεγάλες ανταποδόσεις σε αυτόν που όχι μόνον πράττει την αρετήν αλλά και την
διδάσκει; Γιατί και αυτός που δεν έχει το χάρισμα της διδασκαλίας, να μην
καθίσταται μέγας στην βασιλεία των ουρανών;
- Με ποιό κριτήριο διανέμει ο Θεός τα τάλαντα; Πώς δεν αντιτίθεται στην
δικαιοσύνη του Θεού, η διανομή περισσότερων ταλάντων σε κάποιους ανθρώπους;
- Ο Δημιουργός και Εξουσιαστής της κτίσεως, ουδεμίαν χρείαν έχει των αρετών μας.
- Η σωτηρία και κληρονομία της βασιλείας του Θεού είναι έλεος, δώρο και χάρις. Τα
καλά έργα μόνον αφορμή δίδουν στον Θεόν.
- Ο Θεός θέλει να κοπιάζουμε για το κατόρθωμα των αρετών, γιατί αυτό είναι
απόδειξη της ευλάβειας και της προθυμίας της ψυχής μας.
- Ο Θεός μετρά την ποσότητα των κόπων ή την προθυμία της καρδιάς;
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- Η διδασκαλία γίνεται κατά δύο τρόπους: ή διά λόγου ή διά των έργων. Η δε διά των
έργων διδασκαλία είναι ισχυρότερη από αυτή που γίνεται διά λόγου. Γιατί συμβαίνει
αυτό;
- Μπορεί να διδάσκει ένας αμαθής και απαίδευτος; Αν ναι με ποιό τρόπο;
- Αν διδάσκει και ο αμαθής και απολαμβάνει μισθόν διδασκάλου, δεν είναι περιττή η
μάθησις;
- Από τί κινδυνεύουν όσοι διδάσκουν;
- Εάν κανείς κατέχει την ρητορικήν τέχνην, μπορεί να διδάσκει ανεξάρτητα από το
αν έχει κατορθώσει της αρετής τα έργα;
- Μπορεί το διδάσκειν μόνο, να καταστήσει κάποιον μέγαν στη βασιλεία των
ουρανών;
Διαβάστε την ομιλία από
το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου
Θεοτόκη
(τόμ. 2ος, σελ. 359 - Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ (Σημείωση: Στο αρχείο pdf
αναγράφεται -από τυπογραφικό λάθος- ότι ο λόγος έγινε μετά το κατά Μάρκον
Ευαγγέλιον, ενώ το σωστό είναι μετά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον)
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