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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
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Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

περί Ἀναστάσεως
Θά εἶναι γενική
Ὅπως κατά τήν μέλλουσα παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ χάρις τῆς ἀναστάσεως καί
ἀθανασίας δέν περιορίζεται μόνον σέ αὐτούς πού πίστεψαν σέ αὐτόν, ἀλλά θά
ἀναστηθοῦν ὅλοι γενικά, σύμφωνα μέ τά γραφικά λόγια, μολονότι
δέν θά ἐπιτύχουν ὅλοι γενικά τίς ὑποσχέσεις πού ὑπάρχουν μετά
τήν ἀνάσταση…1
Ἀνάστασις εὐσεβῶν καί ἀσεβῶν
Θά ἀναστηθοῦν βέβαια καί τά νεκρά σώματα τῶν ἀσεβῶν , ἀλλ’
ὄχι μέ οὐράνια δόξα· διότι δέν θά εἶναι σύμμορφα μέ τό σῶμα τῆς
δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί δέν θά δοῦν τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ
πού ἔχει ὑποσχεθῇ στούς πιστούς, ἡ ὁποία καί ἀποκαλεῖται
βασιλεία τοῦ Θεοῦ· “ἄς ἀρθῇ ἀπό τό μέσο ὁ ἀσεβής, γιά νά μή ἰδῇ
τήν δόξα τοῦ Κυρίου”.2 Ἀλλ’ αὐτοί πού γεννήθηκαν καί
ἀνατράφηκαν κατά Χριστό καί κατά τό δυνατό ἔφθασαν τό μέτρο
τοῦ πληρώματος τῆς ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνοι θά ἐπιτύχουν
καί τήν θεϊκή δόξα.3
Ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
Ἐτράφηκε δέ τό ἀκήρατο ἐκεῖνο σῶμα μετά τήν ἀνάστασι, ὄχι διότι εἶχε αὐτὸ
ἀνάγκη τροφῆς, ἀλλά γιά νά ἐπιβεβαιώσῃ τήν ἀνάστασί του καί νά δείξῃ ὅτι καί τώρα
εἶναι αὐτό τό ἴδιο πού συνέτρωγε μαζί τους καί πρίν ἀπό τό πάθος· κατανάλωσε δέ τήν
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τροφή ὄχι κατά τήν φύσι τῶν θνητῶν σωμάτων, ἀλλά κατά θεία ἐνέργεια, καί θά ἔλεγε
κανείς, ὅπως τό πῦρ καταναλίσκει τό κερί, μόνο πού τό μέν πῦρ χρειάζεται καύσιμη ὕλη
γιά νά συντηρῆται, ἐνῷ τά ἀθάνατα σώματα δέν χρειάζονται τροφή γιά νά
συντηροῦνται.
Ἔφαγε δέ μέρος ψητοῦ ψαριοῦ καί μέλι ἀπό κηρήθρα, πού εἶναι καί αὐτά σύμβολα τοῦ
μυστηρίου του. Δηλαδή ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ ἥνωσε στόν ἑαυτό του καθ’ ὑπόστασι τήν
φύσι μας, πού σάν Ἰχθύς ἐκολυμβοῦσε στήν ὑγρότητα τοῦ ἡδονικοῦ καί ἐμπαθοῦς βίου,
καί τήν ἐκαθάρισε ἀπό κάθε ἐμπαθῆ διάθεσι μέ τό ἀπρόσιτο πῦρ τῆς θεότητός του,
κατά τρόπο πού τήν κατέστησε ὁμόθεη καί σάν διάπυρη. Μέ τή μετουσία δέ τοῦ πυρός
δέν θεοποιεῖ μόνο τό φύραμα πού ἐπῆρε γιά χάρι μας, ἀλλὰ καθέναν προσωπικά πού
ἔχει καταξιωθῆ τῆς κοινωνίας μέ αὐτόν. Μέ κηρήθρα δέ μελισσιοῦ ὁμοιάζει ἡ φύσις
μας, διότι κατέχει τόν λογικό θησαυρό τοποθετημένον στό σῶμα σάν τό μέλι στήν
κηρήθρα· μᾶλλον δέ τέτοιος εἶναι ὁ καθένας ἀπό τούς πιστεύοντας στόν Χριστό· διότι
ἔχει ἐναποκειμένη τήν χάρι τοῦ θείου Πνεύματος στήν ψυχή καί στό σῶμα, σάν τό μέλι
στήν κηρήθρα. Τρώγει δέ ἀπό αὐτά ὁ Κύριος, ἐπειδή εὐχαρίστως καθιστά φαγητό του
τή σωτηρία τοῦ καθενός ἀπό τούς μετέχοντας τῆς φύσεως, δέν τρώγει δέ τό ὅλο, ἀλλά
«ἀπό κηρήθρα μέλι», δηλαδή μέρος μόνο, ἐπειδή δέν ἐπίστευσαν ὅλοι. Δέν τό παίρνει
δέ μόνος του τό μέρος τοῦτο, ἀλλά τοῦ προσφέρεται ἀπό τούς μαθητάς, διότι οἱ
μαθηταί του προσάγουν σ’ αὐτόν μόνο τούς πιστεύοντες σ’ αὐτόν, χωρίζοντάς τους
ἀπό τούς ἀπίστους.4
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