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3. Την ενέργεια του Πνεύματος, την οποία έχομε λάβει μυστικά στο βάπτισμα, τη
βρίσκομε με δύο τρόπους.
Και πρώτον, να πούμε γενικά, η δωρεά αποκαλύπτεται με την εργασία των
εντολών με πολύ κόπο και χρόνο, όπως λέει ο άγιος Μάρκος. Και όσο εργαζόμαστε
τις εντολές, τόσο φανερώτερα ακτινοβολεί πάνω μας τις μαρμαρυγές της.
Δεύτερον, φανερώνεται μέσα στη ζωή της υπακοής με την επιστημονική και
συνεχή επίκληση του Κυρίου Ιησού, δηλαδή με τη μνήμη του Θεού. Με τον πρώτο
τρόπο βρίσκεται πιο αργά, με το δεύτερο συντομότερα, αν βέβαια κανείς μάθει να
σκάβει τη γη με κόπο και καρτερία, ψάχνοντας για το χρυσό.
Αν θέλομε λοιπόν να βρούμε και να γνωρίσομε την αλήθεια και να μην πλανηθούμε,
ας ζητήσομε να έχομε μόνο την καρδιακή ενέργεια ολότελα χωρίς μορφή και
σχήμα, μη ζητώντας να βλέπομε με τη φαντασία μορφές και όψεις Αγίων δήθεν ή
διάφορα φώτα. Γιατί η πλάνη έχει στη φύση της, και μάλιστα στις αρχές, να
εξαπατά με τέτοια ψεύτικα φαντάσματα το νου των απείρων.
Αλλά να αγωνιστούμε να έχομε μόνο την ενέργεια της προσευχής μέσα στην
καρδιά μας, η οποία να θερμαίνει και να ευφραίνει το νου μας και να φλογίζει την
ψυχή για την ανέκφραστη αγάπη Θεού και ανθρώπων.
Έτσι, μπορούμε να δούμε να προξενείται και ταπείνωση και συντριβή όχι λίγη από
την προσευχή. Αφού προσευχή στους αρχαρίους είναι η αεικίνητη νοερή ενέργεια
του Αγίου Πνεύματος, στην αρχή ως φωτιά ευφροσύνης που ξεπηδά από την
καρδιά και στο τέλος ως φως που ευωδιάζει με θεία ενέργεια.
4. Θα πούμε τώρα τα τεκμήρια της αρχής της ενέργειας του Πνεύματος σ’ όσους
την επιζητούν αληθινά κι όχι σαν να δοκιμάζουν το Θεό, σύμφωνα με τη Σοφία που
λέει ότι «βρίσκεται απ’ όσους δεν τη δοκιμάζουν και παρουσιάζεται σ’ όσους δεν
απιστούν γι’ αυτήν».

Σε μερικούς φαίνεται σαν φως που ανατέλλει.
Σε άλλους σαν αγαλλίαση μαζί με τρόμο.
Σε άλλους σαν χαρά.
Σε άλλους, χαρά ανάμικτη με φόβο.
Σε μερικούς, τρόμος και χαρά.
Κάποτε σε μερικούς, δάκρυα και φόβος· χαίρεται δηλαδή η ψυχή για την επίσκεψη
του Θεού και το έλεός Του, φοβάται όμως και τρέμει την παρουσία Του, γιατί είναι
υπεύθυνη για πολλές αμαρτίες.
Σε άλλους πάλι γίνεται στις αρχές ανείπωτη συντριβή και πόνος άφατος της
ψυχής, η οποία πονεί σαν τη γυναίκα στην ώρα του τοκετού, όπως λέει η Γραφή.
Γιατί ο ζωντανός και δραστικός Λόγος, δηλαδή ο Ιησούς, εισχωρεί βαθιά ως εκεί
που χωρίζει η ψυχή και το σώμα, το κόκκαλο και το μεδούλι, όπως λέει ο
Απόστολος, για να λιώσει την εμπάθεια διά της βίας από όλα τα μέρη της ψυχής
και του σώματος.
Σε άλλους εκδηλώνεται ως αγάπη προς όλους και ειρήνη άμαχη.
Σε άλλους ως αγαλλίαμα, το οποίο οι Πατέρες έχουν συχνά ονομάσει σκίρτημα, και
είναι δύναμη πνεύματος και κίνηση καρδιάς ζωντανής. Τούτο λέγεται και παλμός
και στεναγμός του πνεύματος που μεσιτεύει για μας στο Θεό με ανείπωτους
στεναγμούς. Ο Ησαΐας(Ησ. 26, 18) το ονόμασε γέννημα της δικαιοσύνης του Θεού.
Ο μέγας Εφραίμ το ονομάζει νυγμό, δηλαδή κέντημα, ενώ ο Κύριος, πηγή νερού
που αναβρύζει ζωή αιώνια -νερό λέει το πνεύμα- και που ξεπηδά από την καρδιά
και κοχλάζει από τη σφοδρότητα της δυνάμεως.
5. Πρέπει να γνωρίζεις ότι το σκίρτημα, δηλαδή το αγαλλίαμα, είναι δύο ειδών: το
γαληνόμορφο (που λέγεται και παλμός και στεναγμός και μεσίτευση του
πνεύματος, και το μεγάλο σκίρτημα της καρδιάς (που λέγεται και σκίρτημα και
άλμα, δηλαδή πήδημα, και ανυψωτική πτήση καρδιάς ζωντανής προς τον θεϊκό
αιθέρα). Γιατί η ψυχή, καθώς αναπτερώνεται από το θείο έρωτα κι ελευθερώνεται
από τα δεσμά των παθών, δοκιμάζει να πετάξει προς τα άνω πριν ακόμη χωριστεί
από το σώμα, ποθώντας να χωριστεί από το βάρος του σώματος.
Τούτο λέγεται και ταραγμός -δηλαδή κοχλασμός και κίνηση- του πνεύματος, όπως
στη φράση: «Ο Ιησούς ταράχθηκε πνευματικά και κινήθηκε με ορμή λέγοντας· «πού
τον έχετε αποθέσει;».
Τη διαφορά του μεγάλου και του μικρού σκιρτήματος τη δείχνει ο θείος Δαβίδ
λέγοντας πως «τα όρη σκίρτησαν σαν κριάρια και τα βουνά σαν μικρά αρνιά».
Εννοούσε μ’ αυτό τους τελείους και τους αρχαρίους· αν αναφερόταν σε αισθητά

όρη και βουνά, θα ήταν περιττό να πει ότι σκιρτούν, αφού δεν έχουν ζωή.

Από την «Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών», τόμος δ΄των εκδόσεων το Περιβόλι τις
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