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Το κείμενο που κρατάει ο αναγνώστης στα 
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στη Μαδρίτη, το Νοέμβριο του 1995 
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Εσωτερική Ειρήνη, Εξωτερική Ειρήνη

Είναι Δυνατές;

ΤΟ γεγονός ότι ζούμε στην «κοινωνία της 
πληροφορίας» μπορεί να μας οδηγήσει 

σε μια κατάσταση εσωτερικού άγχους που 
αντανακλάται και εξωτερικά. Είναι αυτό 
που οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχαία τρα-
γωδία ονόμαζαν “ύβρι”, εκείνο που έβγαινε 
από το συμπαντικό δρόμο, από τη συμπαντι-
κή αρμονία, ένα λάθος που δημιουργούσε 
με τη σειρά του μια μακριά αλυσίδα λαθών. 

Η ζωή με τις διάφορες περιστάσεις της 
εξειδικεύει τη δράση του κάθε ανθρώπου 
και ξεχνάμε εκείνο το ελπιδοφόρο παιδί 
που υπήρχε μέσα μας, για το οποίο ο Ιησούς 
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Delia Steinberg Guzmán

Χριστός είπε ότι θα μας επιτρέψει να μπού-
με στη Βασιλεία των Ουρανών.  

Στα αρχαία Μυστήρια του Διονύσου 
αυτό το μικρό χρυσό παιδί συγκρινόταν μ’ 
ένα μαγικό δελφίνι που μπορούσε να κατα-
δύεται και να αναδύεται από τα νερά. Είναι 
το αθάνατο παιδί που βρίσκεται πέρα από 
το χρόνο και που μέσα απ’ τις αναρίθμητες 
μετενσαρκώσεις εμφανίζεται ή χάνεται, 
αλλά που είναι πάντοτε παρόν, επειδή η 
ουσία του είναι η αιωνιότητα, η διάρκεια, 
η μονιμότητα. Έτσι λοιπόν μ’ αυτό το φιλο-
σοφικό πνεύμα θα προσπαθήσουμε να δού-
με αν είναι δυνατό να έχουμε εσωτερική κι 
εξωτερική ειρήνη. 

Πρώτα απ’ όλα, θα ήταν καλό να ξέρου-
με τι είναι ειρήνη. 

Μερικοί νομίζουν ότι ειρήνη είναι η ακι-
νησία, η έλλειψη κίνησης. Αλλά ας φαντα-
στούμε έναν άνθρωπο σε μια μεγάλη κατα-
στροφή να είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα 
σ’ ένα σωρό μπάζα. Η ακινησία, αδιαμφι-
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Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική  ειρήνη, είναι δυνατές;

σβήτητα, δεν είναι η ειρήνη γι’ αυτόν. Με-
ρικές φορές νομίζουμε ότι ειρήνη είναι να 
μπορούμε να παράγουμε έργο. Ίσως και να 
είναι έτσι, αλλά και πάλι δε θα μπορούσε να 
ταυτιστεί εντελώς με αυτό. 

Η ειρήνη είναι κάτι κυρίως εσωτερικό, 
μια εσωτερική στάση. Συνεπώς, για να μπο-
ρούμε να μιλάμε για ειρήνη στον κόσμο, θα 
πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για ειρήνη 
στον άνθρωπο. 

Ως φιλόσοφος και ιστοριογράφος δεν πι-
στεύω στα συστήματα, επειδή αν τα συστή-
ματα ήταν σωστά, τόσα πολλά που υπήρξαν 
στην ιστορία, θα ήταν αρκετά για να κατα-
κτήσουμε οποιοδήποτε στόχο. 

Πιστεύω ότι η ειρήνη είναι μια εσωτερι-
κή στάση αρμονίας, μια εναρμόνιση με τον 
εαυτό μας και τα δικά μας συστατικά. 

Τι είμαστε; Είμαστε ένα μυστήριο. Είμα-
στε εκείνο που βρίσκεται πίσω απ’ όλα τα 
πράγματα, ένα είδος παρατηρητή που υπερ-
βαίνει κάθε είδος εκδήλωσης. Πώς μπορού-
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Delia Steinberg Guzmán

με λοιπόν να κατορθώσουμε την εσωτερική 
ειρήνη; 

Όπως επισημάναμε, ειρήνη δεν είναι 
η ακινησία. Εκτός από εξαιρέσεις, δεν πι-
στεύουμε στον άγιο του βουνού, σ’ εκείνον 
τον κύριο με την ανατολίτικη μορφή που 
κάθεται ακίνητος σ’ ένα απομονωμένο μέ-
ρος κι έτσι επιτυγχάνει την ειρήνη. Αυτός ο 
άνθρωπος μπορεί να είναι ακίνητος και να 
μην έχει ειρήνη στην καρδιά του. Η ειρήνη 
είναι κάτι περισσότερο από την ακινησία ή 
την κίνηση, επειδή και οι δύο είναι σχετικές 
καταστάσεις που δεν έχουν αξία καθαυτές. 

Ο κόσμος με τους καθρέφτες του αντα-
νακλά πολλές φορές ψεύτικες ιδέες και μας 
τοποθετεί σ’ έναν άξονα με σχετικότητες. Εί-
ναι πολύ δύσκολο να δώσουμε ακριβή αξία 
στα πράγματα. Οποιοδήποτε αντικείμενο 
μπορεί να είναι μεγάλο ή μικρό, εξαρτάται 
από εκείνο με το οποίο το συγκρίνουμε. 

Αν θέλουμε να πετύχουμε μια αληθινή 
εσωτερική ειρήνη, δεν πρέπει να την ανα-
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Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική  ειρήνη, είναι δυνατές;

ζητήσουμε στην ακινησία και στην κίνηση, 
αλλά σε μια σωστή αρμονία που βασίζεται 
στην αληθινή συμπαντική αρμονία, στην 
οποία ο άνθρωπος δε βλέπει τον εαυτό του 
ως απομονωμένο στοιχείο, εχθρό του κό-
σμου και της φύσης, αλλά ως φίλο όλων. 
Και δεν είναι φίλος αυτός που μοιράζεται 
με εμάς ένα τραπέζι, αλλά αυτός που βρί-
σκεται δίπλα μας. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι 
Ρωμαίοι, είναι αυτός που βρίσκεται σε ομό-
νοια, σε ομοψυχία με τους άλλους. 

Πρέπει να μάθουμε λοιπόν ότι για να επι-
τύχουμε αυτήν την εσωτερική ειρήνη πρέπει 
να εναρμονιστούμε με τον εαυτό μας. Η 
αρμονία υπάρχει μέσα μας με φυσικό τρό-
πο και όχι τεχνητό. Απλώς τη σπάμε και τη 
μολύνουμε με τον τρόπο ζωής μας. Πρέπει 
να βρούμε την εσωτερική αρμονία και είναι 
κάτι πολύ εύκολο, αν το επιδιώξουμε. 

Οι αρχαίοι εσωτεριστές φιλόσοφοι δί-
δασκαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το 
σαρκικό κάλυμμα μιας ψυχής που πετάει 

esoteriki_eirini.indd   11 19/2/2010   12:14:52 μμ



12

Delia Steinberg Guzmán

πάνω απ’ το σώμα. Ο άνθρωπος είναι περισ-
σότερο πολύπλοκος και για παιδαγωγικούς 
λόγους μπορούμε να πούμε ότι αποτελείται 
από επτά σώματα. 

Καθένα από τα μέρη που αποτελούν το 
είναι μας διατηρεί μια μορφή εσωτερικής 
χωριστικότητας. 

Οι συγκινήσεις ακολουθούν το δρόμο 
τους, η λογική το δικό της και πολλές φορές 
έχουμε ιδέες που αν δεν είναι δημιουργικές, 
γίνονται φαύλες. Και σαν το μυθικό φίδι 
που δαγκώνει την ουρά του, αντί να ανα-
βλύσουν σ’ ένα νέο επίπεδο, κάτι που είναι 
λογικό, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο κάνο-
ντας κύκλους. Πόσες φορές δεν είχαμε μια 
φαύλη ιδέα! Αυτές οι ιδέες ακολουθούν μια 
ολόκληρη διαδικασία και μετά την επανα-
λαμβάνουν συνεχώς κι αντί να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα ξαναρχίζουν να κάνουν 
φαύλους κύκλους. Αυτό είναι που αιχμαλω-
τίζει και σκοτώνει την εσωτερική μας ειρή-
νη. 
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Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική  ειρήνη, είναι δυνατές;

Πρέπει να έχουμε την ηθική ανδρεία να 
ακολουθήσουμε αυτό που εμείς θεωρούμε 
σωστό, χωρίς να μας ενδιαφέρει τι θα πουν 
οι άλλοι. Και δεν πρέπει να εννοηθεί αυτό 
με εγωιστικό ή περιφρονητικό τρόπο. Είναι 
σημαντικό να διατηρήσουμε μέσα μας ένα 
οχυρό ατομικότητας και εσωτερικής ελευ-
θερίας, διαφορετικά «θα αγόμαστε και θα 
μας φερόμαστε» από τις γνώμες των άλλων. 
Και κατά συνέπεια δε θα βρούμε ποτέ την 
ειρήνη. 

Ένα ποίημα του Amado Nervo λέει: 
«Ζωή, τίποτε δε σου οφείλω. Ζωή, είμαστε 
εντάξει, σε ειρήνη». Μπορεί να φανεί επι-
τηδευμένο, αλλά είναι ένα πολύ αξιόλογο 
και φυσικό συναίσθημα. Μόνο εκείνος που 
κάποτε είχε το θάρρος να μείνει απομονω-
μένος πάνω σ’ ένα βράχο δίπλα στη θάλασ-
σα, να περπατήσει σ’ ένα δάσος, να μείνει 
μόνος με τον εαυτό του, ξέρει γι’ αυτήν την 
επικοινωνία με τη φύση, με τον ήλιο, με τα 
άστρα και ξέρει πόσο αξίζει το γεγονός ότι 
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αγάπησε και πόσο αξίζει επίσης να τον αγα-
πούν. 

Όταν προσφέρουμε, όταν δίνουμε, όταν 
αγαπάμε χωρίς υπολογισμούς, τότε είναι 
που αρχίζει να ξυπνάει μέσα μας η αγάπη 
και η κατανόηση για ό,τι υπάρχει γύρω μας. 
Για τ’ αδέλφια μας τους ανθρώπους, για όλα 
τα πλάσματα της φύσης. Καταλαβαίνουμε 
την ενότητα μεταξύ του ήλιου και των φυ-
τών, του ήλιου και των ζώων, των ζώων και 
του ανθρώπου, των άστρων και του ανθρώ-
που. 

Δεν υπήρξαν άτομα που μας αγάπησαν 
έτσι όπως είμαστε, για μας τους ίδιους, χω-
ρίς να τους ενδιαφέρει αν «φέρναμε ένα 
καρβέλι κάτω από τη μασχάλη»; Αυτά τα 
όντα ήταν οι γονείς μας. Δε θα έχουμε επί-
σης γονείς στην άλλη μεριά της πύλης του 
θανάτου; Ίσως και να μην είναι οι ίδιοι. 
Υπάρχουν άραγε στ’ αλήθεια οι Φύλακες 
Άγγελοι, όπως μας λένε τόσες παλιές παρα-
δόσεις; 
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Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική  ειρήνη, είναι δυνατές;

Εκείνη την εποχή που τα παιδιά πριν 
κοιμηθούν προσεύχονταν στο Φύλακα Άγ-
γελό τους δεν υπήρχε περισσότερη σχέση με 
την εσωτερική ειρήνη απ’ όση σήμερα που 
κοιμούνται αφού δουν τηλεόραση, χωρίς 
να διδαχτούν από αυτήν κάτι πραγματικά 
βαθύ; Εσωτερική ειρήνη είναι να μπορέσει 
κανείς να βρει τον εαυτό του και να ανα-
γνωρίσει ότι σ’ αυτήν τη μεγάλη θεία σοφία 
δεν έχουμε γεννηθεί όλοι για το ίδιο πράγ-
μα, ο καθένας έχει το δρόμο του, τη μοίρα 
του, την τροφή του, τον άνεμό του, είναι δια-
φορετικός και εκδηλώνεται με διαφορετικό 
τρόπο.  

Θεωρούμε ότι ο Θεός τα έχει σκεφτεί 
όλα αυτά. Όλα όσα μας συμβαίνουν, όλα 
όσα θα μας συμβούν είναι κατά κάποιο τρό-
πο σχεδιασμένα. Επειδή, αν Αυτός σκέφτη-
κε πώς πρέπει να κινούνται τα φύλλα των 
φυτών, πώς πρέπει να μετακινούνται οι μι-
κρές μονοκύτταρες αμοιβάδες, είναι δυνα-
τό να μη σκέφτηκε κι εμάς που είμαστε πιο 
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περίπλοκοι, που κατά κάποιο τρόπο έχουμε 
περισσότερη συνείδηση κι από κάποια άπο-
ψη είμαστε σημαντικότεροι; 

Όπως οι γονείς μάς περιμένουν με ελπί-
δα, χωρίς να ξέρουν το φύλο, το χαρακτήρα, 
τη μορφή μας, έτσι κι ο ουράνιος πατέρας 
μας πρέπει να έχει τουλάχιστον μια παρό-
μοια στάση καλοσύνης. Γιατί μας αγάπησε 
απ’ την αρχή των χρόνων κι αυτή η αγάπη 
είναι παντοτινή. Είμαστε βυθισμένοι στην 
αγάπη και το φως Του, στη θεία σκέψη. 

Έτσι παύουμε ν’ ανησυχούμε και οι δυ-
σκολίες της ζωής μας φαίνονται ως δοκιμα-
σίες, που πρέπει να περάσουμε για να εξα-
γνιστούμε.

Οι Αιγύπτιοι καθάριζαν το νερό σε γούρ-
νες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ήταν επτά 
στο σύνολο και το νερό του Νείλου περνού-
σε μέσα κι από τις επτά, μέχρι να κατακα-
θίσει η λάσπη και το νερό να γίνει καθαρό 
και πόσιμο.

Αν συνέβαινε έτσι με το νερό, γιατί να 
μη συμβεί το ίδιο με τον άνθρωπο; Το κα-
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Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική  ειρήνη, είναι δυνατές;

θαρότερο νερό δεν είναι εκείνο που είναι 
λιμνασμένο μέσα σε μια λιμνούλα χωρίς να 
κινείται, αλλά εκείνο που έρχεται τρέχοντας 
κελαρυστό μέσα από τις πέτρες. Εκείνο το 
νερό έχει καθαριστεί, επειδή έχει έρθει σε 
σύγκρουση με τις διάφορες πέτρες χιλιάδες 
και χιλιάδες φορές. Είναι εκείνο που τρα-
γούδησε τον πόνο του και μετέτρεψε κάθε 
χτύπημά του σε λευκό αφρό ελπίδας και ου-
ράνιο τόξο χρωμάτων. 

Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το 
νερό, πρέπει να τρέχει μέσα από τη ζωή 
όπως το νερό, πηδώντας, κελαρύζοντας, δι-
ατηρώντας μια χαρά και μια εσωτερική δύ-
ναμη που τον κάνει να ρέει, κι έχοντας την 
απλή σοφία του νερού που ξέρει πάντα πού 
πηγαίνει, που ξέρει πάντα πού βρίσκεται η 
θάλασσα.

Εμείς, μερικές φορές, δεν ξέρουμε προς 
τα πού πηγαίνουμε, αλλά αν ψάξουμε για 
μια εσωτερική πυξίδα, θα το μάθουμε με 
ακρίβεια. 
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Όλοι οι πόνοι, τα χτυπήματα και οι 
αντιξοότητες δε θα είναι για μας παρά δο-
κιμασίες. Όλα τα στοιχεία της Φύσης μας 
διδάσκουν το ίδιο. Αν είχαμε τη σοφία της 
φλόγας, θα ήμαστε πολύ μεγάλοι. Όπως και 
να την τοποθετήσουμε, η φλόγα είναι πάντα 
κάθετη. Αν μπορούσε ο άνθρωπος να δια-
τηρηθεί κάθετος, μέσα από τα χτυπήματα 
της ζωής, τότε θα έβρισκε την ειρήνη στην 
καρδιά του.

Γι’ αυτήν την εσωτερική και ατομική 
ειρήνη δεν αρκούν τα βιβλία και οι διαλέ-
ξεις, αλλά χρειάζεται να γίνει παρατήρηση 
της φύσης. Να παρατηρήσουμε το νερό, τη 
φωτιά, να παρατηρήσουμε τον άνεμο και τα 
βουνά. Για να μπορούμε να καταλάβουμε 
το Είναι του ανθρώπου, δεν χρειάζεται να 
έχουμε μεγάλες γνώσεις, αλλά να κατευ-
θυνθούμε προς το βάθος και να βρούμε το 
νόημα όλων των πραγμάτων, όλων εκείνων 
που μας περιβάλλουν και όλων εκείνων που 
βρίσκονται μέσα μας.
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Εσωτερική ειρήνη, εξωτερική  ειρήνη, είναι δυνατές;

Είναι δυνατό, επίσης, να φτάσουμε σε 
μια ομαδική ειρήνη, σε μια μεγάλη ειρήνη; 
Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το να φτά-
σουμε σε μια μεγάλη ειρήνη συνεπάγεται 
ότι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου πρέπει να 
είναι ειρηνικοί. Αν όλοι οι άνθρωποι του 
κόσμου δεν είναι ειρηνικοί, ή τουλάχιστον 
όσοι κατέχουν την εξουσία, ο κόσμος δε θα 
είναι ειρηνικός.

Δεν αρκεί να κάνουμε μεγάλες αγο-
ρεύσεις για τα πλεονεκτήματα της ειρήνης. 
Χρειάζεται να βρεθούμε ξανά, όχι για να 
σκεφτούμε ουτοπικές κοινωνίες αλλά ένα 
ανθρώπινο σύνολο ικανό να πορεύεται από 
το Θεό και προς το Θεό.

Σε εμάς, όπως και σε άλλους λαούς της 
υδρογείου, μας έχουν δώσει πολλές θεωρίες 
και πολλά σχήματα, αλλά την ώρα της αλή-
θειας η δύναμη να τα αποκτήσουμε γίνεται 
όλο και μικρότερη και η αστική ανασφάλεια 
μεγαλώνει βαθμιαία. Οι δυσκολίες μεταξύ 
των ίδιων των ανθρώπων είναι μεγαλύτερες. 
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Και οι απειλές που πλανώνται πάνω μας πιο 
φρικτές.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι 
πόλεμοι δε γίνονται πια με πελέκεις και μα-
χαίρια από πυρόλιθο. Τώρα γίνεται λόγος 
για πολέμους γαλαξιακού τύπου και τα επι-
τεύγματα της επιστήμης αντί να θεραπεύουν 
σκοτώνουν. Ακούμε για τοξικά αέρια, κατα-
στροφικές ουσίες που απειλούν το οικοσύ-
στημα. Αυτές οι απειλές δεν οδηγούν στην 
ειρήνη και θα ήταν ουτοπία να πιστέψου-
με ότι η ειρήνη θα έρθει επειδή το θέλου-
με εμείς. Η πολιτική εργασία, ομαδική και 
κοινωνική, θα αρχίσει από μια παιδαγωγική 
εργασία.

Ο Χριστός είπε: “Αγαπάτε αλλήλους”. 
Και πόσοι είναι αυτοί που αγαπιούνται;

Και ο Βούδας είπε ότι πρέπει να έχουμε 
κατανόηση και ότι είναι καλύτερο να είμα-
στε θύματα παρά δήμιοι. Πόσοι το καταλα-
βαίνουν αυτό;

Όπως εκείνες οι μεγάλες οντότητες, οι 
ενσαρκώσεις του Θεού ή όπως αλλιώς θέ-
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λουμε να τους ονομάσουμε, δε μπόρεσαν 
να αλλάξουν τον κόσμο, έτσι κι εμείς δε 
θα πρέπει να εμπιστευόμαστε και πολύ τις 
φόρμουλες αλλά εκείνο που ο καθένας μας 
μπορεί να κάνει και να μεταδώσει.

Πιστεύουμε ότι η εξωτερική ειρήνη, η 
ομαδική ειρήνη, χρειάζεται αναγκαστικά 
την ειρήνη μέσα μας. 

Όσο υπάρχουν εγωιστικά άτομα, προ-
σκολλημένα στην ύλη, θα υπάρχει η εκμε-
τάλλευση στον κόσμο. Όσο υπάρχουν άν-
θρωποι που μισούν άλλους μόνο και μόνο 
επειδή έχουν διαφορετικό χρώμα ματιών ή 
επειδή δεν τους συμπαθούν, θα υπάρχει ρα-
τσισμός στον κόσμο. Όσο υπάρχουν άτομα 
που αντί να απαντήσουν με όμορφα λόγια, 
αντί να κατανοήσουν το συνομιλητή τους, 
τον χτυπάνε ή τον κλωτσάνε, θα υπάρχει βία 
στον κόσμο.

Όλα αυτά είναι δοκιμασίες που πρέπει ν’ 
αντιμετωπίσουμε και δεν περνά από το νου 
μας να κάνουμε ένα διάταγμα παγκόσμιας 
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ειρήνευσης. Είδαμε ήδη σε τι χρησιμεύουν 
αυτά τα διατάγματα, σε τι χρησίμευσε η 
Κοινωνία των Εθνών.

Πρέπει να αναδημιουργήσουμε ένα νέο 
και διαφορετικό κόσμο. Αυτή η αναδημι-
ουργία είναι στο χέρι του καθενός μας. Γι’ 
αυτό χρειάζεται να εξυψώσουμε το άτομο. 

Όχι όμως το εγωιστικό άτομο που ζει 
μόνο για τον εαυτό του, αλλά εκείνο που 
μπορεί να καταφέρει να συμβιώσει με τους 
άλλους, που μπορεί να απλώνει τα χέρια του 
όχι μόνο ως ευλογία αλλά και αδελφικά κι 
έτσι να μην περιορίζεται στο να μοιράζεται 
το χιτώνα του με τον άλλο, αλλά, αν χρεια-
στεί, να του τον χαρίσει.

Ίσως χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τη    
φράση που λέει «Αγάπα τον πλησίον σου 
όπως τον εαυτό σου». Ίσως είναι ανάγκη να 
αγαπήσουμε τον πλησίον μας πιο πολύ από 
όσο αγαπάμε τον εαυτό μας, επειδή μπορεί 
να υπάρχουν κάποιοι που χρειάζονται πε-
ρισσότερη αγάπη από μας. 
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Και αυτό γιατί μερικοί είμαστε δυνατοί,  
είμαστε νέοι, έχουμε κοινωνική ή οικονομι-
κή δύναμη, υπάρχουν όμως πολλοί που δεν  
έχουν. Και υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν 
τίποτε άλλο εκτός από ένα απλωμένο χέρι 
που ζητά και γι’ αυτούς θα πρέπει να έχουμε 
περισσότερη αγάπη απ’ αυτήν που έχουμε 
για τον εαυτό μας.

Μήπως είναι ώρα να επιστρέψουμε σε 
εκείνο το βασικό κύτταρο που λέγεται οικο-
γένεια, σε εκείνο το βασικό κύτταρο όπου 
οι γονείς αγαπούν το παιδί τους πριν αυτό 
γεννηθεί; Και δεν αναφερόμαστε φυσικά σ’ 
εκείνες τις κενολογίες που μιλούν για οικο-
γένεια και μη οικογένεια. Μιλάμε απλά για 
την ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας 
και για το αν θέλουν πραγματικά να κάνουν 
ένα παιδί, αν το περιμένουν πραγματικά με 
αγάπη. 

Μήπως δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο 
κάθε στιγμή; Δεν μπορούμε μήπως να περι-
μένουμε πραγματικά τους μαθητές μας με 
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αγάπη, χωρίς να μας ενδιαφέρει πώς είναι; 
Μήπως δεν μπορούμε να περιμένουμε τους 
υπαλλήλους μας, τους συναδέλφους μας με 
αγάπη, μ’ ένα χαμόγελο; Ίσως αυτό το όπλο 
να είναι ισχυρότερο από τα άλλα και ίσως 
μπορέσει ν’ αλλάξει λίγο τον κόσμο. 

Γιατί πηγαίνουμε να αγοράσουμε κάτι 
σε ένα κατάστημα με σκυθρωπό και ανέκ-
φραστο πρόσωπο; Τι κερδίζουμε με αυτό, 
τι είναι αυτή η κτηνωδία που μας κυρίευσε 
όλους; Τι μας συμβαίνει; Μήπως τρελαθή-
καμε τελείως;

Πρέπει να προσπαθήσουμε να βγούμε 
απ’ αυτό το τρελοκομείο, πρέπει να προ-
σπαθήσουμε να επιστρέψουμε σε μια απλή 
και φυσική, προσωπική στάση. Καλό είναι 
το διάβασμα, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται 
ανθρώπινη επαφή για να ξαναγίνουμε φυ-
σικοί απέναντι στους ανθρώπους, απέναντι 
στη φύση. Να μη φεύγουν τα ζώα όταν μας 
βλέπουν να ερχόμαστε. Να μην είναι ο άν-
θρωπος εχθρικός με όλα τα πράγματα. Να 
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μη μολύνει τον αέρα, να μη μολύνει το χώμα. 
Ας είναι ο άνθρωπος ένα ακόμα μέρος της 
φύσης, ίσως ο βασιλιάς της, αλλά σαν αλη-
θινός βασιλιάς της να είναι στην υπηρεσία 
όλων. Ίσως να είναι ο πατέρας της, όχι όμως 
επειδή της φωνάζει, αλλά επειδή θα ξέρει 
να φέρνει ένα μικρό δώρο, το χαμόγελο, τον 
καλό λόγο, χωρίς να χρειάζεται επαίνους 
και αναγνώριση.

Όποιος αγαπά περισσότερο, όποιος βά-
ζει περισσότερη βούληση στις πράξεις, στις 
σκέψεις, στην καρδιά του, είναι πατέρας με 
φυσικό τρόπο. Κι αυτός που είναι με φυσικό 
τρόπο πατέρας, ξέρει να δίνει σε όλους με 
απλότητα αυτά που έχει στην καρδιά του, 
για να μπορούν να τον καταλάβουν και να 
τον αισθανθούν.

Αυτό που θέλουμε είναι ο καθένας μας 
να νιώθει κάποια γαλήνη κι αν όχι αγά-
πη, τουλάχιστον λίγη ειρήνη στο βάθος της 
καρδιάς του. Αν ο καθένας προσπαθεί να 
προσεύχεται εσωτερικά, αν μπορεί να χα-
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μογελάει λίγο ακόμα, αν αύριο, αφού βγει 
ο ήλιος, αντικρύσει στον καθρέφτη ένα αμό-
λυντο πρόσωπο, αν χαρίζει στους άλλους 
ένα χαμόγελο, θα βρει την ειρήνη.

Ειρήνη είναι χαρά, είναι αρμονία, είναι 
να μπορεί κανείς να πραγματώσει στον κό-
σμο τα καλύτερα. Ειρήνη είναι ο Παρθενώ-
νας και είναι η Μεγάλη Πυραμίδα. Ειρήνη 
είναι ο άνδρας, όταν προχωράει στο δρόμο 
και δίνει ένα νόμισμα σ’ όλους εκείνους που 
το χρειάζονται. Είναι η γυναίκα, που στο 
σπίτι είναι φως για όσους βρίσκονται δί-
πλα της. Είναι ο γέροντας, που διδάσκει τις 
εμπειρίες του στους νέους, όχι από ματαιο-
δοξία, αλλά για να μη λερωθούν με φυσικά, 
ψυχικά ή πνευματικά ναρκωτικά και για να 
προσπαθήσουν να εργαστούν με πίστη για 
κάποιο μέλλον.

Ας γίνουμε μια διαυγής πηγή φωτός, για 
να μπορεί το φως, που χάρη στο Θεό έχουμε 
όλοι, να φτάσει παντού.
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Τότε θα βρούμε την εσωτερική ειρήνη 
και θα εργαζόμαστε για να την επιτύχου-
με ακόμη κι αν δε φαίνεται κοντινή, επειδή 
αξίζει να εργάζεται κανείς γι’ αυτήν.

Δεν εργάζεται κανείς για την ειρήνη δια-
δηλώνοντας στο δρόμο, αλλά εκδηλώνοντας 
πραγματικά αυτά που υπάρχουν μέσα στην 
καρδιά του με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άλλοι 
να μπορούν να τα καταλάβουν. Μπορούμε 
να αγαπάμε τα χελιδόνια, τις πέτρες, τους 
ανθρώπους, τον άνεμο, τις παλιές σημαίες, 
τις παλιές δόξες, αλλά είναι αναγκαία η ει-
ρήνη. 

Κι αυτό είναι δυνατό, αν είμαστε ικανοί 
να ανακαλύψουμε στον αέρα της άνοιξης 
εκείνα τα σημάδια του Θεού που είναι τα 
χελιδόνια. Αν μπορούμε να ανακαλύψουμε 
μέσα στο νερό που πέφτει με ψιθύρους τα 
λευκά νήματα του αφρού και το κελάρυ-
σμά του όταν συγκρούεται, καθώς και την 
καθετότητα της φλόγας, θα έχουμε ειρήνη. 
Επειδή η ειρήνη γεννιέται απ’ το δικό μας 
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εσωτερικό πόλεμο, από την τεράστια προ-
σπάθεια και δράση μας, από την πελώρια 
αγάπη μας.

Ευλογημένοι εκείνοι που μπορούν να 
νιώθουν τέτοια αγάπη. Ευλογημένοι εκείνοι 
που είναι φορείς της ειρήνης. Ευλογημένοι 
εκείνοι που τολμούν να πουν ότι η ειρήνη 
είναι ουσιαστική για όλα τα πράγματα, χω-
ρίς να τους νοιάζει η τιμή που θα πρέπει να 
πληρώσουν γι’ αυτήν.

Τα ακριβά πράγματα, τα καλά πράγματα 
πληρώνονται. Η ειρήνη είναι καλή. Ας πλη-
ρώσουμε για την ειρήνη. Ας πληρώσουμε 
για τα όνειρά μας με τη δική μας ζωή, αν 
είναι ανάγκη, για να βασιλέψει η ειρήνη 
στον κόσμο, για να βασιλέψει στις καρδιές 
μας και σε όποια σχέση υπάρχει μεταξύ των 
ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Τότε ο 
Θεός θα είναι μαζί μας.
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