
Η 6η από τις 12 Προτροπές 

Να ζητώ συγχώρεση και να 
συγχωρώ  



 

 

Ανώτερη η συγχώρεση, της μετάνοιας. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Αγνότερη η συγνώμη της μετανοίας. 
 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



  

 

 Nα κάνουμε τη ζωή μας αρμονική και όχι 
τέλεια.  

 

Αντώνιος Περιπατητής 

 



    

    

Η Συγνώμη (συγχώρεση) , μας γαληνεύει και 
μας πλησιάζει στο Θεό .  

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



    

H συγχώρεση δρα στην συμπαντική 
συνείδηση και ενεργοποιεί την 

αυτογνωσία. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



Ποιά τρία της Συγχώρεσης 
λατρεύει ο θεός-άνθρωπος 

 

Ζητώ συγνώμη. 

Εγώ φταίω το λάθος είναι δικό μου.  

Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω στο 
πρόβλημα που δημιούργησα. 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

  Τίποτα στους ανθρώπους δεν είναι τέλειο. 

Για αυτό σφάλουμε και επιβάλλεται δια 
των κανόνων της συμβίωσης να 

συγχωρούμε.  

 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



    

Όταν συγχωρώ αφήνω την συμπαντική 
αρετή της κατανόησης να μεγαλουργεί την 

Αγάπη μου, το θεϊκό αυτό χάρισμα που 
είναι ζωοποιό της ψυχής. 

 Αντώνιος Περιπατητής 



    

   Mόνο μέσω της κατανόησης και 
συγχώρεσης ο κόσμος μας πλάθετε 

φωτεινότερος (πνευματικότερος) και  άρα 
αρμονικότερος. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



      

 

 

   Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε Χριστός ή 
Θεός ή Πάπας για να συγχωρήσουμε  ή για 

να συγχωρεθούμε. Χρειαζόμαστε να 
είμαστε άνθρωποι. Γιατί η φύση μας είναι 

ατελής και λανθάνει συνεχώς.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 



    

    Δεν πρέπει να λησμονούμε πόσο 
σημαντική είναι η συγχώρεση όταν 
αγαπάμε αλλά πιο σημαντική είναι η 

συγχώρεση δίχως την αγάπη μας (δίχως να 
αγαπάμε). Και αυτό διότι κατανοούμε τον 
άνθρωπο, πράξη θεϊκού χαρίσματος καθότι 
η κατανόηση είναι μία από τις συμπαντικές 

αρετές. 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



    

   Η  συγχώρεσή μας πρέπει να είναι 
έμπρακτη, καθότι ο άνθρωπος που 

έμπρακτα συγχωρεί, μετουσιώνεται Θεό. 
Ενώ τόσο αυτός που συγχωρεί όσο και 
αυτός που συγχωρείται μετέχουν της 

Θείας Κοινωνίας (του Θεϊκού).  
 

 

Αντώνιος Περιπατητής 



   H απλή μετάνοια (άνευ συγχώρεσης) δεν 
παίζει κανένα ρόλο στην διάπλαση του 
χαρακτήρα μας διότι αυτή χαρακτηρίζει 

τους πονηρούς και τους κακούς σε 
αντίθεση με τη συγχώρεση που γίνεται 
ζωοποιός εσωτερικός φάρος γαλήνης. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



   Ως άνθρωποι λόγω της εκ' φύσεως μη 
τελειότητας μας, δεν δυνάμεθα να 

παράγουμε τελειότητα. Συνεπώς αυτός 
που την επιδιώκει είναι εγγύτερα στην 
παρά φύση κατάσταση και την ψυχική 
αρρώστια παρά στην Τελειότητα που 

διαθέτει ο Δημιουργός. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



   Eπειδή το να αναζητάμε την τελειότητα 
φανερώνει ψυχική διαταραχή (καθότι στον 
κόσμο των αισθήσεων όλα είναι σχετικά 
και υποκειμενικά) γι' αυτό ο μοναδικός 

ασφαλής δρόμος για να πλησιάσουμε την 
αρμονία (γαλήνη) της φύσης είναι αυτός 

της συγχώρεσης, καταλύτης για την 
γνώση (μάθηση) και την εξέλιξή μας. 

Αντώνιος Περιπατητής 



   
   Άρα: 

    

    Μου έχει δοθεί το δικαίωμα να συγχωρώ και να 
ζητώ συγχώρεση. Όπως επίσης μου έχει δοθεί το 

δικαίωμα της συναναστροφής ή μη των 
πλασμάτων (μεταξύ αυτών και των ανθρώπων) 

που έχω συγχωρήσει προκειμένου να 
εξυπηρετήσω την εσωτερική μου αρμονία 

(γαλήνη).  
     

     Περισσότερα: http://www.metron-ariston.gr/peri_sygnomhs.html 
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