
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 42. 
Περὶ τῶν οὐκ ἐφ᾿ ἡμῖν.

Τῶν δὲ οὐκ ἐφ᾿ ἡμῖν τὰ μὲν ἐκ
τῶν ἐφ᾿ ἡμῖν ἔχει τὰς ἀρχὰς,

ἤτοι τὰς αἰτίας, τουτέστιν αἱ ἀμοιβαὶ
τῶν πράξεων ἡμῶν ἔν τε τῷ παρόντι
καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, τὰ δὲ λοιπὰ
πάντα τῆς θείας βουλῆς ἐξήρτηται. Ἡ
μὲν γὰρ γένεσις πάντων ἐκ τοῦ Θεοῦ,
ἡ δὲ φθορὰ διὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν
ὑπεισήχθη πρὸς τιμωρίαν καὶ ὠφέ-
λειαν. «Θεὸς γὰρ θάνατον οὐκ ἐποί-
ησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ
ζώντων»· δι᾿ ἀνθρώπου δὲ μᾶλλον θά-
νατος, τουτέστι τῆς τοῦ Ἀδὰμ παρα-
βάσεως, ὁμοίως καὶ αἱ λοιπαὶ τιμωρίαι.
Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα τῷ Θεῷ ἀναθετέον·
ἥ τε γὰρ γένεσις ἡμῶν τῆς δημιουρ-
γικῆς αὐτοῦ δυνάμεώς ἐστι, καὶ ἡ δια-
μονὴ τῆς συνεκτικῆς δυνάμεως αὐτοῦ,
καὶ ἡ κυβέρνησις καί σωτηρία τῆς
προνοητικῆς αὐτοῦ δυνάμεως καί ἡ
τῶν ἀγαθῶν αἰωνία ἀπόλαυσις τῆς
ἀγαθότητος αὐτοῦ, τοῖς φυλάσσουσι
τό κατά φύσιν, ἐφ’ ᾧ καί ἐπλάσθημεν.
Ἐπειδὴ δέ τινες ἀντιλέγουσι τῇ προ-
νοίᾳ, εἴπωμεν λοιπὸν ὀλίγα καὶ περὶ
προνοίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 43. 
Περὶ προνοίας 

Πρόνοια τοίνυν ἐστὶν ἐκ Θεοῦ
εἰς τὰ ὄντα γινομένη ἐπιμέ-

λεια. Καὶ πάλιν· Πρόνοιά ἐστι βούλη-
σις Θεοῦ, δι᾿ ἣν πάντα τὰ ὄντα τὴν
πρόσφορον διεξαγωγὴν λαμβάνει. Εἰ
δὲ Θεοῦ βούλησίς ἐστιν ἡ πρόνοια,
πᾶσα ἀνάγκη πάντα τὰ τῇ προνοίᾳ γι-
νόμενα κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον κάλλι-
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Γιὰ ὅσα δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς

Ἀπ’ ὅσα δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς,
ἄλλα ἔχουν τὶς ἀρχές, δηλαδὴ τὴν

αἰτία τους, σέ μας, ὅπως οἱ ἀμοιβὲς τῶν
πράξεών μας στὴν παροῦσα καὶ μέλλουσα
ζωή, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν
βουλὴ τοῦ Θεοῦ. Ἡ δημιουργία δηλαδή
ὅλων ἀνήκει στὸν Θεό, ἐνῶ ἡ φθορά τους
εἰσήχθη ἀπὸ τὴν δική μας κακία, γιὰ νὰ τι-
μωρηθοῦμε καὶ ὠφεληθοῦμε. «Διότι ὁ Θεὸς
δὲν δημιούρησε τὸν θάνατο οὔτε εὐχαρι-
στιέται ἀπὸ τὴν ἀπώλεια τῶν ζωντανῶν».
Ὁ θάνατος μᾶλλον προῆλθε ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν παρά-
βαση τοῦ Ἀδάμ· τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὑπόλοιπες τι-
μωρίες. Ὅλα ὅμως τὰ ὑπόλοιπα πρέπει νὰ
τὰ ἀποδώσουμε στὸν Θεό· διότι ἡ δημιουρ-
γία μας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δημιουργικῆς
του δυνάμεως· ἡ διατήρησή μας ἀνήκει στὴν
συντηρητική του δύναμη· ἡ διακυβέρνηση
καὶ ἡ σωτηρία μας ἀνήκει στὴν πρόνοιά
του· καὶ ἡ ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν
στὴν ἀγαθότητά του, γιὰ ἐκείνους ποὺ δια-
τηροῦν τὸ «κατὰ φύσιν», γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ
μᾶς ἔπλασε. Ἐπειδὴ ὅμως ὁρισμένοι
ἀρνοῦνται τὴν θεία πρόνοια, ἂς ποῦμε, λοι-
πόν, λίγα καὶ γιὰ τὴν πρόνοιά του.

Γιὰ τὴν Πρόνοια 

Πρόνοια εἶναι ἡ φροντίδα ποὺ δεί-
χνει ὁ Θεὸς γιὰ τὰ δημιουργή-

ματα. Καὶ ἀκόμη: Πρόνοια εἶναι ἡ θέληση
τοῦ Θεοῦ, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ὅλα τὰ ὄντα
ἐκπληρώνουν τὸν κατάλληλο προορισμό
τους. Ἐὰν ἡ πρόνοια εἶναι θέληση τοῦ Θεοῦ,
εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητο ὅλα ὅσα κάνει ἡ
πρόνοια σύμφωνα μὲ τὴ λογική, νὰ γίνονται
ὅλο καὶ πιὸ ὡραῖα καὶ θεοπρεπῆ καὶ ὅσο

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 

«ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ».



στά τε καὶ θεοπρεπέστατα γίνεσθαι καὶ
ὡς οὐκ ἔνι κρείττω γενέσθαι. Ἀνάγκη
γὰρ τὸν αὐτὸν εἶναι ποιητὴν τῶν
ὄντων καὶ προνοητήν· οὔτε γὰρ πρέ-
πον οὔτε ἀκόλουθον ἄλλον μὲν ποι-
ητὴν εἶναι τῶν ὄντων, ἄλλον δὲ
προνοητήν· οὕτω γὰρ ἐν ἀσθενείᾳ πάν-
τως εἰσὶν ἀμφότεροι, ὁ μὲν τοῦ ποιεῖν,
ὁ δὲ τοῦ προνοεῖν. Ὁ Θεὸς τοίνυν
ἐστὶν ὅ τε ποιητὴς καὶ προνοητής, καὶ
ἡ ποιητικὴ δὲ αὐτοῦ δύναμις καὶ ἡ συ-
νεκτικὴ καὶ ἡ προνοητικὴ ἡ ἀγαθὴ
αὐτοῦ θέλησίς ἐστι· «πάντα γάρ, ὅσα
ἠθέλησεν, ὁ Κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ
οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ», καὶ τῷ θελή-
ματι αὐτοῦ οὐδεὶς ἀνθέστηκεν. Ἠθέ-
λησε γενέσθαι τὰ πάντα, καὶ γέγονε·
θέλει συνίστασθαι τὸν κόσμον, καὶ συ-
νίσταται, καὶ πάντα, ὅσα θέλει, γίνε-
ται. Ὅτι δὲ προνοεῖ καὶ ὅτι καλῶς
προνοεῖ, ὀρθότατα σκοπήσειεν ἄν τις
οὕτως· Μόνος ὁ Θεός ἐστι φύσει
ἀγαθὸς καὶ σοφός· ὡς οὖν ἀγαθὸς προ-
νοεῖ (ὁ γὰρ μὴ προνοῶν οὐκ ἀγαθός·
καὶ γὰρ καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ ἄλογα
τῶν οἰκείων τέκνων προνοοῦνται φυ-
σικῶς, καὶ ὁ μὴ προνοῶν ψέγεται), ὡς
δὲ σοφὸς ἄριστα τῶν ὄντων ἐπιμε-
λεῖται. Χρὴ τοίνυν τούτοις προσέχον-
τας πάντα θαυμάζειν, πάντα ἐπαινεῖν,
πάντα ἀνεξετάστως ἀποδέχεσθαι τὰ
τῆς προνοίας ἔργα, κἂν φαίνηται τοῖς
πολλοῖς ἄδικα διὰ τὸ ἄγνωστον καὶ
ἀκατάληπτον εἶναι τοῦ Θεοῦ τὴν πρό-
νοιαν καί τούς λογισμούς ἡμῶν καί
τάς πράξεις καί τά μέλλοντα αὐτῷ
μόνῳ γνωστά. Πάντα δὲ λέγω τὰ οὐκ
ἐφ᾿ ἡμῖν· τὰ γὰρ ἐφ᾿ ἡμῖν οὐ τῆς προ-
νοίας ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ ἡμετέρου αὐτε-
ξουσίου. Τῆς δὲ προνοίας τὰ μὲν κατ᾿
εὐδοκίαν ἐστί, τὰ δὲ κατὰ συγχώρησιν.
Κατ᾿ εὐδοκίαν μέν, ὅσα ἀναντιρρήτως
εἰσὶν ἀγαθά, κατὰ συγχώρησιν δὲ ὅσα
εἰσί πονηρά. Συγχωρεῖ γὰρ πολλάκις
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γίνεται καλύτερα. Διότι εἶναι ἀνάγκη τὸ
ἴδιο πρόσωπο νὰ εἶναι καὶ δημιουργὸς καὶ
προνοητὴς τῶν ὄντων. Δὲν εἶναι πρέπον καὶ
λογικὸ ἄλλος νὰ εἶναι ὁ δημιουργὸς τῶν
ὄντων καὶ ἄλλος ὁ προνοητής. Διότι ἔτσι καὶ
οἱ δύο θὰ εἶναι ἐλλιπεῖς, ὁ ἕνας σχετικὰ μὲ
τὴν δημιουργικότητα καὶ ἄλλος μὲ τὴν πρό-
νοια. Ὁ Θεός, λοιπόν, εἶναι ὁ δημιουργὸς
καὶ προνοητὴς καὶ ἡ ἀγαθὴ θέλησή του
ἀποτελεῖ τὴν δημιουργική, συντηρητικὴ καὶ
προνοητική του δύναμη· «διότι, ὅλα ὅσα θέ-
λησε ὁ Κύριος, τὰ δημιούργησε καὶ στὸν
οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ», καὶ κανεὶς δὲν ἀντι-
στάθηκε στὸ θέλημά του. Θέλησε νὰ γίνουν
ὅλα, καὶ ἔγιναν· θέλει νὰ ὑπάρχει ὁ κόσμος,
καὶ ὑπάρχει· ὅλα, ὅσα θέλει, γίνονται. Μπο-
ρεῖ κανεὶς νὰ κάνει πολὺ ὀρθὲς σκέψεις γιὰ
τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα ὅτι
εἶναι καλή. Νὰ σκεφθεῖ, δηλαδή, ὅτι μόνον
ὁ Θεὸς εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του ἀγαθὸς καὶ
σοφός· καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀγαθός, προνοεῖ
(διότι αὐτὸς ποὺ δὲν προνοεῖ δὲν εἶναι ἀγα-
θός· ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ὅτι καὶ οἱ ἄνθρωποι
καὶ τὰ ζῶα προνοοῦν ἀπὸ τὴν φύση τους
γιὰ τὰ παιδιά τους, ἐνῶ αὐτὸς ποὺ δὲν τὰ
φροντίζει κατηγορεῖται)· καὶ ἐπειδὴ (ὁ
Θεὸς) εἶναι σοφός, φροντίζει γιὰ τὰ δημι-
ουργήματα μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Πρέπει,
λοιπόν, ἔχοντας στραμμένη τὴν προσοχή
μας σ’ αὐτά, ὅλα τὰ ἔργα τῆς θείας πρό-
νοιας νὰ τὰ θαυμάζουμε, νὰ τὰ ἐπαινοῦμε,
νὰ τὰ ἀποδεχόμαστε χωρὶς νὰ τὰ ἐξετά-
ζουμε, ἀκόμη κι ἂν φαίνονται στοὺς πολ-
λοὺς ἄδικα· διότι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς
εἶναι ἄγνωστη καὶ ἀκατανόητη, καὶ μόνον
αὐτὸς γνωρίζει τοὺς λογισμούς, τὶς πράξεις
μας καὶ τὰ μέλλοντα. Καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ
ἐννοῶ ὅσα δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς· ὅσα
ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς, δὲν εἶναι ἔργο τῆς
προνοίας του, ἀλλὰ τῆς ἐλεύθερης βουλή-
σεώς μας. Καὶ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν
πρόνοιά Του, ὁ Θεὸς ἄλλα τὰ κάνει μὲ
εὐχαρίστηση καὶ ἄλλα μὲ παραχώρηση. Μὲ
εὐχαρίστηση κάνει ὅσα ἀναντίρρητα εἶναι
καλά, ἐνῶ μὲ παραχώρηση ὅσα εἶναι κακά.
Ἐπιτρέπει, δηλαδή, πολλὲς φορὲς καὶ ὁ δί-



καὶ τὸν δίκαιον περιπεσεῖν συμφοραῖς,
ἵνα τὴν ἐν αὐτῷ λανθάνουσαν ἀρετὴν
δείξῃ τοῖς ἄλλοις, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰώβ.
Ἄλλοτε συγχωρεῖ τῶν ἀτόπων τι
πραχθῆναι, ἵνα διὰ τῆς πράξεως τῆς
δοκούσης ἀτόπου μέγα τι καὶ θαυ-
μαστὸν κατορθωθῇ ὡς διὰ τοῦ σταυ-
ροῦ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. 

Κατ᾿ ἄλλον τρόπον συγχωρεῖ τὸν
ὅσιον πάσχειν κακῶς, ἵνα μὴ ἐκ τοῦ
ὀρθοῦ συνειδότος ἐκπέσῃ ἢ καὶ ἐκ τῆς
δοθείσης αὐτῷ δυνάμεώς τε καὶ χάρι-
τος εἰς ἀλαζονείαν ἐκπέσῃ ὡς ἐπὶ τοῦ
Παύλου. Ἐγκαταλείπεταί τις πρὸς
καιρὸν πρὸς διόρθωσιν ἄλλου, ἵνα τὸ
κατ᾿ αὐτὸν σκοποῦντες οἱ ἄλλοι παι-
δεύωνται, ὡς ἐπὶ τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ
πλουσίου· φυσικῶς γὰρ ὁρῶντές τινας
πάσχοντας συστελλόμεθα.

Ἐγκαταλείπεταί τις καὶ εἰς
ἄλλου δόξαν, οὐ δι᾿ οἰκείας ἢ γονέων
ἁμαρτίας ὡς ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς εἰς
δόξαν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Πάλιν
συγχωρεῖταί τις παθεῖν εἰς ἄλλου
ζῆλον, ἵνα τῆς δόξης τοῦ παθόντος
μεγαλυνθείσης ἄοκνον τὸ πάθος τοῖς
ἄλλοις γένηται ἐλπίδι τῆς μελλούσης
δόξης καὶ ἐπιθυμίᾳ τῶν μελλόντων
ἀγαθῶν, ὡς ἐπὶ τῶν μαρτύρων. 

Παραχωρεῖταί τις καὶ εἰς αἰσχρὰν
ἐμπεσεῖν πρᾶξιν ἐνίοτε εἰς διόρθωσιν
ἑτέρου χείρονος πάθους· οἷον, ἔστι τις
ἐπαιρόμενος ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς καὶ τοῖς
κατορθώμασιν αὐτοῦ· παραχωρεῖ
τοῦτον ὁ Θεὸς εἰς πορνείαν ἐμπεσεῖν,
ὅπως διὰ τοῦ πτώματος εἰς συναίσθη-
σιν τῆς οἰκείας ἀσθενείας ἐλθὼν ταπει-
νωθῇ καὶ προσελθὼν ἐξομολογήσηται
τῷ Κυρίῳ. Χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἡ μὲν
αἵρεσις τῶν πρακτῶν ἐφ᾿ ἡμῖν ἐστι, τὸ
δὲ τέλος τῶν μὲν ἀγαθῶν τῆς τοῦ
Θεοῦ συνεργίας δικαίως συνεργοῦντος
τοῖς προαιρουμένοις τὸ ἀγαθὸν ὀρθῷ
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καιος νὰ πέσει σὲ συμφορές, γιὰ νὰ φανε-
ρώσει στοὺς ἄλλους τὴν ἀρετὴ ποὺ εἶναι
κρυμμένη μέσα του, ὅπως συνέβη μὲ τὸν
Ἰώβ. Ἄλλοτε ἐπιτρέπει νὰ συμβεῖ ἕνα πα-
ράδοξο γεγονός, γιὰ νὰ πετύχει μ’ αὐτὸ
κάτι σπουδαῖο καὶ θαυμαστό, ὅπως μὲ τὸν
σταυρὸ πραγματοποίησε τὴν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων.

Σὲ ἄλλη περίπτωση ἐπιτρέπει νὰ ὑπο-
φέρει ὁ ὅσιος, γιὰ νὰ μὴν ξεφύγει ἀπὸ τὴν
ὀρθὴ συνείδηση ἢ γιὰ νὰ μὴν παρασυρθεῖ
σὲ ἀλαζονεία ἀπὸ τὴν δύναμη καὶ τὴν χάρη
ποὺ τοῦ δόθηκε, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ
Παύλου. Ἐγκαταλείπεται κάποιος γιὰ ὁρι-
σμένο χρονικὸ διάστημα γιὰ νὰ διορθωθεῖ
ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ διδάσκονται δηλαδὴ οἱ
ἄλλοι βλέποντας τὴν δυστυχία του, ὅπως
ἔγινε μὲ τὸν Λάζαρο καὶ τὸν πλούσιο· διότι
εἶναι ἀπὸ τὴν φύση μας, ὅταν βλέπουμε κά-
ποιους νὰ ὑποφέρουν, νὰ ζαρώνουμε ἀπὸ
φόβο.

Ἐγκαταλείπεται κάποιος ὄχι ἐξ αἰτίας
τῶν ἁμαρτιῶν του ἢ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γο-
νέων του, ἀλλὰ γιὰ νὰ δοξασθεῖ ἕνας ἄλλος,
ὅπως ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς ἐγκαταλείφθηκε
γιὰ νὰ δοξασθεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Πα-
ραχωρεῖ πάλι ὁ Θεὸς νὰ κακοπαθήσει κά-
ποιος γιὰ ν’ αὐξηθεῖ ὁ ζῆλος ἄλλου, μὲ
σκοπὸ ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς δόξας τοῦ πα-
θόντος νὰ γίνουν καὶ οἱ ἄλλοι ἀτρόμητοι
στὸ μαρτύριο, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς μελλον-
τικῆς δόξας καὶ τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν,
ὅπως γίνεται μὲ τοὺς μάρτυρες. Ἐπιτρέπει,
ἐπίσης, νὰ πέσει κάποιος ἀκόμη καὶ σὲ
αἰσχρὴ πράξη, γιὰ νὰ διορθώσει τὸ χειρό-
τερο πάθος κάποιου ἄλλου· γιὰ παρά-
δειγμα, ὑπερηφανεύεται κάποιος γιὰ τὶς
ἀρετὲς καὶ τὰ κατορθώματά του· παραχω-
ρεῖ ὁ Θεὸς νὰ πέσει σὲ πορνεία, ὥστε ἀφοῦ
συναισθανθεῖ μὲ τὴν πτώση τὴν ἀδυναμία
του, νὰ ταπεινωθεῖ καὶ νὰ προσέλθει νὰ
ἐξομολογηθεῖ στὸν Κύριο. Πρέπει, ἐπίσης,
νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν, ποὺ
πρέπει νὰ κάνουμε, ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς,
ἀλλὰ ἡ ἐκτέλεση τῶν ἀγαθῶν εἶναι ἔργο τῆς



τῷ συνειδότι κατὰ τὴν πρόγνωσιν
αὐτοῦ, τῶν δὲ πονηρῶν τῆς ἐγκαταλεί-
ψεως τοῦ Θεοῦ πάλιν κατὰ τὴν πρό-
γνωσιν αὐτοῦ δικαίως
ἐγκαταλιμπάνοντος. 

Τῆς δὲ ἐγκαταλείψεώς εἰσιν εἴδη
δύο· ἔστι γὰρ ἐγκατάλειψις οἰκονομικὴ
καὶ παιδευτικὴ καὶ ἔστιν ἐγκατάλειψις
τελεία ἀπογνωστική. Οἰκονομικὴ μὲν
καὶ παιδευτικὴ ἡ πρὸς διόρθωσιν καὶ
σωτηρίαν καὶ δόξαν τοῦ πάσχοντος γι-
νομένη ἢ καὶ πρὸς ἄλλων ζῆλον καὶ
μίμησιν ἢ καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ· ἡ δὲ
τελεία ἐγκατάλειψις, ὅτε τοῦ Θεοῦ
πάντα πρὸς σωτηρίαν πεποιηκότος
ἀνεπαίσθητος καὶ ἀνιάτρευτος,
μᾶλλον δὲ ἀνίατος ἐξ οἰκείας προθέ-
σεως διαμείνῃ ὁ ἄνθρωπος· τότε παρα-
δίδοται εἰς τελείαν ἀπώλειαν ὡς ὁ
Ἰούδας. Φείσοιται ἡμῶν ὁ Θεὸς καὶ ἐξε-
λοῖτο τῆς τοιαύτης ἐγκαταλείψεως.
Χρὴ δὲ εἰδέναι, ὡς πολλοί εἰσιν οἱ τρό-
ποι τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας, καὶ μήτε
λόγῳ ἑρμηνευθῆναι, μήτε νῷ περι-
ληφθῆναι δυνάμενοι. Δεῖ γινώσκειν,
ὡς πᾶσαι αἱ σκυθρωπαὶ ἐπιφοραὶ τοῖς
μετ᾿ εὐχαριστίας δεχομένοις πρὸς σω-
τηρίαν ἐπάγονται καὶ πάντως ὠφε-
λείας γίνονται πρόξενοι. 

Χρὴ εἰδέναι, ὡς ὁ Θεὸς προηγου-
μένως θέλει πάντας σωθῆναι καὶ τῆς
βασιλείας αὐτοῦ τυχεῖν· οὐ γὰρ ἐπὶ τὸ
κολάσαι ἔπλασεν ἡμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τὸ
μετασχεῖν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ, ὡς
ἀγαθός. Ἁμαρτάνοντας δὲ θέλει κολά-
ζεσθαι ὡς δίκαιος. Λέγεται οὖν τὸ μὲν
πρῶτον προηγούμενον θέλημα καὶ
εὐδοκία, ἐξ αὐτοῦ ὄν, τὸ δὲ δεύτερον
ἑπόμενον θέλημα καὶ παραχώρησις, ἐξ
ἡμετέρας αἰτίας. 

Καὶ αὕτη διττή· ἡ μὲν οἰκονο-
μικὴ καὶ παιδευτικὴ πρὸς σωτηρίαν, ἡ
δὲ ἀπογνωστικὴ πρὸς τελείαν κόλασιν,
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βοήθειας τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δίκαια βοηθεῖ
αὐτοὺς ποὺ προτιμοῦν τὸ ἀγαθὸ μὲ ὀρθὴ
συνείδηση, σύμφωνα μὲ τὴ δική του πρό-
γνωση, ἐνῶ ἡ τέλεση τῶν κακῶν εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὴν πρόγνωσή του, δί-
καια ἐγκαταλείπει. 

Ὑπάρχουν δύο εἴδη τῆς ἐγκαταλεί-
ψεως· ὑπάρχει δηλαδὴ ἐγκατάλειψη οἰκονο-
μικὴ καὶ διδακτικὴ καὶ ὑπάρχει
ἐγκατάλειψη ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πλήρη ἀπελπι-
σία. Οἰκονομικὴ καὶ διδακτικὴ εἶναι αὐτὴ
ποὺ γίνεται γιὰ διόρθωση, σωτηρία καὶ
δόξα αὐτοῦ ποὺ ὑποφέρει ἢ καὶ γιὰ τὸν
ζῆλο τῶν ἄλλων καὶ γιὰ μίμηση ἢ καὶ γιὰ
δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἡ τέλεια ὅμως ἐγκατά-
λειψη γίνεται ὅταν, ἐνῶ ὁ Θεὸς κάνει τὰ
πάντα γιὰ τὴν σωτηρία του, ὁ ἄνθρωπος
παραμένει μὲ πρόθεσή του ἀναίσθητος καὶ
ἀδιόρθωτος, ἢ καλύτερα ἀθεράπευτος· τότε
ἀφήνεται νὰ χαθεῖ τελείως, ὅπως ὁ Ἰούδας.
Εἴθε νὰ μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεὸς καὶ νὰ μᾶς γλυ-
τώσει ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἐγκατάλειψη.
Πρέπει ἀκόμη νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν
πολλοὶ τρόποι τῆς θείας πρόνοιας, οἱ ὁποῖοι
οὔτε ὁ λόγος τοὺς ἑρμηνεύει οὔτε ὁ νοῦς
τοὺς συλλαμβάνει. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε
ὅτι ὅλες οἱ λυπηρὲς δοκιμασίες ὁδηγοῦν
στὴν σωτηρία ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὶς δέχον-
ται μὲ εὐχαρίστηση καὶ ὁπωσδήποτε τοὺς
προξενοῦν ὠφέλεια. 

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς
θέλει πάνω ἀπ’ ὅλα ὅλοι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ
κληρονομήσουν τὴν βασιλεία του· διότι δὲν
μᾶς δημιούργησε γιὰ νὰ μᾶς τιμωρεῖ, ἀλλὰ
γιὰ νὰ μετάσχουμε στὴν ἀγαθότητά του,
ἐπειδὴ ὁ ἴδιος εἶναι ἀγαθός. Θέλει ὅμως,
ἐπειδὴ εἶναι καὶ δίκαιος, νὰ τιμωροῦνται
αὐτοὶ ποὺ ἁμαρτάνουν. Τὸ πρῶτο θέλημα,
λοιπόν, ὀνομάζεται προηγούμενο θέλημα
καὶ εὐδοκία, ἐπειδὴ προέρχεται ἀπ’ αὐτὸν
(τὸ Θεό), ἐνῶ τὸ δεύτερο λέγεται ἑπόμενο
θέλημα καὶ παραχώρηση, ἐπειδὴ προέρχε-
ται ἀπὸ δική μας ὑπαιτιότητα. Καὶ αὐτὴ (ἡ
παραχώρηση) εἶναι δύο εἰδῶν: ἡ μία οἰκο-
νομικὴ καὶ διδακτικὴ γιὰ τὴν σωτηρία μας,



ὡς εἰρήκαμεν. Ταῦτα δὲ ἐπὶ τῶν οὐκ
ἐφ᾿ ἡμῖν. Τῶν δὲ ἐφ᾿ ἡμῖν τὰ μὲν
ἀγαθὰ προηγουμένως θέλει καὶ εὐδο-
κεῖ, τὰ δὲ πονηρὰ καὶ ὄντως κακὰ οὔτε
προηγουμένως οὔτε ἑπομένως θέλει·
παραχωρεῖ δὲ τῷ αὐτεξουσίῳ· τὸ γὰρ
κατὰ βίαν γινόμενον οὐ λογικὸν, οὐδὲ
ἀρετή. Προνοεῖ δὲ ὁ Θεὸς πάσης τῆς
κτίσεως καὶ διὰ πάσης τῆς κτίσεως
εὐεργετῶν καὶ παιδεύων καὶ δι᾿ αὐτῶν
πολλάκις τῶν δαιμόνων ὡς ἐπὶ τοῦ
Ἰὼβ καὶ τῶν χοίρων.
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ἡ ἄλλη ὁδηγεῖ στὴν ἀπελπισία καὶ τέλεια
τιμωρία, ὅπως ἔχουμε πεῖ. Καὶ αὐτὰ
ἰσχύουν γιὰ ὅσα δὲν ἐξαρτῶνται ἀπό μας.
Ἀπ’ αὐτὰ πάλι ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπό μᾶς, (ὁ
Θεὸς) κατ᾽ ἀρχὴν θέλει καὶ συγκατατίθεται
στὰ ἀγαθά, ἐνῶ τὰ κακὰ καὶ ἀληθινὰ ἐπι-
ζήμια οὔτε στὴν ἀρχὴ οὔτε κατόπιν τὰ
θέλει· τὰ ἀφήνει στὴ διάθεση τοῦ αὐτεξου-
σίου· διότι αὐτὸ ποὺ γίνεται μὲ πίεση οὔτε
λογικὸ εἶναι οὔτε ἀρετή. Ὁ Θεὸς προνοεῖ
γιὰ ὅλη τὴν κτίση καὶ μέσῳ τῆς κτίσεως μᾶς
εὐεργετεῖ καὶ διδάσκει, πολλὲς φορὲς
ἀκόμη καὶ μέσῳ τῶν δαιμόνων, ὅπως στὴν
περίπτωση τοῦ Ἰώβ, καὶ τῶν γουρουνιῶν.


