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                                                                      […] Ἡ νύκτα δέν ἔναι ἄλλο 

μόνον ἴσκιος τῆς γῆς τοῦ ἡλίου ὁπού τρέχει εἰς τήν γῆν, καί τοῦτος ὁ 

ἴσκιος ὀνομάσθηκεν νύκτα, ἤγουν τό σκότος αὐτό, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος 

κάθοντας τοῦ ἔρ/χεται τό σκότος αὐτό καί ἐγγίζει τον, καί ὄχι ἔτσι 

μόνον ἔναι εἰς αὐτόν, ἀλλά διά ἔνδειξιν τοῦ ἀνθρώπου. Μάθε λοιπόν 

  καί ἐσύ, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἀπεθαμένος εἶσαι καί δουλεύεις ὕπνον, διά 

τοῦτο λέγει ὁ προφήτης Δαβίδ: «Ἅ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐπί 

ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε». Λοιπόν τό φῶς ἔναι γλυκό καί καλόν 

καί ἐκάλεσέ το ἡμέρα. Καί ὁ Θεός οἰκονομικῶς ἔκαμεν τήν νύκταν καί 

τήν ἡμέραν, τήν ἡμέραν διά νά δουλεύει ὁ ἄνθρωπος καί τήν νύκταν διά 

  νά ἀναπεύεται. Καὶ ἄλλως ἐάν ἤθελεν εἶσταιν ἀεί ἡμέρα δέν ἠθέλαμεν 

ἠξεύρει πότε εἶναι μῆνες καί χρόνοι μήτε ὧρες, καί ὅλος ὁ χρόνος ὁπού 

μέλλει νά ζήσομεν, ἔπειτα νά γένει ἡ κρίσις, ἤθελεν εἶσταιν μίαν ἡμέραν. 

Καί τόν ὄγδοον αἰώνα δέν τόν ἠθέλαμεν ἠξεύρει πότε ἔναι καί δέν 

ἠθέλαμεν σπουδάζει νά κάνομεν καλά, ἐπειδή τήν ἡμέραν ἐκείνην την 

  φοβούμεστεν, καί διά τοῦτο ὁ Θεός ἔκαμεν τήν νύκταν καί ἠξεύρομεν 

καί μετροῦμεν τούς καιρούς. Καί ἔτσι λέγουν οἱ σοφοί τοῦ Χριστοῦ ὅσοι 

αὐτόν πιστεύουν, ἀλλά οἱ σοφοί ὁπού ἐμωράνθη ἡ σοφία τους, ὥσπερ 

εἶναι ὁ Ἀναξαγόρας καί ὁ Δημόκριτος καί ὁ Διογένης καί Ἀναξίμαν- 

δρος καί ὁ Ξενοφάνης καί ὁ Φιλόλαος, ὁπού τίς λέγει ὅτι οἱ ἀστέρες 
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εἶναι πέτρες ἀπό στία καί ὑπῆγαν καί ἐκόλλησαν εἰς τόν οὐρανόν καί 

τίς λέγει ὅτι στία εἶναι καί πέφτουν ἀπό τόν οὐρανόν, ἄλλος λέγει ὅτι ὁ 

ἥλιος ἔναι γνέφος πεπυρωμένον, ὁμοίως καί τό φεγγάρι. Καί τέτοια / 

τίποτες φλυαρίσματα ἔλεγαν αὐτοί οἱ σοφοί, διά τοῦτο λέγει ὁ μέγας 

Βασίλειος ὅτι θέλουν ὑπάγει εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός, διότι τόν ποιή- 

  σαντα αὐτά δέν ἐγνώρισαν. Καί ἄς ἀφήσομεν πάλιν πῶς αὐτοί ἐμέτρη- 

σαν τόν ἥλιον καί λέγουν ὅτι ἔναι μέγας. Λέγει ὁ Ἀναξίμανδρος καί ὁ 

Ἀναξιμένης ὅτι εἴκοσι ἑπτά φορές, τόσο ἔναι μεγαλότερος ὁ ἥλιος παρά 

τήν γῆν καί ὁ Ἀναξαγόρας λέγει ὅτι ἔναι μεγαλύτερος παρά τήν Πελο- 

πόννησον καί ἄλλοι λέγουν ὅτι ἔναι τό φεγγάριν ἴσιο μέ τήν γῆν και 
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  ἄλλοι λέγουν ὀλιγότερον καί ἄλλοι λέγουν ὅτι ἔναι μίαν ἀπιθαμήν καί 

δέν ἐντρέπονται, τήν θάλασσαν δέν ἠμποροῦν νά μετρήσουν πόση ἔναι 

βαθία, ὁπού τήν περιπατοῦν, καί τόν ἥλιον καί τό φεγγάρι θέλουν νά 

μετρήσουν, ὁπού δέν ἠμποροῦν νά τό ἰδοῦν, καί θέλουν νά τό μετρή- 

σουν ἀπό τήν γῆν ἕως τό φεγγάρι καί ἀπό τό φεγγάρι πάλιν ἕως τον 

  ἥλιον. Καὶ αὐτά λέγουν αὐτοί ὁπού εἴπαμεν ἄνωθεν περί φεγγαρίου καί 

τοῦ ἡλίου, ἀλλά ὁ μέγας Βασίλειος ἀποδείχνει τήν μεγαλότητά τους, 

ἤγουν τῶν δύο φωστήρων, καί λέγει: Τόσα ἄστρη μύρια ὁπού εἶναι καί 

φέγγουν εἰς ὅλον τόν κόσμον, καί πάλιν τήν νύκτα δέν ἠμποροῦν νά τήν 

φωτίσουν, καί τό φεγγάρι μοναχόν φωτίζει τήν νύκταν διά νά ἔναι 
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μέγας φωστήρας. Καί ὁ ἥλιος φέγγει τήν ἡμέραν καί κάνει την τόσην 

ἔκλαμπρην, διά νά ἔναι καί αὐτός μέγας φωστήρας, καί λέγουν ὅτι 

αὐτός ἔναι ψηλότερα παρά τό φεγγάρι καί τό φεγ/γάρι παίρνει ἀπό τό 

φῶς τοῦ ἡλίου καί γίνεται τόσον λαμπρόν, καί διότι τό ἕνα περιπατεῖ 

ζερβά καί τό ἄλλο δεξιά καί ὅταν τύχει νά συναπαντηθεῖ τό φεγγάρι με 

  τόν ἥλιον τότες φέγγει τό φεγγάριν, ἤγουν αὐτήνη ἡ μερία ὁπού ἔναι 

πλησίον τοῦ ἡλίου αὐτή φέγγει, καί ἡ ἄλλη μερία δέν φέγγει διότι δέν 

τήν ἐκτυπάγει ὁ ἥλιος καί ἔναι σκοτεινό τό φεγγάρι. Λοιπόν λέγουν ὅτι 

τό φῶς τοῦ φεγγαρίου τοῦ τό δίδει ὁ ἥλιος καί ὁ οὐρανός λέγουν ἔναι 

στρογγυλός καί ἡ γῆς στέκει εἰς τήν μέσην ἀνάμεσα τοῦ ἡλίου καί τοῦ 

  φεγγαρίου καί τῶν ἄλλων ἀστρῶν, καί ὅταν γυρίζει ὁ ἥλιος καί ἔλθει εἰς 

τοῦτον τόν κόσμον ὁπού ἠβλέπομεν ἡμεῖς, τότες κάνει τήν ἡμέραν καί 

ὅταν ἡμεῖς ἔχομεν ἡμέραν εἰς ἄλλον κόσμον ἔχουν νύκταν, διότι ὁ ἥλιος 

ἐκεῖ δέν δίδει τό φῶς, καί ὅταν πάλιν γυρίζει ἀπό μᾶς καί φέγγει 

ἐκεινῶν, τότες ἡμεῖς ἔχομεν νύκταν καί ἐκεῖνοι ἔχουν ἡμέρα. Καί διά 

  τοῦτο λέγουν ὅτι τότες οὖν γυρίζοντας ὁ ἥλιος συναπανταίνει τό φεγ- 

γάρι εἰς πᾶσα τόσον καιρόν καί δίδει του τό φῶς, καί διά νά ἔναι τό φεγ- 

γάρι πλέον χαμηλότερον παρά τόν ἥλιον, πολλές φορές συναπαντάγει 

τές ἀκτίνες τοῦ ἡλίου καί σκεπάζει τες καί γίνεται λέγουν τότες εἰς 

ἡμᾶς, ὁπού σκοτεινιάζει ὁ ἥλιος, ἔκλειψις. Λοιπόν ὁ μέγας Βασίλειος 
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λέγει ὅτι ὁ ἥλιος παρόμοιος ἔναι τοῦ Χριστοῦ ὁπού ἔναι ἥλιος τῆς δικαι- 

οσύνης, διότι πρῶτον ἤτονε σκότος, ἔπειτα ἦλθεν ὁ ἥλιος καί ἐφώτισεν 

τήν ἡμέραν. Ἔτσι γοῦν καί ὁ Κύρι/ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πρῶτα 

ἤτονε σκότος εἰς τούς ἀνθρώπους καί δέν ἔκαναν τήν ἐντολήν τοῦ 

Θεοῦ καί ἔμελλεν νά ὑπᾶν εἰς τό σκότος, καί ἦλθεν ὁ Χριστός ὁ ἥλιος 

  τῆς δικαιοσύνης καί ἔλαμψεν καί ἐφώτισεν ὅλον τόν κόσμον. Καί ἀπό 

τόν ἥλιον γεννῶνται οἱ δροσεροί ἀέρες καί ἔρχονται εἰς ἡμᾶς, ἔτσι γοῦν 
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καί ἀπ’ αὐτόν τόν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης τόν Χριστόν ἔδωσέ μας το 

Πνεῦμα του τό ἅγιον καί ἐδρόσισέ μας, καί ἦλθαν οἱ δροσεροί ἀέρες, οἱ 

ἅγιοι αὐτοῦ ἀπόστολοι καί μαθηταί καί ὁδηγήσανέ μας εἰς καλούς και 

ἀγαθούς λιμεῶνας. […] 
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