On uczynił (…) słońce,
by dniem władało.
(Ps 136, 7-8)https://youtu.be/ooOFIMVFET0

Słońce poznało swój zachód.
(Ps 104, 19-20)

Czego oczy nie widzą – serce dostrzega.
(Teofil Janicki)

Widok wschodzącego słońca mówi (nam),
że jest ono czymś najbardziej godnym podziwu, dziełem Najwyższego.
(Syr 43, 2)

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!
(Ps 113 (112), 3)
https://www.youtube.com/watch?v=MDh-MeOEPuQ

Słońce jest cieniem bez Ciebie.
(Antoni Regulski)

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Mt 5, 48
zdjęcie i dobór cytatu: pw

https://www.youtube.com/watch?v=heoFs1f2Gwk&list=PLa7tHhIu_vsGoj80ePX4GxB14WK1bkFfe&index=5

zdjęcia faz zachodu słońca oraz dobór cytatu: tsw

„Przyszedł on [Jan] na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości (...)
Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka...” J 1:7-9

zdj. i dobór cytatu: pw

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
niechaj świat boską chwałę opowiada;
Pan ma narody wszystkie pod nogami,
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.
Ps. 112 (tłum. Jan Kochanowski)

zdjęcia: pw

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=3BQjYUQf8ts

zdj. KJ, dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw oraz pw

Hymn o zachodzie słońca na morzu
Smutno mi, Boże! Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
Gwiazdę ognistą…
Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze,
Smutno mi, Boże!
Jak puste kłosy z podniesioną głową,
Stoję rozkoszy próżen i dosytu…
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,
Ciszę błękitu.
Ale przed Tobą głąb serca otworzę:
Smutno mi, Boże!
Jako na matki odejście się żali
Mała dziecina, tak ja płaczu bliski,
Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali
Ostatnie błyski,
Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze,
Smutno mi, Boże!
Dzisiaj na wielkiem morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze,
Smutno mi, Boże!

Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem nie znał prawie rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi, Boże!
Ty będziesz widział moje białe kości,
W straż nieoddane kolumnowym czołom;
Alem jest jako człowiek, co zazdrości
Mogił… popiołom.
Więc, że nieznane gotujesz mi łoże,
Smutno mi, Boże!
Kazano w kraju niewinnej dziecinie
Modlić się za mnie co dzień; a ja przecie
Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie,
Płynąc po świecie.
Więc, że modlitwa dziecka nic nie może,
Smutno mi, Boże!
Na tęczę blasków, którą tak ogromnie
Anieli twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie
Patrzący — marli.
Nim się przed moją nicością ukorzę,
Smutno mi, Boże!
Juliusz Słowacki

zdj. tsw (zmiany zachodu słońca przez ok. 0,5 godz. 4.11.2021 r.)

Oto przygasł lampion zachodu słońca,
Okrył i syci krwistą czerwienią głowy.
W nich oczy goreją jak w fotce z wesela
I półmrok na twarzach tkwi do połowy.

Oto czas przemijania rozgorzał na niebie,
Przemiana słońca jest bliska mej duszy.
Kiedy dwie siły grają to przedstawienie,
Jedna drugiej, twardy fundament kruszy.

Pijany przyblaskiem ognistej poświaty,
Patrzę ściśniętą źrenicą w żar gwiazdy.
Nabrały oczy słonej wilgoci po brzegi,
Lecz nie dostrzegły w niej kultu Mazdy.

I jeszcze zachwyt w mej duszy pozostał,
I miecz w dłoni brzytwą ostry… lśniący.
Jutro poderwą się z ziemi niebne demony,
I nastanie dzień nowy, słońcem błyszczący.

B.A.C. Stork (19.05.2011)
https://poezja.org/utwor/123329-zach%C3%B3d-s%C5%82o%C5%84ca/

zdj. Artur Nitecki (Jordania, grudzień 2021)

zdj. K.M. oraz tsw

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba
pełen chwały i sławny na wieki.
(Dn 3, 56)

Jak w promieniach słońca zwierzątek przybywa,
tak w Bożym świetle Ducha wszystko ożywa.
(pw)

zdj. tsw

A to jak wiedźma na miotle,
a to jak konie w galopie…
Zachody słońca chmurami
Malują obrazy nad nami.
(pw)

zdj. K.J.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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