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28,11-15; 29,1-6). Z oczywistych względów teologicznych Biblia surowo za-
kazuje jakichkolwiek form kultu księżyca (por. Pwt 4,19; 17,3), a dominującą 
rolę księżyca w kulturze i zwyczajach Hebrajczyków należy tłumaczyć według 
klucza teologicznego jako formę świadomego sprzeciwu wobec bardzo mocno 
promujących kult słońca starożytnych religii i cywilizacji pogańskich22.

Już z początkowych tekstów starotestamentowych jasno wynika, że wszyst-
kie naturalne źródła światła w świecie są dziełem jednego wszechmocnego 
Stwórcy, samo zaś światło jest trwale oddzielone od Jego osoby i całkowicie 
Mu podporządkowane. W przeciwieństwie do religii bliskowschodnich w tra-
dycji żydowskiej światłość jako byt nie rodzi się z ciemności, lecz wskutek 
konkretnego zamysłu stwórczego i bezpośrednio wyrażonej woli JHWH. Na 
kolejnych kartach Biblii Hebrajskiej światłość przyjmuje różne odcienie zna-
czeniowe, rozumiana jest jako: emanacja Bożego planu stworzenia i atrybut 
władzy Stwórcy (por. Rdz 1,3; Hi 26,10; 37,15; 38,19.24; 41,10; Iz 45,7), 
element teofanii JHWH (por. Ps 4,7; 36,10; 104,2; 148,3), wyjątkowy przymiot 
zbawczego działania Boga (por. Wj 10,23; Hi 22,28; Iz 9,1-2; 10,17; 18,4; 
Iz 31,9; Lm 3,2; Ez 32,8; Am 8,9; Mi 7,8; Za 14,6-7), symbol ustanowione-
go przez JHWH porządku (prawa) w świecie (por. Hi 3,16.20; 12,25; 17,12; 
Ps 97,11; Prz 6,23; 13,9; Oz 6,5), a także jedna z kluczowych cech przyszłych 
czasów mesjańskich czy manifestacja krainy wiecznej szczęśliwości prze-
widzianej dla bogobojnych i sprawiedliwych (por. Hi 18,5; 24,13; Ps 49,20; 
112,4; Iz 30,26; Am 5,18.20).

TEOLOGICZNY FUNDAMENT 
STAROTESTAMENTOWEJ KONCEPCJI ŚWIATŁA

Przed zdefi niowaniem wielowątkowej biblijnej idei światła (światłości) 
należy podkreślić jej teologiczną nowość i niepowtarzalność w stosunku do 
analogicznych koncepcji Bliskiego Wschodu. Nigdzie w Biblii Hebrajskiej 
światło nie jest ubóstwiane, nie jest też utożsamiane z JHWH – Bogiem Izraela, 
co najwyżej postrzega się je jako emanację Jego chwały i działania. Surowo 
zakazane jest także oddawanie boskiej czci naturalnym źródłom światła, czyli 
słońcu, księżycowi, gwiazdom i innym ciałom niebieskim. Genezę światła 
i jego różnorodnych form teksty Biblii Hebrajskiej jednomyślnie wiążą z wolą 
i mocą sprawczą Boga. Zgodnie z kapłańskim opisem stworzenia wszechświa-
ta (zob. Rdz 1,1-2,4) otwierającym Stary Testament – od zjawiska cyklicznego 

22  Por. D. D z i a d o s z, Tak było na początku... Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teo-
logiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 
Przemyśl 2011, s. 45.
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następstwa światła i ciemności nazywanym często heksaemeronem (z greckie-
go: sześć dni) – Stwórca już w pierwszym akcie swojej aktywności powołał do 
istnienia światłość (hebr. ’ôr), uznał ją za dobrą, a następnie trwale oddzielił od 
przeciwstawnej wobec niej ciemności (hebr. h.ōšek). Ten pierwszy akt Stwór-
cy zaprezentowany jest w Biblii jako wyraz Jego całkowitej i niepodzielnej 
władzy nad pierwotnym chaosem, otchłanią, ciemnością, siłami i żywiołami 
natury (por. Rdz 1,2), które w różnej formie deifi kowane były przez wszystkie 
cywilizacje starożytne. Nadto stworzenie światłości interpretowane jest jako 
położenie przez Stwórcę fundamentu pod kreowany przez Niego wszechświat 
(por. Rdz 1,3-5), który na dalszym etapie swego istnienia zostanie uzupełnio-
ny o trzy fundamentalne rodzaje ciał niebieskich odpowiedzialnych – zgod-
nie z ówczesnym stanem wiedzy – za emitowanie światła w każdej porze 
dnia i nocy (por. Rdz 1,14-19). W myśl kapłańskiej rekonstrukcji początków 
wszechświata słońce, księżyc i gwiazdy – jako główne i równorzędne źródła 
światła – mają stać na straży trwałej granicy, jaką Stwórca już w pierwszym 
dniu wyznaczył między jasnością a ciemnością. Swym dobroczynnym i nie-
ustannym działaniem ciała niebieskie mają też wywoływać harmonijne i cy-
kliczne następstwa pór roku (cykle wegetacji) oraz pomagać w defi niowaniu 
kolejnych etapów historii (sekwencji lat, miesięcy, dni i godzin). Jednym sło-
wem, wszystkie naturalne źródła światła we wszechświecie ukazane zostały 
w Biblii jako rezultat doskonałej, harmonijnej i wszechmocnej aktywności 
Boga (por. Rdz 1,3-5.14-19; Syr 43,1-10). Ich nieporównywalne z niczym 
wielkość i piękno, a także kluczowe znaczenie dla człowieka i życia na ziemi 
podkreśla dobitnie autor heksaemeronu, wkładając w usta samego Stwórcy ich 
jakże pozytywną ocenę (por. Rdz 1,4; por. też: Rdz 1,18)23. 

W kolejnych tradycjach starotestamentowych światło postrzegane jest 
przede wszystkim w jego wymiarze fi zycznym, czyli jako światło naturalne 
(dzienne i nocne), które umożliwia istnienie i rozwój życia na ziemi. Źródłem 
tego światła są z woli Boga Stwórcy w analogicznym i równorzędnym wy-
miarze: słońce, księżyc, konstelacje gwiazd i pojedyncze gwiazdy. Jedynymi 
cechami, które różnią w tym względzie owe ciała niebieskie, są pora ich ak-
tywności (dzień lub noc) oraz intensywność światła, które emitują. W tym 
kontekście warto zaznaczyć, że Biblia nie koncentruje się na jasności emi-
towanego przez nie światła, lecz na jego temperaturze. Słońce od księżyca 
i gwiazd odróżnia zatem jedynie ciepło dostarczanego przez nie światła (por. 
Wj 16,21; 1 Sm 11,9; Ps 121,6; Iz 49,10; Jon 4,8). Ponadto od pierwszej do 

23  Specyfi czną relację wtórności oraz uległości światłości i ciemności, a także wszystkich ciał 
niebieskich w stosunku do Boga Stwórcy, która była czymś zupełnie obcym i niezrozumiałym dla 
współczesnych tradycji hebrajskich eposów Bliskiego Wschodu, kapłański autor (zob. Rdz 1,1-2,4) 
wyraża motywem nadania im imion (por. Rdz 1,5). W teologii biblijnej tego typu gest ma bardzo 
precyzyjną wymowę i oznacza całkowite i nieodwołalne podporządkowanie i dyspozycyjność.
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ostatniej strony Biblii Hebrajskiej światło przedstawiane jest jako dzieło Boga 
posiadające w sobie życiodajną moc, umożliwiającą ludziom dostatnią i bez-
pieczną egzystencję na ziemi. Realną zależność człowieka od stworzonego przez 
JHWH światła prezentuje już pierwsza strona Biblii (por. Rdz 1,1-5.14-19). 
W sposób bardziej spektakularny i symboliczny czyni to jedna z jej najbardziej 
reprezentatywnych relacji opowiadająca o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli 
faraona. Narrator relacjonujący te zbawcze i nadnaturalne zdarzenia, w kluczo-
wym momencie opowieści, w opisie dziesięciu plag dotykających Egipt (zob. 
Wj 7,14-12,36) podejmuje właśnie wątek światła i ciemności (por. Wj 10,21-24). 
Przedostatnia z dotkliwych kar zesłanych przez Boga Izraela JHWH na faraona, 
jego kapłanów i lud polegała na tym, że Egipcjanie zostali pozbawieni światła 
i przez trzy dni musieli przebywać w całkowitych ciemnościach, podczas gdy 
przebywający obok (w ziemi Goszen) Izraelici mogli cieszyć się nieprzerwanie 
światłością, która w tym konkretnym kontekście jest synonimem życia, pokoju 
i bezpieczeństwa (por. Wj 10,23). W tym samym cyklu opowiadań światło stano-
wi też znak zbawczej i transcendentnej obecności JHWH, która daje Izraelitom 
gwarancję bezpieczeństwa na pustyni. Obszerny kompleks tradycji opowiadają-
cy o czterdziestoletniej wędrówce hebrajskich rodów z Egiptu do Kanaanu (zob. 
Wj 13,20-18,27; Lb 10,11-22,1) przywołuje wielokrotnie obraz kolumny z ob-
łoku oraz kolumny ognistej (świetlanej), które – pierwsza w czasie dnia, druga 
w ciągu nocy – wciąż towarzyszyły Mojżeszowi i Izraelitom w ich wędrówce 
do ziemi obiecanej (por. Wj 13,21; 14,24; Lb 12,5; Pwt 31,15; Ps 99,7).

Fundamentem biblijnej koncepcji światła jest dokładny opis jego genezy, 
ściśle powiązanej z Bogiem Stwórcą (zob. Rdz 1,1-2,4)24 oraz Jego niekwe-
stionowanym zwycięstwem odniesionym nad żywiołami pierwotnego chaosu 
(hebr. tōhû wābōhû – dosłownie: „bezład i pustkowie”) i nad ciemnością (hebr. 
h.ōšek) ogarniającą bezkresną otchłań wód (hebr. tehôm). Zgodnie z tradycją 
kapłańską (por. Rdz 1,2-5.14-19), znajdującą reperkusje również w tradycji 
psalmów (por. Ps 74,13-17), istniejący model wszechświata to wynik zapla-
nowanej i dokładnie zrealizowanej przez Boga aktywności porządkującej 
i kreatywnej, której ostatecznym skutkiem jest ład i harmonia we wszystkim, 
co istnieje. Aby powołać do istnienia ten porządek, Stwórca najpierw wyod-
rębnia i trwale oddziela od siebie trzy antagonistyczne rzeczywistości (sfery 
wszechświata): światło i ciemność, wody górne i wody dolne25 oraz zbioro-

24  Warto zaznaczyć, że temat światłości pojawia się jedynie w późnej kapłańskiej tradycji 
o stworzeniu (zob. Rdz 1,1-2,4), podczas gdy w bliźniaczej tematycznie i znacznie starszej tradycji 
jahwistycznej manifestującej głębokie zakorzenienie w bliskowschodniej kosmologii (zob. Rdz 2,4-
25; 3,1-24) brakuje odniesienia do tej kwestii.

25  W ten sposób biblijna kosmologia defi niuje dwie pierwotne części wszechświata powstałe 
wskutek stwórczej ingerencji Boga, która położyła kres pierwotnej otchłani (hebr. tehôm). Granicą 
oddzielającą te dwie sfery jest horyzont, który jednocześnie stanowi barierę separującą światło od 
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wiska wód na ziemi i powierzchnię suchą, a następnie planowo wypełnia je 
odpowiednią materią nieożywioną i ożywioną (por. Rdz 1,3-31). Na obydwu 
tych etapach kluczową rolę odgrywa światło i jego źródła (por. Rdz 1,3-5.14-19); 
światło, które – w myśl biblijnych tradycji – jest zasadą stworzonego przez 
Boga wszechświata, dowodem Jego zwycięstwa nad ciemnością i żywiołami 
natury, instrumentem władzy, a także oznaką Jego życzliwości dla człowieka 
i pozostałych bytów (por. Ps 65,7-9; Hi 38,4-33; Am 5,8). 

Biblijna koncepcja światła zasadza się na jeszcze jednej fundamentalnej 
zasadzie. Prawie wszystkie starotestamentowe teksty narracyjne (historyczne) 
zostały wpisane w realia codziennego życia, które w starożytności dość rygo-
rystycznie uwarunkowane było rytmem wschodzącego i zachodzącego słońca. 
Brzask dnia uważany jest w Biblii za porę, w której Bóg JHWH wydaje swoje 
sprawiedliwe wyroki (por. Za 3,5) i realizuje zbawcze plany (por. Ez 33,22). 
Jest to czas składania ofi ar w świątyni (por. Ez 46,13-15), ale też początek co-
dziennej aktywności człowieka (por. Ps 104,22-23). W tym ostatnim kontekście 
szczególne znaczenie posiada formuła „šākam babbōker” („wstać wczesnym 
rankiem, o świcie”), która w cyklu tradycji o Abrahamie nabiera rangi moty-
wu przewodniego, podkreślając trzy kluczowe momenty w życiu patriarchy. 
W przełomowych momentach relacji z JHWH Abraham manifestuje hero-
iczne posłuszeństwo i ufność pokładaną w Jego słowie, wstając o wschodzie 
słońcu, aby dokładnie wypełnić lub przyjąć Jego wolę. Tak jest w przypadku 
dramatycznego targu patriarchy z Bogiem toczonego o ocalenie Lota, który 
przebywał z rodziną w Sodomie i Gomorze – miastach skazanych na zagładę 
ogniem (por. Rdz 19,27)26. Tak jest też w przypadku trudnej do zaakceptowania 
decyzji o wygnaniu na tułaczkę pierworodnego syna Abrahama, Izmaela (por. 
Rdz 21,14), oraz podczas realizacji woli JHWH względem syna Sary, Izaaka 
(por. Rdz 22,3). Zgodnie z teologiczną strukturą cyklu tradycji o Abrahamie 
(zob. Rdz 11,27-25,18) właśnie o brzasku dnia, czyli w momencie, w którym 
słońce rozpoczyna wędrówkę po widnokręgu nieba, oświetlając ziemię swym 
blaskiem, dokonuje się zasadniczy przełom w życiu patriarchy, zapewniający 
mu dalekosiężną łaskawość Boga27.

ciemności (por. Hi 26,10), rozumianej w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu świata jako pewien 
rodzaj materii (por. Rdz 1,2). Por. A a l e n, hasło „’ôr”, s. 156.

26  Ogień (hebr. ’ēš) zaspokaja najistotniejsze potrzeby egzystencjalne człowieka Biblii, 
zapewnia mu bowiem światło i ciepło. W odniesieniu do Boga ogień jest oznaką Jego troski 
o człowieka, atrybutem Jego transcendentnej chwały i teofanii oraz znakiem karzącego gniewu. 
Zob. T. M i t c h e l l, hasło „Ogień”, w: New Bible Dictionary, red. J. Douglas, Inter-Varsity Press, 
Leicester 1996, s. 368.

27  Światło wschodzącego słońca stanowi w Biblii również perspektywę, w której wychodzą na 
jaw zdarzenia – zwykle dramatyczne i negatywne – dokonane w mrokach mijającej nocy. O brzasku 
dnia, na przykład, Abraham widzi zniszczoną Sodomę i Gomorę (por. Rdz 19,27-29), lewita dostrze-
ga na progu domu w Gibea martwe ciało zgwałconej żony (por. Sdz 19,26-27), Jonatan przekonuje 
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