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Píseň: NEZ717 – Tvá, Pane, láska; 1.-3. sloka + modlitba; 

Oddíl k výkladu: Pís 3, 6-11 

 

Milí, 
 
na posledním setkání jsme začali Pís 3. Tam Milá vyrazila 

hledat svého Milého, kterého noc co noc nenacházela na svém 
lůžku – v prostoru své intimity. Hledala ho všude po městě – ale 
opakovaně ho nenalézala. Milého nalezla až poté, co požádala o 
pomoc strážce města. 

Poté ho uchopila s tím, že už ho nepustí, dokud ho nepřivede 
do domu a pokojíku své matky, do intimního prostoru nejen svého 
(srv. závěr dnešního oddílu). Kromě jiného to vše opět převracelo 
obvyklé vnímání iniciativy milostného vztahu. 

 
Setkání 
Všechny předchozí oddíly prezentovaly setkání Milé a Milého 

nějak problematicky. Celá píseň začíná nepřítomností Milého a 
vzpomínáním (a přáním?) na jeho dotyky a blízkost. Poté oba 
spolu utekli. 

Pak Milá hledala Milého u jeho stád – i na výzvu Milého. V Pís 
2 se zdálo, že už budou oba spolu – v domě vína a vzájemném 
objetí. Jenže ouha, hned v. 8 ukazuje, že Milý byl zase někde 
daleko, oddělen – za horami, za zídkou, za oknem. 

Poté Milý vyzýval Milou, aby ta vyrazila za ním/s ním ven. Ale 
hned poté byla Milá jako holubička v úkrytu nad strží v horách. 
V závěru Pís 2 pak má opět Milý honem přiběhnout k Milé. 

Znovu a znovu tedy nejsou oba spolu. A pokud jsou, pak na 
kratičkou chvíli. I první část Pís 3 vypráví o hledání, o nebytí spolu 
Milé a Milého. 

Teprve v dnešním oddílu, zdá se, dochází na vážné, 
dlouhodobé a vytrvalé setkání Milého a Milé. Koněčně! 

 
Verš 6 
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Nejprve můžeme dnešní oddíl vnímat stejně jako děj 
předchozího oddílu – ale z pohledu Milého. Konečně se Milá blíží 
k Milému, k čemuž ji zval v předchozí kapitole! Konečně k němu 
přichází a nečeká, až Milý přijde k ní! Konečně vyrazila Milá hledat 
svého Milého – a nachází jej. 

V pohledu Milého je tak Milá jako vystupující z pouště. Tj. 
z prostoru bez života, bez vody. Z prostoru plného nebezpečí, 
hrozeb, utrpení. Z místa mnohé nevěry israelského lidu vůči 
Hospodinu (vzpomeňme na putování pouští z Egypta!). Opouští 
tedy prostor smrti, bezživotí, možná až podsvětí. 

To zdůrazňuje také sloveso „vystupuje.“ Nejde jen o prostý 
geografický směr vzhůru, který pro Israel platil takřka odevšad, 
vzhledem k jeho hornatosti a okolním nížinám. Jde také o hluboce 
náboženský rozměr – „vystupují“ postavy vždy např. právě 
z Egypta to Zaslíbené země. „Vystupuje“ se vždy do Hospodinova 
chrámu (!). Jde tedy o cestu vzhůru nejen geografickou, ale také 
nábožensky-kvalitativní. Jde o cestu do nebeských výšin, do 
Božího chrámu, na Hospodinovu horu, k Hospodinu (Bohu na 
výšinách!) samotnému. Pryč z naopak padlého, nízkého. 

Bohoslužebnost, náboženskost, liturgičnost přibližování se 
Milé k Milému zdůrazňuje také vůně kadidla a myrhy. Stejně jako 
přirovnání Milé ke sloupu dýmu – jako Bůh chránil a vedl Israelce 
právě na cestě z Egypta do Zaslíbené země ve sloupu také 
oblakovém, kouřovém, dýmovém. 

Snad konečně dlouhodobé setkání Milého a Milé je tedy 
vnímáno Milým také jako náboženská, bohoslužebná, posvátná 
záležitost. Milá samotná je vůní, která je Bohu-libá (srv. Pís 1, 3!). 
Milý vnímá milou jako bohoslužbu, vystupující vzhůru třebas i 
z nejnehostinějších, nejpustších míst. 

Tedy: Vnímá Milou jako Boží dar tak hodnotný, jako jsou 
bohoslužby. 

Důraz na vůni má opět rozměr také běžný – vždy je nám 
příjemné, když druhý člověk voní. Tím spíše, když jde o člověka 
touženého, milovaného a se kterým jsme se neviděli buď dlouho, 
nebo vlastně pořádně nikdy.  



3 

Verše 7+8 

Setkání Milé a Milého je zde zřejmě popsáno na pozadí 
setkání krále a královny. V Orientě byli snoubenci vnímáni jako 
král a královna, jsou zvláštním způsobem „korunováni“ – měli na 
hlavách skutečně svatební „koruny.“ 

A král či královna přece nechodili po svých – zejména při 
takřka svatebním setkání! Tak dnešní oddíl zřejmě vnímá setkání 
Milého a Milé právě jako setkání krále a královny, kteří jsou neseni 
na nosítkách. 

Už dříve jsme hovořili o tom, že v některých kenaanských 
náboženstvích byl královský trůn zároveň ložem, lehátkem. Tak 
jde o propojení královské vznešenosti s intimní oblastí. Kterou zde 
však biblické náboženství opět přeznačuje – vnitřek, vnitřní obsah, 
esence tohoto lehátka a lože je láska (v. 10). Ne náboženský obřad, 
ne kultění, ne pohanské posvátné sňatky plodnosti. 

Šedesát bohatýrů kolem Milého, vnímaného jako Šalomouna, 
je názvukem jak posvátných sňatků kultů plodnosti, tak i zřejmě 
užití skutečné podoby Šalomounova trůnu. Podle židovské tradice 
totiž bylo na přední straně Šalomounova trůnu vyryto šedesát 
hrdinů, bohatýrů. Tak je opět přeznačen kult plodnosti 
Hospodinovým monoteismem. Už nejde o lidi stojící kolem 
probíhajícího obřadu plodnosti mezi králem a kněžkou. Už nejde o 
lidi skutečně fyzicky chránící před narušením tohoto obřadu. 

Už jde o hrdiny, bohatýry vyobrazené. Tedy symbolicky, 
zástupně přítomné. A stejně chránící Milou i Milého. 

Vždyť i meče, které mají, nejsou k zabíjení lidí. Jsou k obraně 
před nočními děsy, strašidly, temnotou, smrtí. Z právě které 
vystupuje Milá ve v. 6. Před kterou měl Milý chránit na konci Pís 2! 

Vztah obou je tedy chráněn láskou, která přemáhá i noční 
děsy (srv. Pís 2, 17), démony, zlé duchy, temnotu, zlo, nehostinnost 
i samotnou smrt. 

 
Verše 9+10 

Následující vykreslení krásy nosítek, lože, trůnu Milého a 
Milé dál čerpá z legendární krásy Šalomounova paláce, trůnu i 
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chrámu. I nosítka samotná jsou královsky vyzdobena – zlatem, 
stříbrem, purpurovou barvou, libanonskými stromy (cedry?). 

Opět tedy vnímá Milá Milého a Milý Milou jako krále, 
potažmo královnu. Jako jedinečnou osobu v celém národě (králové 
přece nemohou být dva!), jak jsme to v jiné obraznosti slyšeli také 
již dříve – v Pís 2, 1-2! 

I zde je přitomen také zápas s pohanským pojetím lásky i 
partnerských vztahů: Jakkoli může být trůn, nosítka či lože 
nádhernými, důležitý je jejich vnitřek. Tj. podstata, obsah, esence. 
Zde je touto esencí láska. Na první pohled se totiž toto lože nebo 
nosítka jeví fungovat pro obřady plodnosti a pohanství – protože 
na tom místě si král „užíval“ s mnohými „jeruzalémskými 
dcerami.“ Čemuž napomáhá nepřesný český překlad. 

V hebrejštině však: „…střed je držen pohromadě láskou 
jeruzalémských dcer.“ Jiné nečeské překlady např.: „… 
střed/vnitřek je vystlán s láskou jeruzalémskými dcerami.“ Nebo: 
„… je láskyplně vystlán dcerami jeruzalémskými.“ Septuaginta: 
„…vnitřek vystlaný/obložený láskou jeruzalémských dcer.“ 

Což je opět dobře v harmonii právě s Pís 1, 3+4. Tedy ačkoli 
po Milém touží a milují ho také jiné, další dívky, on si vybírá jen 
jednou jedinou – Milou. Tu, která je pro něj jako „růže mezi trním,“ 
jako „vůně vystupující z pouště.“ Jako královna uprostřed celého 
národa. 

 
Verš 11 

Avšak láska dvou lidí není jen záležitostí jejich výsostně 
osobní intimity – jakkoli už to je neobvyklá změna vzhledem 
k náboženstvím plodnosti (nejen) v Kenaanu. Láska dvou lidí se 
vždy týká, dotýká také ostatních lidí. Tak i láska Milého a Milé, 
stejně jako láska Boha k člověku, inspiruje, nabízí, povzbuzuje. 

Tak i dnešní oddíl zve k pozorování, vnímání, radování se z 
láskyplného vztahu jakoby krále Šalomouna a jeho královny – 
Milého a Milé. Nikoli však již v momentech nejosobnější intimity, 
nýbrž v tom, co je nevyhnutelně vidět – na osobě Milého a Milé. Na 
jejich vztahu – reprezentovaném korunou na hlavě. A také na 
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radosti dvou navzájem se milujících lidí. Na radosti, která naplňuje 
srdce. Protože je to radost ze vzájemné, rovné lásky – která je zde 
dodnes srozumitelně reprezentována „dnem svatby.“ 

Tím větší je tato společná radost, když i matka Milého se 
vztahem souhlasí. Čímž je opět doplněna rovnost Milého a Milé – 
v předchozím oddílu šlo Milé také o to, aby „představila“ svého 
Milého své matce (v. 4).1 

 
Závěr 
Láskyplný vztah dvou milujících se lidí proměňuje celý svět. 

Protože všechny ty, kteří se nechají pozvat ke společné radosti 
z hledění na láskyplné vztahy. Tak mohutně dokáže vzájemná 
láska měnit svět, jako když se mění svět manželstvím krále se svou 
Milou. Taková událost přepisuje i hranice zemí a národů! 

Konečně pořádné setkání Milého a Milé je tedy hlavně 
radostí, a tak dobrem – ale ne jen soukromou „těch dvou,“ ale také 
ostatních. Láskyplný vztah někoho jiného nemá vzbuzovat 
žárlivost ani závist! Tím spíš, když takový vztah jistě prošel 
mnohými obtížemi a oba museli překonat mnohé překážky. Jak o 
nich hovoří také Píseň písní v dosavadních oddílech. 

Ne náhodou také bude pokračováním tohoto dnešního 
„setkání“ vyzpívání krásy Milé z úst Milého! 

 

Píseň: NEZ717 – Tvá, Pane, láska; 4.-5. sloka + modlitba 

Páně 

Rozhovor 

                                                      
1
 Nejde však o žádný nám známý obřad. Možná jde o názvuk také toho, že Milý je 

tak trochu „mamánek?“ 


