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Píseň: NEZ490 – Když se Pán Ježíš narodil; 1.-3. sloka + 
modlitba; Oddíl k výkladu: Pís 4, 8-16 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme začali Pís 4. V ní se poprvé 

dostává významně ke slovu Milý – chvalozpěvem na krásu, ne jen 
tělesnou, Milé. Hlavní důraz Píseň kladla na celkovost krásy Milé. 
Tj. že není krásná jen v jednom rozměru, nýbrž je celá vnímána 
Milým jako krásná. Dokonce tak, že „poskvrny na ní není.“ To je 
zřetelně líčení milostné lyriky nebo zamilovanosti. 

Jde také o druhý důležitý důraz, který se vrací i v dnešním 
oddílu: Krása Milé je přirovnávána ke kráse bohoslužeb, 
chrámového Hospodinova kultu. A tak k dokonalosti oběti Boží, 
která symbolizuje odpuštění. 

 
Nevěsta a hory 
Dnes poprvé je Milá označena jako „nevěsta.“ To stvrzuje 

předchozí náznaky, které o svatbě hovořily. Nevěsta-Milá je tou, 
která nyní cestuje z hor a přes hory – srv. Pís 2, 8-9. Opět tedy 
nadchází moment rovnosti lásky mezi mužem a ženou, ženichem a 
nevěstou, Milým a Milou. 

Hory a pohoří uvedené ve v. 8 jsou všechny vysoké (mezi 
2800 a 3000 metry!) a významné. Např. Chermón byl trvale 
zasněžen a byl zdrojem vody také pro Jordán – tak je opakovaně 
opěvován jako dárce vláhy (Ž 89, 13+133). Tak je symbolem také 
života a plodnosti. Libanón patří mezi biblicky známá místa i 
pohoří. Je proslulý svými cedry a pastvinami (opět hojnost, život!), 
běžně tam žila divoká zvěř, o níž mluví také tento verš. 

Opět je zde přítomen také zápas s pohanskými kulty. Bůh 
Tammůž byl podle pověsti roztrhán právě na Libanónu kancem. 
Ištar, jeho „partnerka,“ jezdila právě horami na právě lvím 
spřežení. A sama byla nazývána „paní divokých zvířat.“ Libanón 
byl znám jako její bydliště. Tak se zde zřejmě odráží toto kultické 
drama, zde však opět přeznačené do lásky Milého k Milé, která 
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také přináší prostor bezpečí – podobně jako dříve Milý. Protože se 
může bezpečně rozhlížet z doupat lvů a leopardů. Jak podobné 
obrazům, které křesťané vykládají adventně a vánočně z Izaiáše 
(např. Iz 11, 6-9 + Iz 65, 25)! 

Hlavním důrazem je však vzájemné nebo společné bezpečí. 
V těchto nebezpečných horách jsou totiž Milý i Milá spolu (srv. Kaz 
4, 7-12). Prostor bezpečí nemůže vytvářet jen jeden z partnerů – 
musí se na něm podílet oba! 

 
Okouzlení 
Další verš už zcela bez zástěrky hovoří o okouzlení Milého. 

Dosl. ho Milá dokonce „připravila o rozum“ nebo „připravila o 
srdce“ – hebrejské l-b-b (srv. kralický překlad!). I dále je líčení 
Milého až pohádkové – jako „láska na první pohled.“ 

Tak Pís předkládá pravdivý pohled na zamilovanost. Snadno 
člověk úplně „zblbne,“ jakoby zamilovaní „ztratili rozum.“ 
Okouzlení, očarování zamilovaností tak v hebrejštině nápadně 
není automaticky něco dobrého. Stejně jako to známe i my – 
okouzlení a zamilovanost snadno rozbijí i celoživotní vztahy a 
rodiny. 

Zde snad má Píseň na mysli v první řadě pozitivní, vzájemné 
okouzlení dvou do sebe zamilovaných lidí. Snad. Protože o 
kontextu Milého a Milé nevíme nic. 

Zmínka o „učarování jediným článkem náhrdelníku“ pak 
nejenom potvrzuje předchozí výklad o hrdle Milé, které bylo jako 
„štíty osázená Davidova věž.“ Také poukazuje na to, že Milého 
neokouzlily jen oči Milé, ale také její výstřih. Píseň písní si nehraje 
na to, že tělesná přitažlivost nehraje v lásce ani vztahu žádnou roli! 

Přirovnání nevěsty k sestře pak nemůžeme brát doslova – 
takové „vztahy“ byly v Israeli zcela zapovězeny. Ačkoli byly i ve 
středověku ještě velmi běžné i v Evropě. Mají komunikovat 
blízkost, intimitu mezi Milým a Milou. Prostor bezpečí, jaký 
poskytuje (nebo má poskytovat) sourozenec sourozenci. 

Toto oslovení má jistě také přirovnat Milou k ženě, která 
bude pečovat o svého Milého – jako sestra o svého bratra. Péče je 
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prvním a nepominutelným projevem lásky partnerské, Boží i 
jakékoli jiné! Tím toto oslovení také překračuje dojem pouhé 
zamilovanosti do lásky. 

A v neposlední řadě jde také o vyjádření náboženské praxe. 
Milá je pro Milého sestrou také proto, že je součástí Božího lidu. Je 
mu sestrou ve víře, která je ve starověku naprosto ojedinělá, 
podezřelá a opakovaně napadaná. 

 
Tělesnost 
K lidské lásce patří také tělesnost. A tak stejně, jako Milá 

vzpomínala na polibky a laskání Milého, opěvuje dnes Milý laskání 
Milé. Znovu a znovu, vytrvale a bez pochybení se tedy vrací láska 
jako vztah partnerský, rovný, vzájemný. A tak už tím zásadně 
proměňující lidský svět a vztahy! Tak si Milý užívá laskání a 
doteky své Milé – dokonce nad víno (srv. pronesení takové chvály 
např. na Moravě!) 

K lásce patří také tělesnost. Židovství se sexuálním rozměrem 
lidského vztahu a lásky problém nikdy nemělo – na rozdíl od 
poaugustinovského křesťanství. I tělesná intimita je dobrým 
Božím darem! Dvojnásob, když připomenu, že rozdíl meze 
hebrejským „laskáním“ a „prsy“ je pouze v samohláskovém znění 
slova. Tj. kanonický text umožňuje obojí čtení, jako už v Pís 1, 2 
(dodecha-dadecha). 

Zmínka o vůni Milé už je snad srozumitelná – vrací se 
opakovaně. I tím je však důležitá – stále znovu Milá svému Milému 
krásně voní. Ne jen tím, kým je (srv. Pís 1, 3!). Také tím, že si dává 
sama se sebou práci, namáhá se, aby Milému byla tak příjemná, jak 
jen je to možné! 

I to je důležitý rozměr lásky a láskyplných vztahů: Namáhat 
se pro dobro druhého. „Neusnout na vavřínech“ s tím, že „už je můj 
a já jsem jeho.“ Nýbrž činit se příjemným/příjemnou pro 
milovanou osobu. Namáhat se pro jeho/její dobro sám se sebou! 

 
Med a mléko 
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Strdí, mléko a med dalšího verše jsou pro Čecha dobře 
srozumitelné obrazy. Stejně jako Země zaslíbená, i Čechy jsou prý 
zemí „mlékem a strdím oplývající.“ Legenda o Praotci Čechovi tak 
pravděpodobně čerpala z biblického námětu Zaslíbené země. 

Milá je tedy přirovnávána k Zaslíbené zemi. K zemi svobody, 
dobra, prospěchu. Ačkoli i zde je zřetelný předchozí rozměr: Pro 
Israel byla cesta do Zaslíbené země cestou náročnou. Vyžadovala 
mnoho námahy, oběti, změny a zápasu se sebou samým – stejně 
jako nepřátelstvím pouště i jiných národů. 

A hlavně: Je jednoznačně a zcela Božím darem. Israelci sami 
nejenom, že nemohli utéct z Egypta. Ale i kdyby se jim to podařilo 
– kam by šli, kdyby jim Hospodin neslíbil a nepřipravil Zaslíbenou 
zemi? K takové kráse, dobru, skvělosti je zde Milá přirovnávána! 

Hlouběji bychom měli v mléce a medu opět slyšet také 
adventní texty: „Bude jíst smetanu a med, bude umět rozlišovat 
dobré a zlé. Bude volit dobro, bude zavrhovat zlo.“ (Iz 7, 15-22) I 
tento oddíl však je provázán s náročností, zápasem, úsilím a 
námahou! 

Milá je tak chválena jako krásná a dobrá nejen tělesně (opět 
jako byl Milý v Pís 1, 3!). Milá je jako ten izaiášovký chlapec, který 
je zvláštní jen jediným – vybírá si dobro, zavrhuje zlo! 

V závěru verše se opět vrací téma vůně – tentokrát Libanonu. 
To má opět připomenout také „ošacení“ chrámu v libanonských 
cedrech, z nichž byl Chrám postaven. A tak bohoslužby. 

Hebrejské lebona je také výrazem pro kadidlo, což jen 
zesiluje bohoslužebný, chrámový, liturgický až božský rozměr 
lásky. Milá voní Milému tak krásně, jako chrámové, kostelové 
prostory! Téma vůní se pak vzápětí vrací ve v. 13-14. 

 
Zavřená zahrada 
Z ničeho nic je však Milá přirovnána k zavřené, 

zabarikádované, zapečetěné zahradě, valu, prameni. 
V první řadě jde snad o obraz tajemství. O to všechno, co Milý 

o Milé ještě neví. Ba dokonce možná ani Milá sama o sobě. Všechny 
obrazy tohoto verše opět čerpají z běžných skutečností: Zahradu 
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šlo zamknout, pramen „zapečetit“ (přesněji: Zapečetit na ní 
navalený kámen – Da 6, 18) atd. 

Mimo jiné může jít také o symbolické opěvování panenství 
Milé. Stejně jako její plodnosti – najít v Israeli vodní pramen se 
rovnalo zázraku (srv. Izákovo kopání a verš 15.). To, co je tak často 
v SZ označeno jako „studna,“ byla většinou cisterna. Tj. nádrž na 
dešťovou vodu, nikoli zdroj pramenité podzemní vody. 

Také však může jít o vyjádření věrnosti Milé Milému (srv. 5, 
1!). Že svou „zahrádku“ ani svůj „pramen“ nerozdává kde komu. 
Nemůže do nich kde kdo vstoupit, jak se jim zamane. Tím silněji, 
když je v tomto oddílu vnímána dokonce už jako nevěsta. 

 
Vůně 
Verše 13-14 opět zdůrazňují vůni Milé. Opět nejprve 

v obvyklém, základním porozumění této chvály – kdo by chtěl, aby 
jejich partner/partnerka páchli? 

Přirovnání Milé k sadu i zahradě mají také nazvučet, co český 
překlad nemůže přeložit: Ráj. Rajskou zahradu z úvodu Gn. „Sad“ 
je zde totiž v hebrejštině „pardes,“ což v perštině označuje právě 
„rajské“ zahrady kolem svatyň. Bližší nám je tomu podobné řecké 
paradeisos, tak blízké anglickému paradise nebo neměckému 
Paradies. 

Milá tedy jakoby „voní rájem.“ Voní dokonalostí Božího 
stvoření, které ještě nebylo dotknuto, narušeno, zkřiveno, 
pošpiněno hříchem – srv. předchozí oddíl! 

Všechny zmíněné rostliny jsou známé svou vůní – některé 
dodnes (skořice, aloe, šafrán!). Takřka všechny jsou pro Israel také 
exotické (srv. Pís 1, 5+6!). A hlavně: Jsou nějak spojeny 
s bohoslužbami! 

Tvary granátových jablek zdobily hlavice sloupů v Chrámu 
(např. 1Kr 7, 18+20). Na Áronově kněžském rouchu byly stejné 
obrazce (např. Ex 28, 33nn). A pro souvislost s předchozími verši 
dnešního oddílu: Zvědové přinesli z průzkumu zaslíbené země 
také granátová jablka (Nu 13, 23). 
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Nard, šafrám a puškvorec byly důležitými součástmi kadidla, 
které bylo denně páleno před vchodem do velesvatyně v Chrámu. 
Skořice byla navíc součástí oleje pro svaté pomazání Ex 30, 23) – 
stejně jako myrha (srv. dary mágů o Vánocích!). Také aloe se 
užívalo jako kadidla (a také v lékařství). 

Tak se opět vrací motiv krásy, vůně, dobroty Milé jako jsou 
krásné, voňavé a dobré bohoslužby v Chrámě. A obráceně – 
bohoslužby jsou tak dobré, jako láskyplné, milující vztahy. 
Nakonec jsou přece jen z Boží lásky k člověku, která je podstatou 
bohoslužeb! 

 
Větry 
Poslední verš pokračuje v obraznosti vůní – kéž je jimi 

symbolizovaná láska sdílena! Kéž zavanou vánky, aby vůně lásky 
Milé byla cítit také dalším lidem! 

Také se nenápadně opět dostala ke slovu Milá – byť jen na 
chvilku. Vzápětí bude opět hovořit Milý. Ale také jen na chvilku. 

Milá sama si tedy přeje, aby jejich láska byla „cítit“ také 
dalšími. Láska není záležitost jenom a výhradně soukromá. Láska 
je vidět dokonce nevyhnutelně. Je nevyhnutelně cítit, znát, jestli je 
daný vztah nebo prostředí laskavé a láskyplné – nebo ne. 

V základním významu si však Milá přeje, aby vůně její 
„zahrádky“ přilákala Milého. Aby do ní vstoupil a jedl „plody její 
zahrádky.“ Jistě jde také o obraz tělesné intimity Milého a Milé.  

V hlubším významu je severní vánek z hor – tedy spíše 
chladný a chladivý. Naopak jižní je z pouště – tedy horký, hřejivý. 
Oba rozměry se mají „potkat“ v zahrádce Milé. Zřetelně aby tak 
bylo příjemné prostředí „tak akorát,“ kde není ani příliš horko, ani 
příliš chladno. 

Tedy, aby šlo o prostředí ideální. 
 
Závěr 
Píseň písní se zřetelně věnuje všem rozměrům lidské lásky. 

Jak zamilovanosti, tak tělesné intimitě, tak hluboké partnerské 
lásce i věrnosti (srv. 5, 1!). To vše je totiž odrazem Boží lásky 
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k člověku, která jediná umožňuje zázrak lásky, nezištnosti, péče, 
věrnosti v lidském světě. 

Po čemž každý znovu a znovu touží jako po příjemných 
vůních. Které jsou také, asi nepřekvapivě, součástí slavení Vánoc! 

 
Píseň: NEZ490 – Když se Pán Ježíš narodil; 4.-6. sloka + 

modlitba Páně 
Rozhovor 


