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Píseň: NEZ718 – Můj Bůh je můj štít + modlitba; Oddíl 
k výkladu: Pís 5, 1-8 

 
Milí, 
 
na posledním setkání jsme zakončili Pís 4. V ní Milá opětovala 

aktivitu Milého z předešlých kapitol – jako se Milý hnal přes hory, 
tak nyní i Milá. Protože Pís 4 je hlavním zpěvem Milého, i on 
vychvaloval vůni Milé – doslova i přeneseně. Tj. v její zvláštnosti, 
možná až dokonalosti a bezúhonnosti – v podobnosti obětem 
Hospodinovým. 

V závěru Milou přirovnal k zapečetěné zahradě a prameni – i 
dnes se vrací tento rozměr, také v připodobnění k zahradě rajské. 
K dokonalosti a čistotě nejen obětí bez vady v Chrámu, ale také ke 
stavu před Pádem. Už v předchozím oddílu tedy Milou 
připodobňoval k dokonalému, rajskému, ideálnímu, nebeskému 
prostředí – také narážkou na vánky. 

V posledním verši si Milá přála, aby vůně její „zahrádky“ 
přilákaly opět Milého. „Provoňování“ světa láskou se vrací i 
v dnešním oddílu. 

 
První verš 
V dramatu dnešního oddílu se nejprve zdá vše pokračovat 

v ideálu předchozí kapitoly. Milý přišel za Milou tak, jak si to přála. 
Jak o to usilovala také svou vůní – doslovnou i přenesenou (tj. 
krásou své osobnosti, bytosti, charakteru před Bohem). 

Ve své zahradě (srv. důraz na věrnost, intimitu, jedinečnost 
láskyplného vztahu z předchozí kapitoly!) sbírá Milý myrhu a 
balzám. Nejprve se opět nebojme významu tělesné intimity Milého 
a Milé – myrha bude přece stékat také z prstů Milé. 

Hlouběji a podstatněji však jde opět o přirovnání 
k bohoslužbám – proto je (takřka) neustále připomínána právě 
myrha. Křesťané zde pak mohou podotknout, že jde o až 
mesiášskou, kristovskou dokonalost lásky Milého a Milé. 
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Ještě hlouběji jde o obraz vznikajícího společenství a 
obecenství. Milý přichází, sbírá, jí, pije. Právě tak obvykle vzniká 
obecenství – stejně jako se odehrává rande dvou lidí. Nejprve je 
potřeba být vůbec fyzicky přítomen, pak s sebou něco přinést, pak 
přinesené sdílet (závěr verše!). 

Obecenství lásky Milé a Milého se v závěru verše rozrůstá 
aktivitou Milého také k dalším. Na první pohled i včetně tělesné 
intimity – o to nápadněji, pokud opět vzpomeneme na rozdíl pouze 
samohláskového čtení slov „laskání“ a „prsa“ (dodecha – dadecha). 

V hebrejském textu ale ono „laskání“ vůbec není! 
Hebrejský text říká dosl.: „jezte, pijte pitím/opijte se opitím 

miláčkové.“ Zdvojení slovesa je v hebrejštině forma, která zesiluje 
jeho význam, česky bychom řekli: „Převelice se napijte, safra se 
napijte, pořádně si dejte do nosu.“ A kořenem posledního slova je 
ono „davidovské“ dód, tj. miláček, milovaný, milenec (a, 
překvapivě, také „strýc“). 

Jde tedy o pozvání ke společné hostině, jídlu a pití, lásce a 
„miláčkovství.“ Láska má provoňovat svět. Má svět proměňovat ve 
velkou hostinu (srv. Ježíšova podobenství Božího království i 
eucharistii!). Ve svět a prostor radosti, dobra, obecenství a 
společenství. A Boží láska tak vždy znovu činí. A tak nabízí svět 
(takřka) bez hříchu, zla – med a mléko jsou totiž také pokrmem a 
nápojem rajským! 

 
Druhý verš 
V druhém verši se však již objevují náznaky reality, drhnutí 

lásky mezi lidmi. V plnosti se pak projeví ve v. 3. 
Milá totiž jakoby zároveň spí a zároveň bdí. Její srdce, tj. 

centrum celé osobnosti, je vzhůru, ačkoli snad tělo spí. Snad jde o 
obraz nespavosti, nervozity – protože Milé chybí Milý? O obraz 
unaveného těla, které touží a chce spát, ale rozvířená, nervózní 
duše to neumožňuje? Vždyť její Milý, který i v Písni s ní spíše není, 
než je, s Milou opět není! 

Tentokrát již však není za horami ani za zídkou. Tentokrát 
s Milou nehovoří přes okenní mříže. Už rovnou klepe na dveře 
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Milé. Přeje si, aby mu otevřela, aby ho pustila dovnitř. Opět ne jen 
geograficky, ale také do svého srdce, do své blízkosti a intimity! 

Také proto ji Milý oslovuje termíny právě intimními, 
blízkými. Které však opět mají nazvučet bohoslužby. A hlavně 
bezúhonnost, bezhříšnost, odpuštění, snad opět až rajskost Božího 
království. 

Rosa pak není jen obrazem opět buď rána, nebo večera, tj. 
času, když Milý přichází. Rosa je v SZ vždy obrazem požehnání. 
Podobně jako vodní pramen. Také ze stejného důvodu – v takřka 
jen pouštním a hornatém prostředí není rosa běžným jevem (srv. 
Gedeóna a rouno!). Milý tedy přichází s požehnanou, jakoby 
„pomazanou“ hlavou. Tj. opět jako král, kněz, miláček (dód = 
David!). 

Ačkoli je to mírně zakaleno tím, že tak hovoří Milý sám o sobě. 
Jistě i zde se objevuje napětí mezi dokonalostí Boží lásky a 
královstvím, které se vlamují do lidského světa. A mezi realitou 
lidského světa, v níž i milující muž je ješitný, arogantní, pyšný. 

 
Třetí verš 
Což je dvojnásob důležité uprostřed podivného váhání, 

neochoty, lenosti a pasivity Milé ve v. 3. Proč najednou váhá – když 
její srdce tak bdělo? Proč vůbec váhá, když po Milém tak toužila? 
Proč navíc váhá kvůli tak banální výmluvám, jako obléknout se a 
trochu si zašpinit nohy cestou od postele ke dveřím? 

Nejprve: Stejně jako předchozí verš odráží běžnou zkušenost 
žen s muži, tak tento mužů s ženami. Ponechme SZ, že pýcha, 
arogance a ješitnost jsou hlavně mužské vlastnosti – stejně jako 
pasivita, váhavost, nerozhodnost, neochota už k iniciativě také 
v lásce hlavně ženskými. Ačkoli obojí samozřejmě nalézáme u 
obou pohlaví A nechme si líbit, že lidská láska je prostoupena 
hříchem! A to dokonce, i když je člověk „požehnán“ bohoslužebnou 
myrhou (v. 5). 

Tak stejně, jako muži se i uprostřed lásky projevují ješitně a 
namyšleně a prezentují se jako požehnaní a (po)mazaní, tak ženy 
stejně nepochopitelně a zbytečně najednou váhají, nechce se jim, 
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čekají, až co (ještě dalšího?) udělá muž. Přece se kvůli němu 
nebudou oblékat a obouvat, ne? 

Hlouběji také může jít, překvapivě, o obraz již dlouholetého 
svazku až manželství. Kdy už alespoň jeden z partnerů už není 
hnán hormony a zamilovaností, aby šel pro lásku a bližního dál než 
jen „na půl cesty.“ Ačkoli oba po společném čase, intimitě, blízkosti 
a lásce touží… 

Ještě hlouběji: Všimněme si, že zcela zmizely všudypřítomné 
bohoslužebné až rajské momenty. A místo nich tu máme „špínu.“ 
Špínu hříchu lidského světa. Paradoxně, protože v pátém verši 
kane z rukou opět právě „posvěcující“ myrha! 

Protože překročení ke skutečně lásce znamená sestoupit do 
špíny. Přijmout druhého i s tím, co je na něm neMilé a neMilého. 
Vykročit pro láskyplný vztah do špíny hříchu lidského světa i 
v partnerství a lásce. Ačkoli se do toho vlastně žádnému člověku 
nechce – ani v láskyplných vztazích! 

Ačkoli Bůh právě tak znovu a znovu vystupuje, sestupuje a 

jedná i v SZ! 
 
Čtvrtý verš 
Drama vrcholí. Milý se nedal odradit – prostrkuje ruku, snaží 

se odemknout dveře (proč vůbec jsou zamknuté?). Milý až 
agresivně postupuje dál k Milé – chvění Milé tak není jen touhy, ale 
možná také trochu strachu a obav. Vždyť ten Milý se vůbec nedává 
odradit, je jako válčící dobyvatel, rozjetá lokomotiva! 

Z textu je však bohužel zřejmé, že jen „mužova“ aktivita, síla, 
agrese, touha ani láska nestačí. Milý se dovnitř nedostal. Lásku si 
nejde vynutit. Do skutečné duševní a duchovní intimity se nelze 
vnutit. Když druhý člověk nechce, tak to prostě nejde – „i kdyby 
trakaře padaly.“ A to i v případě naprosto hloupých důvodů, jak je 
nabízí prostý význam slov předchozích veršů. Avšak právě taková 
je běžná realita lidské lásky i partnerských vztahů… 

 
Pátý verš 
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Ale Píseň nabízí, stejně jako celá Bible, také ideál. Milá se 
nechala strhnout, inspirovat mužovou aktivitou. Navzdory svým 
(dost přiblblým) důvodům nakonec vstává a spěchá Milému 
otevřít. Jenže Milý už u dveří není. Své snahy vzdal a (stejně 
přiblble) odešel. 

Jak směšně celá tato situace působí a vypadá, když o ní 
čteme! Jak strašidelně běžná je však v životech takřka všech lidí… 
Jak je při četbě všem jasné, co je třeba udělat a že to není nic 
těžkého ani náročného! A jak málo lidí je ochotno vykročit dál než 
jen „na půl cesty“ i za láskou ve svém vlastním životě… 

Vždyť to vyžaduje risk a vydání se všanc – vždyť to vyžaduje 
právě oběť! 

To vše je o to silnější, že i z Milé „stéká požehnání.“ Stejně 
jako Milý má „pomazanou, požehnanou“ hlavu rosou, tak Milá ruce 
myrhou. Ale ani Boží požehnání, ani namatlání hlavy nebo rukou 
posvátnými tekutinami na lidské podstatě nic nemění. 

Ačkoli nakonec Boží síly přemohly lidský hřích, lenost, 
neochotu, strach i netrpělivost a vzdání se, v tento moment v 
„příběhu“ Písně je pozdě. 

 
Šestý a sedmý verš 
Milý už byl pryč. Šel jinam. V obavách Milé dokonce možná 

(odbočil) „za jinou?“ Absurdita situace je podtržena obrazem, že 
šlo jen o pár kroků a zvednutí zástrčky – ale ani to málo ženě za 
lásku, intimitu, touženého Milého nestálo. Stejně jako Milému za 
ještě trochu dalšího čekání. 

Tak Píseň předkládá rovnost nejen v lásce, ale také v hříchu a 
selháních – také v láskyplných vztazích. Muži nejsou horší než 
ženy. Ženy nejsou horší než muži. Ačkoli projevy jsou různé, obsah 
je stejný. Podstata je stejná. Např. svou vlastní nevěru přiznávají 
dvě třetiny obou pohlaví! 

A tak se vše jeví tragicky a zoufale. Milá má pocit, že umírá. 
Ačkoli Milého možná ještě slyšela mluvit (nebo jde o výraz obav 
vůči mužově „agresi“ jako ve v. 4?). Už ho však nalézt nedokáže. 
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Situace je promarněna, je pozdě, Milý už ani neodpovídá. Možná 
také pro předchozí vyjádření Milé? 

V praxi opět situace asi pochopitelná – muže se celá situace 
dotkla. I muži mohou nabýt dojmu, že je žena nemiluje a za nic jí 
nestojí (a i mužů může jít o dojem oprávněný). A tak Milý, po právě 
celé „své“ kapitole, naprosto mizí ze scény. Ještě v úvodu Pís 6 bude 
pryč! 

Kromě reality lidských vztahů však i Píseň opět předkládá 
také ideál: Milá se opět vydává Milého hledat. Neutápí se 
v sebelítosti. Právě v odmítnutí předchozí pasivity, která vedla 
k současné situaci, se aktivně, neohroženě (pro starověký pohled 
„chlapsky“ a „mužně“ (a nepřípustně!)) vydává hledat Milého. 
Stejně jako v Pís 3 riskuje – pro lásku. A tentokrát Milá je zbita, 
zraněna, jsou z ní strhány části oděvu. 

Protože takto toulající ženy byly takřka výhradně prostitutky. 
A ty nesměly nosit žádné závoje ani podobné – ačkoli to často 
dělali (srv. Támar). Dosl. jí totiž strhli stráže právě „přikrývku 
hlavy.“ 

Tentokrát tedy platí Milá za lásku mnohem víc než v Pís 3. 
Možná tak proto, že celá situace je zaviněna lidským hříchem – 
Milé i Milého! 

Tak tento verš také ukazuje, že Boží láska má často rysy spíše 
„ženské“ a „mateřské“ – protože se stejně vydává, riskuje, otvírá 
znovu a znovu. Boží láska se nechává tlouct a zraňovat a svlékat. 
V Ježíši Kristu pak doslova. Avšak i zde je to žena, tj. církev/člověk, 
kdo takto jedná – tedy v protikladu s alegorickým výkladem! 

 
Osmý verš 
Ale ani uprostřed bolesti, modřin, nahoty, ponížení, pohrdání 

a mylného porozumění (stráže měly Milou za nevěstku!) se Milá 
nevzdává. Škoda, že stejnou odvahu, iniciativu a akčnost 
neprokázala, když se k ní snažil přes zamknuté dveře dostat Milý – 
ale taková je realita lidských vztahů i lásky. 

Sama totiž navzdory tomu všemu Milého najít již nedokázala. 
Volá tedy o pomoc ostatní. Ačkoli tím riskuje, že nějaká z nich jí 
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Milého „ukradne.“ Ačkoli ty její situaci nechápou – srv. druhou část 
Pís 5 – vždyť si za svou situaci z nemalé části může sama! 

Avšak Milá se nevzdává. Láska se nevzdává. Prosí bližní o 
pomoc. A pokud by jim se podařilo nalézt Milovaného a Lásku 
Milé, mají mu říct, že je nemocna láskou. Ačkoli to tak nemuselo 
vypadat. Tj. že miluje Milého, ačkoli celá situace vypadala jinak. 

„Nemocnost“ láskou je pak typickým orientálním obrazem. 
V ní je láska jako horečkou a nemocí – které jsou dílem démonů. 
Určitě se v tom potkává vnímání lidí, když se někdo jiný zamiluje. 

 
Závěr 
Ale mám za to, že Bible jde opět o mnoho hlouběji. Láska je 

„nakažlivá!“ Láska se má jako nemoc, horečka šířit celým světem. 
Láskou se mají nakazit všichni. Všichni mají být nemocní láskou. 
Vždyť i Boží láska k člověku se jeví jako nemoc – Všemohoucí, 
který slouží svému nevděčnému, nemilujícímu, netrpělivému, 
línému a v-dobru-pasivnímu stvoření (zato jak aktivní jsme ve 
všem, co není Boží vůle!). O to silněji pro křesťany v Kristu – a 
ještě silněji o Vánocích a Velikonocích! 

Láska má nakazit celý lidský svět. Má vytvářet společenství, 
jak k němu zval úvod dnešního oddílu. Láska je má být také 
inspirací a pozváním pro ostatní. Není jen záležitostí „těch dvou!“ 
Stejně jako Boží láska ke každému člověku je záležitostí 
celosvětovou, celého lidstva, ne jen „těch dvou“ – člověka a Boha, 
mně a Boha. 

Proto také všechna pojetí, v nichž „věřit si přece můžu sám,“ 
jsou nápadně antibiblická. Nepoučená. A neznající ani Krista, 
natožpak Boha. A tak neznající ani lásku lidskou. Natožpak Boží. 

Což vede k takovým důsledkům, které jsme slyšely v dnešním 
oddílu: K násilí, bolesti, modřinám, ponižování, útlaku, mylnému 
porozumění, nezájmu, samotě a opuštěnosti. A tak k zoufalství a 
„prchání života“ (v. 6). 

 
Píseň: NEZ718 – Můj Bůh je můj štít + modlitba Páně 
Rozhovor 


