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Brzy jsem ve svém životě zjistila, že nemůžu žít bez lásky. Dostalo se mi zázemí láskyplného domova, který mi dal dostatečně pevnou půdu pod nohama a já jsem mohla vyjít do světa hledat tu svou
Lásku. Lásku jsem nacházela v kráse literatury, v obrazech, v hudbě,
v přírodě i v tichu, v putování, ve vztahu. A později, dávno dospělá,
jsem našla lásku v Bohu.
Ale zamilovat se, není to stejné jako milovat.
Letos je to sedm let od doby, kdy jsem se setkala s prvním párem
snoubenců, které jsem měla jako duchovní dovést k rozkvetlé slavobráně, k přijetí svátosti manželství. Během těch let jsem vyslechla
desítky, nebo spíše stovky příběhů lásky. Každý byl svébytný. Jeden
bláznivý, neuvěřitelný, další naplněný něžným soucitem, pokorou,
rozumným zvažováním. Chutí a vůní lásky je nespočet. A nakonec
jsem v každém z těch vyprávění zahlédla dřív nebo později i rozměr
duchovní. Někteří snoubenci přinášeli už na první setkání své křestní listy, jiní se matně rozpomínali na to, jak ono to vlastně s tou jejich vírou je. Ale něco měli přeci jen společné. Víru v lásku. Důvěru
v to, že chtějí své životy propojit… už napořád.
K tomu napořád vede dlouhá cesta. Tedy, kéž by byla opravdu
dlouhá! Krátká cesta k věčnosti spíše nepovede, mnohému se na
ní nestihneme naučit. Nikdo z nás ale nedostává k takové výpravě
mapu ani spolehlivý návod. Snad dostáváme kompas, ten ve svém
srdci. Ale to, jestli ho nakonec budeme umět správně použít, to
neví nikdo z nás. Jak spolu obstojíme na křižovatkách, kterým směrem se vydáme a zdali sobě navzájem příliš neutečeme? Na počátku vztahu na tyto otázky odpověď neznáme a nebudeme to vědět
ani později. Vztahy a láska samotná nejsou sázkou na jistotu, a ještě
k tomu po nás žádají to nejcennější, co máme.
Náš čas. Náš život. Nás.
Je tolik druhů lásky, tolik básníků ji opěvuje, tolik slz se kvůli ní
proplakalo, ať už štěstím, nebo bolestí. A přesto jsme láskou zas
a znova zcela vytrženi z reality, povzneseni, dojati, občerstveni. Láska nás fascinuje. Láska se nás dotýká. Láska nás unáší. O lásce je i ta
„píseň nejpísňovitější“. Starozákonní Píseň písní.
Pohlížím na ni jako na sbírku milostné poezie, která člověku po
staletí dodává sílu, naději a optimismus. S láskou dává náš život zde
na zemi smysl. V Písni písní nacházeli lidé slova pro pojmenování
vlastních prožitků a emocí, Píseň se stala tolik potřebným zdrojem
radosti a útěchy pro člověka obtíženého starostmi, bolestí, válkou,
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nenávistí. A přitom snad kolem žádné biblické knihy se nevedlo tolik diskusí, aby se odhalilo, o čem ve skutečnosti je.
Nakonec se podařilo přijmout Píseň písní do židovského
i křesťanského kánonu. Věhlasný učenec, rabín Akiva ben
Josef, prohlásil, že nic na světě nevyváží den, kdy lid Izraele Píseň písní dostal, a řekl: „Všechna písma jsou svatá, ale Píseň písní je svátostí nejsvatější.“
Píseň písní je víc než romantickou sbírkou veršů. Přináší moudrost a inspiraci, upřímné nadšení z lásky a milování, které vedlo až k alegorickým výkladům. Vztah milého
a milé byl označen jako symbol vztahu Boha a jeho lidu Izraele, nebo později jako láska Krista k církvi. A nesmíme zapomenout také jedinečný vztah Boha ke každému z nás. Píseň
písní nás učí o lásce, která se týká nás samých, potvrzuje
naši odvěkou hodnotu a důležitost v Božích očích. Tématem
Písně je láska v přirozené podobě, láska, která přichází a intenzivně zaplavuje každičký kout našeho těla i duše a jako
májový déšť proniká úrodnou půdou. Píseň písní se ale nevyhýbá ani zmatku a bolesti, kterou může láska přinést.
Píseň písní nepřináší celistvé vypravování od setkání, přes
zamilování k věčné lásce. Nabízí nám spíš mozaiku pohledů, které od sebe někdy není snadné oddělit nebo je naopak
propojit. Mění se místa a situace, mění se osoby i jejich perspektiva a motivace. Píseň písní je „pramen vody živé“, která
tryská neohroženě ve skalách, stéká se ve vodopád a dopadá zase o kus dále. Dobrodružství od začátku do poslední
kapky.
Přála bych si, aby tento můj komentář byl o lásce, která je
všeobjímající, univerzální a Bohem daná člověku jako vzácný dar. Vztah, o kterém Píseň písní pěje ódy, je heterosexuální, mezi mužem a ženou. Pokud bych snad ale směla mít
přání, kéž je naše vnímání lásky mnohem více inkluzivní.
Dovolte mi vás provést stezkou okolo vinic, lidských příbytků, míst, kudy prokvétá láska. Stejně jako k tělu patří
duše, k lásce fyzické náleží rovina duchovní, taková, která
nás učí snít, vytvářet abstraktní obrazy a vize, poznávat, že
náš život má své výšiny i hloubky a že láska přichází i odchází, proměňuje se, nechává se hledat a nacházet, ale nikdy
nekončí, nezaniká, neumírá.

předmluva

Silnější než smrt

Martina Viktorie Kopecká
17

Ona
Osvěžte mě rozinkami,
posilněte mne jablky,
neboť jsem láskou nemocná.
Jeho levice pod hlavou mou
a pravicí mě objímá.
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V lásce, v zamilovanosti, v touze náležet druhému je něco,
čím sami sebe činíme otevřenějšími a tím i zranitelnějšími. Necháváme společně prorůst nejen své dva příběhy,
ale i příběhy svých dvou rodin, odkaz našich předků,
abychom se sami jednou stali rodiči a spojili tak svůj život
napořád. A i když se někdy stává, že se životní partneři
rozejdou, jejich společné rodičovství zůstává.
Lze se na manželství a rodičovství odpovědně
připravit? Já nevím, neznám zevnitř ani jedno. Ale toto
cítím poměrně pevně – Píseň písní zpívá o něčem, čemu
nemůžeme a nechceme odolat. V tom se láska podobá
víře. Má schopnost učinit srdce člověka otevřeným,
přijímajícím. Tak, aby se ho mohl dotknout Bůh. Všechno
je to vlastně tak prosté, až se to stává nepochopitelným,
nepolapitelným ve své podstatě. Jakmile zapojím příliš
rozumu, jakmile se lásku pokusím propočítat, připravím
ji o křidélka. (Stejně jako láska bez rozumu může
připravit o křidélka zase mě – znemožnit mi pohyb
i vývoj, vzít mi veškerou možnost uvažování a nadhledu.)
Co tedy znamená „onemocnět láskou“? Nechat se unést
na oblaku vášnivé něhy? Opít se vínem zamilovanosti?
Doteď nám možná bylo dobře, ale když jsme takto onemocněli, najednou je nám mnohem lépe. Co lépe! Svět
se najednou před námi změní, před očima se promění
v „hodovní síň“. Tančí se a zpívá, sil neubývá, noci jsou
dlouhé. Onemocnět láskou ale také znamená zahledět
se příliš do sebe samého, do svého úsudku o milovaném
člověku. V rané fázi zamilovanosti prožíváme pocit, že
toho druhého přeci známe celý život, vždyť mu nebo
jí tolik rozumíme. Ale není ona to past čerstvé lásky?
Všechny příchozí signály dešifrujeme podle své šablony,
překládáme svým způsobem, a čemu nerozumíme, to
raději jednoduše přeskočíme. Až najednou, z ničeho
nic, po pár měsících na vlně emocí, kdosi vypne vlnobití.
Přijde čas všechno zpřeházené zase posbírat a uspořádat.
Najednou se objevují ty přeskočené pasáže příliš rychlého
příběhu jedné úžasné lásky. Stalo se vám to někdy? Těžká
může být kocovina opilců lásky.

píseň písní 2:5—6

Láskou nemocná
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Ona
Slyšte – můj milý! Hle – už se blíží,
přes hory skáče, spěchá přes kopce!
Srnci či kolouchu můj milý podobá se.
Hle, za naší zídkou už se zastavil,
mezerami se dívá, škvírami nahlíží!
Můj milý ozval se a ke mně promluvil:
On
Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!
Hle, zima už skončila,
průtrž přestala a je pryč.
Kvítí se ukazuje po zemi,
čas prozpěvování je tu,
hlas hrdličky zní po kraji.
Fíkovník nasytil své plody mízou,
révový květ svou vůni vydává:
Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!
Holubičko má v rozsedlinách skalních,
ve skrýši nad srázem,
dopřej mi spatřit svůj obličej,
svůj hlas mi dopřej uslyšet.
Tvůj hlas je tolik lahodný,
tvůj obličej tak líbezný!
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Co udělá vzdálenost s láskou? A co láska se vzdáleností?
Jedni snoubenci mi vyprávěli o začátcích svého
vztahu, kdy je dělilo mnoho kilometrů, a navíc ještě
moře. I přes to chtěli trávit čas spolu. Dívali se na film
ve stejnou chvíli a u toho si ještě telefonovali, aby mohli
sdílet své postřehy. Odloučili se v podstatě jen během
spánku (budík měli nastavený, jak jinak, oba na minutu
stejně).
Jiní snoubenci mi pověděli, že se seznámili online
a nějakou dobu si jenom psali. Celý den, i v noci. Jednou si
ale poslali zvukovou zprávu, a ta způsobila, že se konečně
odhodlali k osobnímu setkání. Můžeme si napsat celé
stohy dopisů (nebo dnes spíše zpráv či mailů), ale dokud
toho druhého neslyšíme, zní nám při všem tom čtení
v hlavě jen náš vlastní hlas. Nezamilováváme se tak do
skutečné osoby, ale jen do své představy o něm, o ní.
Teprve když se propojí všechny vjemy, začne se utvářet
zkušenost s reálným protějškem. A tehdy ten druhý
skutečně ožije nejen v našich představách. Svůj hlas mi
dopřej uslyšet…
A najednou je Milý je zase tu – a s ním jaro, čas máje,
kvetoucích stromů, zpěvu ptáků. Čas bezstarostnosti, čas
radosti, čas sladkosti. Milá naslouchá pozvání Milého:
Vstaň a pojď. Láska je silou, která aktivizuje a motivuje.
Dlouhodobě ale nelze jen dávat, ani jen přijímat. Nelze
jen požadovat, aby ten druhý byl ochoten se nám ve
vztahu vydávat: „Vstaň a pojď, poslechni si má přání,
naplň je.“ Láska jistě není obchod, a přesto i v ní jde také
o neustálou „výměnu“. Stavebními kameny domu lásky
jsou vzájemná starost a péče, vědomí odpovědnosti,
oboustranná úcta, a to všechno v doprovodu poznání,
které ze spojení dvou lidí vyplývá a bez něhož by nebyl
vztah autentický a pravdivý, ale zůstal by v rovině
fantazie a představ.

píseň písní 2:8—14

Má překrásná, pojď
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Ona
Na lůžku jsem toužila za nocí
po tom, kterého z duše miluji.
Hledala jsem ho, ale nenašla.
A tak už vstanu a město prochodím,
pátrám po ulicích i náměstích
po tom, kterého z duše miluji.
Hledala jsem ho, ale nenašla.
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Nálada v knize se znatelně mění. Je snad lepší nemít
než ztratit? Vzpomínám si na slzy jedné nevěsty, kterou
její snoubenec opustil jen pár dní před svatbou. Hodně
jsem o tom příběhu uvažovala. V přítomnosti obou bylo
člověku dobře, vedli jsme dlouhé rozhovory, nepozorovala jsem žádné příznaky, které by napovídaly, že v tomto
vztahu snad není něco v pořádku. Ano, nebylo v něm
neustále jen blankytně modré nebe, ale měla jsem dojem,
že si umějí s mraky i blesky poradit. A najednou z toho
všeho milování zůstanou jen svatební šaty pověšené na
ramínku v okně. Jako tělo bez duše. Jako prázdné ulice
bez života.
Láska, a zejména ta fyzická, je někdy užívána jako lék
na bolest. My lidé, naše společnost, se bolesti snažíme
vyhnout obloukem. Pokud nás přeci jen doběhne, známe
instantní řešení, jak si s ní poradit. Bolest, trápení
a nepohoda nejsou zrovna oblíbené stavební kameny
skládanky našich dní. Raději jdeme od jedné „lásky“ ke
druhé, od velkého dobrodružství k dalšímu. Ale bolest je
nesmírně důležitým signálem. Je poslem s neodkladnou
zprávou – o vztahu dvou lidí, o nás samých. Tam, kde to
bolí, je potřeba nejen léčivá síla a hřejivost lidské dlaně.
Bolestivé místo je potřeba náležitě prozkoumat, nejen
rychle zakrýt náplastí a utíkat dál. Podívat se bolesti do
očí vyžaduje odvahu, nejen proto, že uvidíme krvácející
ránu, ale také proto, že uvidíme její příčinu. Kéž bychom
ji dokázali zahlédnout včas, dřív, než budou následky
fatální. Bolest, kterou brzy neprozkoumám a jejíž zdroj
nepoznám do skutečné hloubky, může být tím posledním, co ve vztahu ucítím.

píseň písní 3:1—2

Hledala jsem
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On
Do zahrady své vcházím, má drahá nevěsto,
sbírám svou myrhu i své koření,
svou plástev medu jím,
své víno i mléko popíjím.
Dcery jeruzalémské
Jen jezte, přátelé, a pijte,
milováním se opijte!
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„Dávejte svá srdce, ale neodevzdávejte je tomu druhému
do vlastnictví.“ (Chalíl Džibrán, Prorok). Člověka nelze
vlastnit. Lásku nelze koupit. Milovaná osoba není
ve skutečnosti moje. Vzájemně svými můžeme být
jen natolik, abychom se nerozpustili v tom druhém.
Integrita mého těla, mé duše, mého světa myšlenek, je
nedotknutelná. Mám právo na své úvahy, které s nikým
nesdílím. V manželství, v partnerství, ve vztahu se nestávám mobiliářem bytu, se kterým lze nakládat. Přesouvat
jej a nově nalakovat. Láska rozkvétá, když dává a zároveň
přijímá. A přesto nemá směnnou hodnotu. Milováním
nelze vydírat, není to zbraň ani platidlo. Sbírej, můj milý,
svou myrhu i své koření. A dopřej mi sklizeň své úrodné
krajiny. Mluv se mnou a ptej se mě. Mlč se mnou a hleď
na mě. Sdílení je smyslem naší cesty.
Pít lásku, jíst lásku, žít z lásky. Láska je jako cirkus.
Červený samet saka principála, zářící dáma za pokladnou,
pach potu akrobatů, lehkost nožek balancujících na laně
i měkká hlína okolo maringotek, když zrovna naprší. Jak
to voní, jak to mámí, jak to opíjí… Zout si boty a roztočit
sukni na celé kolo! Cirkus nesmí umřít. Cirkus nesmí
umřít! Je tolik potřeba zachovat to, co nás povznáší, i to,
čeho se bojíme. Že se smekneme, že se zřítíme do pilin, že
nám žádná perská tyč nepomůže udržet balanc našeho
bytí. Láska je cirkus, který bez přestání staví a zase bourá,
vystupuje a už se zase uklání. Balíme! Cirkus plní naše
dětské srdce posvátným úžasem.
Opít se milováním, jaká opojná představa! Snad jen
se vyvarovat těžkého rána, závislosti a zkreslených
vjemů. Na druhou stranu, to všechno k lásce také nějak
patří. Láska nám dává nebývalé množství síly, odvahy
a možnosti vidět krásy světa v pestrých barvách, ve
dne v noci. Zamilovanost s námi dělá divy, dokáže nás
postrčit k nevídaným výkonům, ale také až k okraji
našich možností, kde začíná nebezpečí. Láska, která
obstojí v čase, se už ale spíše zapisuje do našeho života
spíše jako umění pít víno, bez potřeby se opíjet. Když
čtu verše o vínu, medu a koření, vždycky si vzpomenu
na malý hrníček svařeného vína, který mě hřeje skrz
rukavice v zimním období a připomíná mi, jak málo stačí
ke štěstí.

píseň písní 5:1

Víno i mléko
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Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva.
Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či
politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického
poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří
k základům vzdělanosti každého člověka.
Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné,
čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským,
aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní
čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý
den, anebo ji otevírají poprvé.

martina viktorie kopecká (*1986)
Vystudovala teologii, psychologii a speciální pedagogiku
na Univerzitě Karlově. Jako farářka Církve československé husitské
křtí, oddává, vyprovází na poslední cestě a slouží bohoslužby.
Od roku 2013 je členkou výkonného výboru Světové rady církví.
Papež František ji v roce 2018 pozval, aby se zúčastnila biskupské
synody ve Vatikánu. V roce 2021 byla jmenována vyslankyní
dobré vůle. V létě 2022 se naučila jezdit na kole. Působí také jako
terapeutka a dokončuje výcvik v rodinné terapii psychosomatických
poruch. Její blog s názvem Deník farářky nedávno vyšel knižně.
V televizním pořadu Stardance dotančila až do finále, ale, jak sama
říká, „naštěstí nevyhrála“.

edice Dennodenně
Pradávné příběhy brýlemi současných inspirativních osobností.
Text biblických knih ve stravitelných denních porcích. Komentáře,
které vtahují text na kolbiště současného světa. Bible čtená tady
a teď.
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Ester

Ester. Pohled za oponu příběhu slavné židovské Šahrazád. Ponížení
a strach. Pochlebování a genocida. Těžké vůně a ukrytý Bůh. Příběhem
občansky angažované královny provází spisovatelka, scénáristka
a teoložka Jana Šrámková.
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Ester

Dennodenně. Pradávné příběhy brýlemi současných inspirativních
osobností. Text biblických knih ve stravitelných denních porcích.
Komentáře, které vtahují text na kolbiště současného světa.
Bible čtená tady a teď.

Ester
Kniha Ester se ukazuje jako příběh, který nás vede za hranice naší
omezenosti – strachu, slabosti, pýchy. A netýká se jen nás; vidí bolest světa, v němž žijeme. Starověká Ester i její dnešní komentátorka Jana Šrámková beze strachu pojmenovávají selhání naší
společnosti: autoritářství, xenofobii, sexismus i jiné formy útlaku…
Ale je tu dobrá zpráva! Knižní komentář se neuzavírá do nepřístupné bubliny akademického ani náboženského světa – je tu pro všechny, obzvlášť pro ty, kdo potřebují, aby jim bylo otevřeno: Ne, naše
slabost, nedokonalost, roztržitost, hubatost, nadváha, plešatost, nízká hladina sebevědomí, dokonce ani nízká hladina svatosti nemůžou
Bohu zabránit udělat z nás znamení svojí slávy a nástroj svojí změny.
Stačí neutlačovat Ducha ani bližní.
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