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ieśń nad pieśniami może stanowić  przewodnik miłości małżeń-
skiej. Ale nie tylko. Może też być podręcznikiem mądrości mał-
żeńskiej.  Ostatecznie  została  umieszczona w zbiorze literatury 

mądrościowej.  Księga ta może być ponadto źródłem wielu głębokich, 
twórczych i odkrywczych refleksji o wzajemnej relacji Boga z człowie-
kiem. Refleksje te nie muszą mieć charakteru dogmatycznego. To zna-
czy nie musimy tej Księgi traktować jako źródła prawd o Bogu, wiążą-
cych na tyle, aby czynić z nich przedmiot sporów. Mogą natomiast mieć 
charakter analogiczny, to znaczy sugerować, jak powinniśmy traktować 
własną osobę, osobę partnera miłości oraz Boga, skoro On sam — po-
średnio — daje w tej Księdze znać, jak sam nas traktuje i jak powinni -
śmy traktować siebie nawzajem.

P

Tekst: PnP (Song) 2: Zaproszenie do miłości
1 Ja jestem różą1 Saronu,2 lilią3 dolin.
2 Jak lilia pomiędzy cierniami,4 

tak moja najdroższa między kobietami. 
3 Jak jabłoń5 wśród leśnych drzew, 

tak mój najdroższy między mężczyznami. 

1  Róża lub:  narcyz,  krokus hbr.  tl,C,b;x] (chawaccelet),  (1)  colchicum 
autumnale L,  ziemowit  jesienny,  należący do  rodziny liliowatych  i  obejmuje  60 
gatunków występujących  na obszarze  śródziemnomorskim i  w Azji  Mniejszej.  Z 
wyglądu  przypomina  krokus  (2)  ashodelos  L, złotogłów,  roślina  z  z  gromady 
okrytonasiennych, z klasy jednoliściennych, z podklasy liliowych 

2  Saron: niziny nadbrzeżne ciągnące się na południe od Góry Karmel. Dobrze 
nawodnione  dzięki  grzebietom  Kurkaru  biegnącym  równolegle  do  wybrzeża, 
zatrzymujące wodę z wzgórzy samarytańskich. Tereny z jednej strony piaszczyste z 
drugiej bagniste z bogatą roślinnością (M. H. Pope, Song of Songs [AB], 367).

3  Lilia: Anthemis palaestina L, jedyny gatunek lilii rosnącej na obszarze Ziemi 
Izraela NET. 

4  ciernie: Poterium spinosum L. 
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W jego cieniu zapragnęłam znaleźć się i zostać, 
Jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4 Zaproś mnie6 do winiarni, 
Spojrzyj 7 na mnie miłośnie! 

5 Pokrzep mnie plackami z rodzynków, 
posil8 mnie jabłkami,9

bo jestem ja chora z miłości; 

5  Jabłonie nie rosły w Ziemi Izraela. W utworach miłosnych Bliskiego Wschodu 
jabłoń  jawi się jako symbol  romantycznej  miłości i  płodności  .  Motyw “jabłoni”  
pojawia  się  w  Pnp  w  podobnym  znaczeniu  (zob.  Pnp  2:3;  8:5).  Jabłka  są  też 
symbolem płodności (Jl 1:12) i pragnień związanych z życiem (Pnp 2:5, 7, 9).

6  Zaproś  mnie:  lub:  Wprowadził  mnie,  hbr. 
י  :(hevi’ani) ה�ב
יאנ  Być  może: 

י  .wprowadź mnie Mtmss G S ,(havi’uni) ה�ב
יא�נ

7  Spojrzyj na mnie z miłością: lub: (1) zapragnij mej miłości; (3) której godłem, 
hbr. ג�לו  
�ד ,(vÿdiglo) ו  jest miłość. Godne rozważenia: (1) wg G:  roztocz nade mną  
miłość. (2) i usłuż mi miłością (l. i daj mi do spożycia miłość): w tym przypadku hbr. 
ג�לו 
�ד ג�לו :odczytano jako ו 
�ד  odniesiono do ak. dagalu (dagal) ד�ג�ל a rdzeń ,(vÿdiglu) ו
II,  nakarmić, służyć pożywieniem. (3)  a jego spojrzenie na mnie było miłością  (l. 
było miłosne), (zob.  DCH 2:414, R. Gordis, “The Root  dgl in the Song of Songs,” 
JBL 88  [1969]:  203-204;  idem,  Song  of  Songs  and  Lamentations,  81-82).  Hbr. 
lg<d, (degel) w wyrażeniu: jego spojrzenie, hbr. ג�לו 
�ד  zob. DCH 2:415) (vÿdiglo) ו
s.v. II ג�ל  łączone jest w tym przypadku z ak. diglu, spojrzenie (CAD 3:21; AHw ,(ד�
1:14). Podobnie hbr. ג�ל  ;pojawiające się w znaczeniu patrzeć w Pnp 5:10 ,(dagal) ד�
6:4, 10; Kzn 9:13; Ps 20:6 (zob. BDB 186 s.v. ג�ל  ;ד�  HALOT 213 s.v. I ;דגל   DCH 
2:414  s.v.  I)  łączone  jest  z  ak.  czasownikiem   dagalu,  czyli:  spojrzeć  na  coś, 
przyglądać się czemuś, spojrzeć ze zdziwieniem lub z podziwem (CAD 3:21;  AHw 
1:14). (4) a jego pragnieniem (l. zamiarem) względem mnie była miłość: M. H. Pope 
(Song of Songs [AB], 376-77) zauważa, że as. diglu może oznaczać pragnienie lub 
zamiar  (CAD 3:136,  podobnie  G.  L.  Carr,  Song  of  Solomon  [TOTC],  91). 
Przysłówkowe znaczenie rzeczownika,  w tym przypadku  ,miłość (ahavah’) אה�ב�ה 
znane jest np. z Ps 120:7 lub Oz 14:5.

8  Pokrzep… posil:  w hbr.  tekście mamy:  Pokrzepcie … posilcie:  imperatiwus 
wzmocniony  (IBHS 122  §7.4.3a).  W  sumeryjskiej  literaturze  miłosnej  również 
kobieta zwraca się czasem do swego ukochango w taki sposób (S. N. Kramer,  The 
Sacred Marriage Rite, 92, 99).

9  Lub: morelami. Placki z rodzynków, jabłka i morele traktowano jako rodzaj 
afrodyzjaków NET. 
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6 Lewą rękę włóż pod moją głowę, 
a twoja prawa niech mię popieści.10 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

7 Zaklinam was, dziewczyny z Jerozolimy, na gazele 
i na łanie polne: 

Nie budźcie, nie rozniecajcie11 miłości — 
niech sama zapragnie! 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

8 Słyszę głos mojego najdroższego! Już się zbliża! 
Przeskakuje góry, skacze po pagórkach! 

9 Mój najdroższy jest jak gazela, jak młody jelonek! 
Oto stoi tuż za naszą ścianą, zagląda przez okno, 

zapuszcza wzrok przez kraty — 
10 Mój najdroższy odzywa się do mnie: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Wstań, najdroższa, moja piękności, i chodź! 
11 Bo już minęła zima i deszcze ustały, 
12 wokół  kiełkują kwiaty, przyszedł czas na pieśń!12

W naszej ziemi słychać głos synogarlic, 
13 Figowiec pachnie figami, 

winorośl wydają woń. 
Wstań, najdroższa, moja piękności, i chodź! 

14 Moja gołąbko, jak ta w szczelinach skalnych, 

10  Lub: objemie NET.
11  Lub: i nie płoszcie.
12  Lub: czas przycinania [krzewów].
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w ukryciu górskich stromizn! 
Pozwól się zobaczyć, daj usłyszeć twój głos, 
bo twój głos jest dla mnie taki słodki, 

jesteś taka piękna. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
15 Hej, połapcie nam lisy, małe lisy psujące winnice — 

Niech nasze winnice zakwitają! 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

16 Mój najdroższy jest mój, ja należę do niego, 
niech się pasie wśród lilii.13 

17 Póki oddycha dzień i wydłużają się cienie, 
wróć, najdroższy! Bądź znów jak gazela 

lub młody jelonek w rozpadlinach skalnych!14

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Zastosowanie
1. Jak, przebiega lektura Biblii: „Boże, daj mi zrozumieć to, co w Two-
im słowie czytam, a to, co zrozumiem, wprowadzę w życie”15.  Za każ-
dym w K5N Biblia chodzi jak cień! Czytaj ją, studiuj ją, ufaj jej, ucz się 
jej na pamięć, stosuj ją!_______________________________________
__________________________________________________________
2. Sięgnij do Pieśni nad pieśniami i pod jej kątem przemyśl swoje rela-
cje małżeńskie lub narzeczeńskie. _______________________________
__________________________________________________________

Piotr Zaremba, Kościół 5N 

13  niech się pasie wśród lilii: lub: pasącego wśród lilii.
14  W  rozpadlinach  skalnych:  lub:  na  górach  Beter:  Wiersz  można  jednak 

przetłumaczy:  Nim zacznie  oddychać  dzień  i  ulecą  cienie,/  Tul  mnie najdroższy,  
bądź jak gazela lub młody jelonek w rozpadlinach skalnych (l. na górach Beter).

15  Czery rodziały dziennie zapewniają przeczytanie całej Biblii w ciągu jednego roku.
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