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Droga duszy do Boga
Nasze życie duchowe pokazuje, 
że poznawanie Boga, budowanie 
relacji z Nim jest sprawą dość dy-
namiczną. Bywa czas, że człowiek 
zewsząd odczuwa Jego obecność, 
odkrywa Go wręcz namacalnie, a by- 
wają i takie momenty, kiedy Bóg 
jakby się przed nim ukrywa, kiedy 
pragnie, żeby Go mocniej szukał. 
Człowiek odczuwa taką „duchową 
parabolę”, przebywając drogę peł-
ną wzniesień i dolin. Ta droga dla  
każdego jest zupełnie inna; każdy 
ma inne góry do pokonania, doliny 
do przejścia i wreszcie każdy ma zu-
pełnie inne widoki do podziwiania. 
Na tej właśnie różnorodności polega  
bogactwo rodziny ludzkiej.
Droga duszy do Boga została świet-
nie ukazana w Pieśni nad Pieśniami – 
jednej z ksiąg Starego Testamentu. 
Na pierwszy rzut oka treść księ-
gi nie mówi kompletnie nic o Bogu, 
wręcz przeciwnie, przez znaw-
ców nazywana jest „erotycznym 
dramatem”. Wyrażenie to najlepiej 

odzwierciedla treść księgi, która  
przepełniona jest miłosnymi słowa-
mi i gestami. Poznajemy młodych 
bohaterów pałających do siebie mi-
łością autentyczną, płomienną, po-
łączoną z zachwytem nad pięknem 
drugiej osoby. Na początku odkry-
wania tej księgi była ona rozumia-
na jedynie jako poezja erotyczna, 
dopiero z czasem pozwolono sobie 
na interpretowanie jej w temacie  
duchowości.
Postaram się pokazać, jak w księdze  
Pieśni nad Pieśniami została ukazana  
droga duszy do Boga. Bohaterów  
księgi, czyli Oblubienicę i Oblu-
bieńca, ich historię, to, co mówią 
i przeżywają będziemy rozpatrywać 
na poziomie egzegezy samego tekstu, 
a następnie owe treści przeniesie-
my na grunt duchowości. Próbując 
prześledzić ich wzajemną relację, 
spróbujemy wykazać konkretne 
momenty, które przemierza dusza, 
pragnąca żywego spotkania się ze 
swoim Stwórcą.

Pocałuj mnie! Niech mnie całują Twe 

usta, bo Twoje kochanie lepsze jest 

niż wino, lepsze niż zapach Twoich 

perfum. Twoje imię jest jak wybor-

ny olejek, oto dlaczego miłują Cię 

dziewczęta. Weź mnie za rękę i po-

biegnijmy razem! Tyś moim królem, 

prowadź mnie do Twych komnat 
(Pnp 1,2-4). 
Dziewczyna tęskni za swoim  
ukochanym młodzieńcem. Pragnie,  
aby wprowadził ją do swego domu,  
żeby wreszcie ją poślubił, by wresz-
cie mogli cieszyć się miłością mał-
żeńską (Langkammer, s. 52). 
Przenosząc ten fragment na nasze 
duchowe podwórko, odkrywamy,  
że owo pragnienie podobne jest 
do pragnienia, które daje Bóg 
człowiekowi od początku jego ży-
cia, a które stale pociąga człowie-
ka do Stwórcy. Święty Augustyn 
powiedział: Niespokojne jest serce 

człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. 
W tym zdaniu odkrywamy prawdę, 
że tylko Bóg ma klucz do tego miej-
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sca w naszym sercu, do którego nikt  
nigdy nie będzie miał dostępu.  
Pragnienie poznania Boga stoi u po-
czątku drogi wzrostu każdej duszy. 
To pragnienie daje sam Bóg i On też 
pomaga je wypełnić.
Jakiś głos! To mój ukochany! Oto przy-

chodzi, skacząc po górach, przeskaku-

jąc pagórki. Mój ukochany jest jak 

gazela albo jak młody jelonek. (…) 

Wstań moja przyjaciółko, moja ślicz-

na, i przyjdź! (2,8-9a.10). 
Podany fragment to opis odwiedzin 
młodzieńca u ukochanej. Tęsknota za  
spotkaniem jest tak wielka, że  
dziewczyna wyobraża sobie mło-
dzieńca, który biegnie do niej jak ga-
zela czy jelonek. Na całym Bliskim 
Wschodzie te zwierzęta znane były 
z szybkości i skoczności. W naszym 
tekście mogą symbolizować natar-
czywość kochającego młodzieńca  
(Langkammer, s. 67). 
Gołąbko moja, wtulona w skalną 

szczelinę, schowana w górskich 

przepaściach! Pozwól mi zobaczyć 

twoją twarz, daj mi usłyszeć twój 

głos! Bo twój głos jest słodki, two-

ja twarz miła (2,14). 
W tych wersetach Oblubienica  
zostaje porównana do gołębicy,  
która ukrywa się między skała-
mi. Jest to nawiązanie do powścią- 
gliwości dziewczyny. Młodzieniec  
prosi, aby mógł chociaż zadowolić 
się jej słodkim głosem i zobaczyć  
jej piękne oblicze. W tym fragmencie  
Oblubienica oczekuje, a Oblubie-
niec zdobywa. Jak rozumieć ową 
tęsknotę w kontekście relacji duszy 
z Bogiem? Czy można powiedzieć, 
że tęsknota płynie zarówno z jed-
nej, jak i z drugiej strony? Wresz-
cie, czy ja potrafię oczekiwać tak, 
jak Oblubienica? Gdy człowiek 
naprawdę za kimś tęskni, gdy wy-
patruje, czeka i gdy wreszcie docho-
dzi do spotkania, jest to spotkanie, 
które niewątpliwie przepełnione 
jest radością. A gdy za człowie-
kiem, który odszedł, tęskni Bóg? 
Gdy czeka, wypatruje i gdy wreszcie 
widzi człowieka wracającego z da-
lekiej podróży, czyż nie jest to dla  
Niego najradośniejsze spotkanie? 
(por. Łk 15,20)
Nocą na posłaniu szukam tego, któ-

rego kocha moje serce. Szukam, ale 

nie znajduję. Pragnę więc wstać, 

obejść ulice i zaułki miasta i szukać 

tego, którego kocha moje serce. Na-

tknęłam się na stróżów, którzy ob-

chodzili miasto: „Czy widzieliście tego, 

którego kocha moje serce?” (3,1-3). 
W kolejnym fragmencie przypatru-
jemy się, z jakim zaangażowaniem 
dziewczyna pragnie szukać swego  
młodzieńca. Chce biec po mieście,  
prosić o pomoc strażników, byleby  
ktoś jej powiedział, gdzie znajdzie  
ukochanego. Poszukiwania trwają  
w nocy, a nocne przechadzki ko- 
biet nie były oczywistością dla  
obyczajów żydowskich. Taka kobie-
ta postrzegana była jako prostytutka. 
Mimo to nasza bohaterka nie usta-
je w poszukiwaniach. Piękna jest 
determinacja zakochanej dziew-
czyny – gotowej, by rzucić wszyst-
ko, byleby odnaleźć Oblubieńca. 
Równie godna uznania jest deter-
minacja w duchowym poszukiwa-
niu Boga, zwłaszcza gdy Ten jakby 
się ukrył. Wydaje się nam, że On 
odszedł albo gdzieś się schował i na-

wet nie przypuszczamy, że zrobił 
to, byśmy włożyli jeszcze większy 
wysiłek w szukanie Go. Ojcowie 
duchowni uczą, że czas ciemno-
ści duchowych, czas, kiedy dusza nie 
czuje swego Stwórcy, może być 
bardzo bogatym czasem, jeśli tyl-
ko dusza będzie chciała przez ten 
czas przejść twórczo i pracowicie 

– pozostając wierną relacji i poszu-
kując Go tam, gdzie Go ostatnio  
widziała.
Połóż mnie jak pieczęć na Twoim ser-

cu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. 

Bo mocna jak śmierć jest miłość, jej za-

zdrość gwałtowna jak kraina umar-

łych. Żar jej jest żarem ognia, jej 

płomienie to płomienie Pana. Wody 

głębokie nie potrafią ugasić miło-

ści, nie zatopią jej rzeki (8,6b-7a). 
Oblubienica, trwając w bliskości  
z Oblubieńcem, porównuje siebie 
do pieczęci, a więc do znaku, który 
symbolizuje pragnienie przekazania  
siebie drugiej osobie (Langkammer,  
s. 115). Pieczęć metalowa lub ka-
mienna służyła do poświadczenia  

Oblubienica, Dante Gabriel Rosetti
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s. Katarzyna Okroy CSFB, 

betanka, katechetka, specjalizuje się 

w teologii biblijnej i duchowości 

autentyczności dokumentów i do  
potwierdzenia własnej tożsamości, 
była noszona przez właściciela na  
palcu albo na ręce, albo była przy-
wieszona na łańcuszku, tak aby 
opadała na serce, na znak świa-
domości osoby i jej decyzji. Nie-
rozłączna, przylegająca do skóry 
pieczęć potwierdzała autentycz-
ność, jednoczyła, określała osobę. 
Można zatem powiedzieć, że Oblu-
bienica jest „ja” Oblubieńca. Dziew-
czyna pragnie, aby rozum, wola, 
uczuciowość jednej osoby połączyły 
się z rozumem, wolą i uczuciowo-
ścią jej ukochanego (Ravasi, s. 128). 
Dziewczyna zestawia także potęgę 
miłości ze śmiercią i krainą umar-
łych. Są to dwie ogromne rzeczywi-
stości, które pokonują i zwyciężają 
każdego. Dalej miłość zostaje po-
równana do potężnego płomienia, 
którego nic nie jest w stanie ugasić. 
Potęga płomienia wynika z tego, 
że pochodzi on od Pana, jest Jego da-
rem. Ta wszechmoc miłości ukazuje 
ją jako zdolną do pokonania wszel-
kich trudności. Wyrażenie „wody 
wielkie” spotykamy w Starym Te-
stamencie aż 28 razy. Rozumiemy 
je jako obraz pierwotnej otchła-
ni, chaosu. Są one jeszcze bardziej 
niemożliwe do opanowania niż 
ogień, który przez nie jest gaszony. 
A jednak na koniec dowiadujemy 
się, że miłość jest w stanie stawić 
opór każdemu przeciwnikowi. Nic 

nie będzie nigdy na tyle mocne, aby 
oderwać Oblubienicę od jej ukocha-
nego. Nienaruszony płomień ich 
miłości nie zazna upadku (Ravasi,  
s. 129). Tak jak miłość, którą żywi  
Bóg do swojego stworzenia, nigdy  
się nie zmieni, nie zostanie poko- 
nana przez nieprzyjaciela, bo jej siła, 
moc są nietykalne i koniec końców  
i tak odniosą zwycięstwo. Jedynie  
serce ludzkie czasem twarde, zam- 
knięte na Bożą miłość, może odrzu-
cić Jego łaskę. Miłość dojrzewa przez  
różne doświadczenia. Naznaczona  
jest ona konkretnymi ranami, za-
danymi często przez najbliższych, 
dlatego, gdy dusza zaczyna rozpo-
znawać Boży głos, może odczuwać 
strach przed kolejnym zranieniem, 
które mogłoby wyniknąć z ponow-
nego uwierzenia, że ktoś naprawdę 
mógłby obdarzyć mnie miłością, 
zainteresowaniem. Jednak gdy du-
sza postara się skupić swoją uwagę 
na potędze miłości i oddania Boga, 
i z boku zostawi wszelkie obawy, 
nieufności, to powoli, krok po kroku, 
będzie otwierać się na Jego gorące 
uczucie. Może warto, aby w modli-
twie dusza pragnąca otworzyć się 
na Miłość Boga modliła się parafrazą 
słów z tego fragmentu: Bo jak śmierć 

potężny jest Bóg; a zazdrość Jego nie-

przejednana jak Szeol. Żar Jego Miło-

ści jest jak żar ognia. Wody wielkie nie 

zdołają ugasić Miłości Boga względem 

mnie, nie zatopią jej rzeki…

Księga Pieśni nad Pieśniami skła-
da się zaledwie z 1250 słów. „Pieśń 
wzniosła”, krótki poemat, ale wy-
pełniony po brzegi symbolami, 
radością, zdolny uczynić wiosnę 
w każdym ogrodzie. W samym cen-
trum takiego ogrodu są Ona i On, 
których relacją zachwyca się ludz-
kość od wieków (Ravasi, s. 7).
Miłość tęskniąca, autentyczna, po-
szukująca, oczekująca, pragnąca… 
Szczęśliwy, kto rozumie i śpiewa kan-

tyki świętych Pism, ale jeszcze bar-

dziej szczęśliwy, kto śpiewa i rozumie 

Pieśń nad Pieśniami – słowa zapisane 
przez Orygenesa także i dziś zdają 
się być aktualne i prawdziwe. Niech 
i w duchowym poszukiwaniu naszej 
własnej relacji z Bogiem kierunek 
wyznacza nam historia tych dwoj-
ga zakochanych w sobie osób. Niech 
medytowanie nad wersetami pie-
śni wzbudza w każdej duszy głębo-
kie pragnienie spotkania Żywego  
Boga, który już ukochał nas od-
wieczną Miłością.
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