
Origen
Komentar k Visoki pesmi (odlomki)

Ta knjižž ica je epitalamij, to je svatbena pesem, ki jo je Salomon, kot se
mi ždi,  napisal  v slogu dramske igre in jo žapel kakor nevesta, gorecža v
nebesžki ljubežni do svojega ŽŽ enina, ki je Božž ji govor. Vžljubila ga je namrecž
kakor dusža, ustvarjena po njegovi podob(nost)i, ali kakor Cerkev. Ta spis
pa  nas  poducži,  s  kaksžnimi  besedami  je  ta  velicžastni  in  popolni  ŽŽ enin
nagovoril sebi pridružženo dusžo ali Cerkev. (Prolog, Epitalamij)

A  predvsem  moramo  vedeti,  da  kot  se  desžka  doba  ne  spusžcža  v
strastno ljubežen, tako tudi mladi in otrosžki starosti notranjega cžloveka ni
dano ražumeti teh besed; to namrecž  velja ža te, ki se v Kristusu hranijo z
mlekom,  ne  z močno hrano (Heb 5,12), in ki sžele  hrepenijo po duhovnem,
nepokvarjenem mleku (1 Pt 2,2). V besedah Visoke pesmi pa gre ža hrano, ki
ji apostol pravi močna hrana popolnih in žahteva take poslusžalce,  ki imajo
zaradi svoje trajne drže izurjena čutila, da razlikujejo med dobrim in zlim
(Heb 5,14). In cže »malcžki«, ki smo jih omenili, pridejo do taksžnih mest, se
lahko žgodi, da iž tega spisa ne bodo prav nicžesar pridobili, a tudi sžkodilo
jim  ne  bi  želo,  cže  bi  brali  to,  kar  pisže,  ali  premisžljevali  o  tem,  kar  je
ražložženo. CŽe bo pristopil kdo, ki je le po mesu možž , mu bo ta spis povžrocžil
nemalo  preižkusženj  in  nevarnosti.  Kdor  imen  ljubežni  ne  žna  poslusžati
cžisto in s precžisžcženimi usžesi, bo vsako obrnil od notranjega k žunanjemu,
mesenemu cžloveku in  se  od duha preusmeril  k  mesu ter  v  sebi  ohranil
mesena požželenja. In videti bo, da so ga Božž ji Spisi nagnili in spodbudili k
požželenju  mesa.  Žato  svarim  in  svetujem  vsakomur,  ki  sže  ni  resžen
nevsžecžnosti mesa in krvi ter se sže ni odrekel nagnjenjem snovne narave,
naj se popolnoma žadržž i  branja te knjižž ice in vsega, kar je bilo recženo o
njej. (Prolog, Epitalamij)

Da ne bi torej tudi mi žasžli  v kaj takega in to,  kar so stari žapisali
dobro  in  duhovno,  preobrnili  v  nekaj  graje  vrednega  in  mesenega,
ižtegnimo dlani nasžega telesa in dusže k Bogu, da bo Gospod, ki  je njim, ki
oznanjajo, dal besedo z veliko močjo (Ps 68,12), tudi nam dal v svoji mocži
besedo, s katero bomo mogli iž tega, kar je napisano, pokažati na ždravo
umevanje  same  besede  in  narave  ljubežni,  ki  bo  primerno  ža  gradnjo
cžistosti. 

Nebesžka žželja in ljubežen žženeta torej dusžo, ki je – potem ko je užrla
lepoto in milino [decus] Božž je besede – vžljubila njen videž [species] in od
nje prejela nekaksžno pusžcžico ter ljubežensko rano. Ta beseda je namrecž
podoba in sijaj nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, v kateri je bilo
ustvarjeno vse,  kar je  v  nebesih in na zemlji,  vidne in nevidne stvari  (Kol
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1,15). Torej cže  bo kdo ž dovžetnim umom žmogel motriti  in sklepati  na
milino in lepoto vsega tega, kar je bilo ustvarjeno v njej, bo – pretresen od
ljubkosti stvari in vžvisženega sijaja, kakor bi ga (po prerokovih besedah)
prebodla  gladka  puščica –  od  nje  prejel  ždravilno  rano  in  žažžarel  bo  v
blažženem  ognju  ljubežni  do  nje.  Vedeti  pa  moramo  tudi,  da  kakor  se
nedovoljena in nežakonska ljubežen lahko žgodi žunanjemu cžloveku, da na
primer  ne  ljubi  svoje  žžene  ožiroma  soproge,  temvecž  vlacžugo  ali
presžusžtnico,  tako se lahko tudi notranjemu cžloveku, se pravi dusži,  lahko
pripeti ljubežen ne do žakonitega Žarocženca, ki je, kakor smo rekli, Božž ja
Beseda, ampak do nekega presžusžtnika in žapeljivca. 

Ni ražlike, cže recžemo, da se Boga amare ali diligere, in menim, da ne bi
smeli kriviti nekoga, cže bi Boga imenoval amor, tako kot ga je Janež caritas.
Nenažadnje se spominjam, da je nekdo ižmed svetnikov, po imenu Ignacij,
rekel glede Kristusa: »Moja ljubežen [amor] je bila križžana,« in sodim, da ža
to ni vreden graje.

In tudi to je potrebno vedeti, da je nemogocže, da cžlovesžka narava ne
bi  vedno  necžesa  ljubila.  Namrecž  vsakdo,  ki  je  prisžel  do  dobe,  ki  jo
imenujemo  žrelost,  nekaj  ljubi,  bodisi  manj  pravilno,  ko  ljubi,  cžesar  ni
treba, bodisi pravilno in koristno, ko ljubi, kar je treba. Vendar prenekateri
to obcžutje ljubežni [affectus amoris], ki je ža Logos dovžetni dusži vsajeno po
Stvarnikovi dobroti, usmerijo v ljubežen do denarja, v vdajanje pohlepu ali
v  pridobivanje  cžasti  ter  postajajo  žželjni  pražne  slave,  bodisi  tekajo  ža
vlacžugami in se žnajdejo kot ujetniki necžistovanja in pohote bodisi pa ža kaj
podobnega požženejo mocž te tako velike dobrine.

O tej ljubežni torej govori pricžujocži spis: o ljubežni, v kateri je blažžena
dusža vneta in s katero gori do Božž je besede. In žapoje to svatbeno pesem, v
kateri  Cerkev sklepa žvežo ž nebesžkim žženinom Kristusom in se  ž  njim
ždružžuje v žželji, da bi se ž njim žedinila [misceo] ter ž njim spocžela in mogla
biti odresžena po rojevanju otrok, ki bodo vztrajali v veri, ljubezni in svetosti,
združeni z razumnostjo (prim. 1 Tim 2,15); spocžeti iž semena Božž je besede
bodo rojeni in bodo nastali bodisi iž neomadežževane Cerkve bodisi iž dusže,
ki ne isžcže nicž  telesnega in nicž  snovnega, pacž  pa goríí edinole v ljubežni do
Božž je besede. (Prolog 2)

Poljublja naj me s poljubi svojih ust (Vp 1,2). […] Glede na žgodovinski
ižgled se torej ždaj pojavi neka žarocženka, ki je kakor ža doto in ža žarocžno
darilo od nadvse plemenitega Žarocženca prejela nadvse dragocena darila;
toda ker se Žarocženec predolgo mudi, jo vžnemirja hrepenenje po njegovi
ljubežni in povžrocži, da ležž i na svojem domu in dela vse, da bi lahko nekocž
videla svojega Žarocženca in užž ila njegove poljube. In ker svoje ljubežni ne
more odložž iti niti si ne more pridobiti tega, po cžemer hrepeni, spožna, da se
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mora žatecži k molitvi in ponižžno prositi Boga, saj ve, da je on ocže njenega
Žarocženca. 

Poglejmo, ali  bo možžno na ta nacžin prirediti  tudi notranje ražume-
vanje. Cerkev naj bo ta, ki hrepeni po žarocžencu Kristusu; a glej, Cerkev je
žbor vseh svetih. Ta Cerkev naj bo torej kakor ena oseba, ki govori in pravi:
»Vse  imam,  polna sem darov,  ki  sem jih  pred svatbo vžela  kot  žarocžna
darila in doto. […] Kot darilo Žarocženca so mi prinesli postavo. […] A ker je
vek žže skoraj koncžan, njegova navžocžnost pa mi ni dana in vidim le njegove
služžabnike, ki prihajajo ni se spusžcžajo k meni, žato, Ocže mojega Žarocženca,
k tebi ižlivam svojo molitev in te rotim, da se koncžno usmilisž  moje ljubežni
in ga posžljesž . Da mi ne bo govoril vecž le po svojih služžabnikih, po angelih in
prerokih, ampak bo prisžel po samem sebi in me poljubil s poljubi svojih ust,
to je, da bo v moja usta ižlil besede svojih ust, da bom slisžala govoriti njega
samega, da bom njega samega videla ucžiti.« 

Kot tretjo možžno ražlago pa vpeljimo dusžo, ki si vsa prižadeva, da bi
se  žedinila  in  ždružž ila  ž  Božž jo  besedo  ter  vstopila  v  skrivnost  njegove
modrosti in vednosti kakor v porocžno sobo nebesžkega žženina. […] Kakor so
bili dota Cerkve postava in žvitki prerokov, tako so darovi, namenjeni njej,
žakon narave, ražumna žažnava in svobodna presoja. […] Toda ker v tem
ižpolnitev njenega hrepenenja in ljubežni ni popolna in dovrsžena, prosi in
moli, naj njen cžisti in devisžki duh [mens] ražjasnita ražsvetljenje in obiska-
nje same Božž je Besede. Ko je namrecž  duh brež pomocži cžloveka ali angelov
napolnjen ž božžanskimi žažnavami [divinis sensibus] in umevanjem, tedaj
veruje, da je prejel »poljube« same Božž je Besede. 

Dokler je bila sže nežmožžna, da bi umela cžisti in trdni nauk same Božž je
Besede, je bilo potrebno, da je »poljub«, to je žažnavo [sensus], prejela od
ust ucžiteljev. Ko pa bo sama od sebe žacžela motriti temine, ražvožlavati, kar
je  žapleteno,  ražresževati,  kar  je  žamotano,  s  primernimi  orisi  ražlagati
prilike uganke in ižreke modrih, tedaj naj verjame, da je prejela »poljube«
same Božž je Besede. […] Kolikorkrat se torej v svojih srcih sprasžujemo kaj o
božžanskih  naukih  in  žažnavah  ter  do  tega  pridemo  brež  svetovalcev,
tolikokrat,  verjemimo,  nam  je  Žarocženec  –  Božž ja  Beseda  –  dal  poljube.
Kadar pa preiskujemo kaj, kar žadeva božžanske žažnave, pa tega sami ne
žmoremo najti, tedaj privžemimo te molitve in prosimo Boga ža obiskanje
njegove Besede ter recimo: Poljublja naj me s poljubi svojih ust.  Ocže požna
dojemljivost vsake dusže in ve ža cžas,  kdaj naj kateri dusži  v umevanju in
žažnavi ponudi katere »poljube« Besede. (Kom. k Vp 1.1)

Prevod Nežža Gacžnik 
(Origen, Komentar k Visoki pesmi. Ljubljana: KUD Logos, 2017)
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