
19. Księga Pieśni nad Pieśniami 
 

Wprowadzenie 

Obejrzyj film i odpowiedz na 

pytania 

 

 

W obecnym czasie, gdy miłość jest często banalizowana, gdy czyni się z niej zabawę czy towar, 

chrześcijanie szukają prawdziwej miłości, pięknej i szlachetnej, wiernej i pełnej. Tylko taka miłość daje 

prawdziwe szczęście tutaj na ziemi i kiedyś w wieczności. Bóg jest miłością, w Nim jest jej źródło, ale i wzór 

miłości cierpliwej, wiernej, rozumnej, łagodnej, troskliwej. 

 

Wiara i życie Kościoła 

W Piśmie Świętym Starego Testamentu 

znajduje się księga zatytułowana „Pieśń nad 

Pieśniami”. Księga ta zaliczana jest do Ksiąg 

mądrościowych (dydaktycznych). Powstała 

prawdopodobnie w pierwszej połowie VI wieku przed 

narodzeniem Chrystusa. Jest to poemat miłosny o 

charakterze lirycznym, oparty na dialogu kobiety 

(oblubienicy) i mężczyzny (oblubieńca), stanowiący 

zbiór sześciu pieśni. Autor natchniony pisze w niej: 

 

Główni bohaterowie tej księgi tęsknią za sobą, czekają 

niecierpliwie na spotkanie, między sobą mówią o wiernej i 

nieprzemijającej miłości, mówiąc nawet, że jak śmierć potężna 

jest miłość (Pnp 7,6).  

Interpretacja Pieśni nad pieśniami prowadzi do wniosku, 

że pod postaciami Oblubieńca i Oblubienicy kryje się Bóg i 

Kościół, Bóg i człowiek, który w naturalny sposób skłania się do 

swojego Stwórcy, otwiera się na Jego miłość, nie może bez Niego 

żyć. W ten sposób księga ta uczy, że 

bycie chrześcijaninem oznacza 

kochanie Boga ponad wszystko, życie 

w nieustannej bliskości z Nim i tęsknotę 

za ostatecznym z Nim zjednoczeniem. 

Potwierdza to Katechizm Kościoła 

Katolickiego mówiąc: „Tradycja 

zawsze widziała w „Pieśni nad pieśniami” jedyny w swoim rodzaju wyraz miłości 

ludzkiej będący czystym odblaskiem miłości Boga”. (KKK 1611)  

 

„Szukałam umiłowanego mej duszy,/ szukałam go, 

lecz nie znalazłam./ Wstanę, po mieście chodzić będę,/ 

wśród ulic i placów,/ szukać będę ukochanego mej 

duszy./ Szukałam go, lecz nie znalazłam./ Spotkali 

mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto./ Czyście 

widzieli miłego duszy mej?/ Zaledwie ich minęłam,/ 

znalazłam umiłowanego mej duszy,/ pochwyciłam go 

i nie puszczę (Pnp 3,1–4a). 

Imię i nazwisko 

 

Jaka była miłość 
tych młodych ludzi? 
Jakie miała cechy?

Czym jest miłość? 
Jak opisalibyśmy ją 
własnymi słowami?

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://prezi.com/yt

9xipimi-4x/piesn-

nad-piesniami/ 
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Modlitwa  

Panie Jezu, uczysz nas jak kochać innych i 

swoim życiem pokazujesz co to jest miłość. 

Proszę umocnij nas w czynieniu dobra, napełnij 

nasze serca miłością, naucz dobrem odpowiadać 

na zło, zło dobrem zwyciężać. Który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków Amen. 

 

 

 

Źródła grafik:  
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Zapamiętaj! 

 

Księga „Pieśń nad pieśniami” to jedna z ksiąg biblijnych 

Starego Testamentu. Jest to zbiór sześciu pieśni o strukturze dialogu 

między Oblubienicą (kobietą) i Oblubieńcem (mężczyzną). Fabuła 

księgi ukazuje wzajemne poszukiwanie siebie przez zakochanych ludzi 

i ich wyrażanie miłości. Natchniony autor tej księgi przekazuje prawdę, 

że miłość ludzka jest odbiciem miłości Pana Boga do poszczególnego 

człowieka i całego Kościoła. 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps

.org/view9850408 

 

Zadanie domowe – Napisz swoją definicję 

miłości, która będzie obejmować Pana Boga 

i ludzi. 
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