
Temat:  Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni. 

Przeczytaj tekst.  

W 8 zdaniach opisz ikonę Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy.  

Wykonaną pracę proszę odesłać na emaila, bądź inny komunikator. 

Pomoc naukowa: http://www.drogaikony.org.pl/2013/11/ikona-wprowadzenia-do-

swiatyni.html  

 

Z ksiąg apokryficznych Nowego Testamentu oraz z przekazu tradycji dowiadujemy 

się również na temat wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy Przenajświętszej Marii Panny. 

Z opisu tego wydarzenia dowiadujemy się że, po osiągnięciu przez Marię wieku trzech lat, 

Joachim i Anna postanowili zgodnie z obietnicą ofiarować przenajświętszą Bogarodzicę do 

świątyni na służbę Bogu. Wydarzenie to było wielkim  świętem, na które Joachim i Anna 

zaprosili wszystkich krewnych, a także znajomych. Rodzice swoją świętą córkę ubrali po 

królewsku. Podczas drogi do świątyni, wszyscy nieśli zapalone świece i kaganki. Na czele 

orszaku szły panny śpiewając psalmy. Kiedy dotarli na miejsce, zatrzymali się u wejścia do 

świątyni przed schodami. Ku zdziwieniu wszystkich obecnych, mała Bogarodzica bez 

niczyjej pomocy, przez nikogo nie podtrzymywana wspięła się po piętnastu stopniach 

świątynnych schodów. Na jej spotkanie wyszedł arcykapłan Zachariasz, który wziąwszy 

Bogarodzicę na ręce ucałował i pobłogosławił ją słowami: „Pan Bóg wywyższy twe imię 

pośród wszystkich narodów. Na tobie w dniach ostatecznych ukaże Pan zbawienie synom 

Izraela
1
”. Następnie ku zdziwieniu wszystkich zebranych arcykapłan Zachariasz wprowadził 

Przenajświętszą Bogarodzicę do miejsca Najświętszego. Nikt nie mógł tam wchodzić, jedynie 

arcykapłan i to tylko raz w roku. Miejsce to było zasłonięte przed wzrokiem ludzkim. 

Wszyscy zadawali sobie pytanie jak mała dziewczynka może wejść do Najświętszego 

miejsca? Nawet „Aniołowie widząc wstępowanie Dziewicy zdziwili się, jak pobożnie weszła 

Ona do Świętego Świętych
2
”. Stało się tak gdyż to właśnie ona dostąpiła Bożego wybrania.  

Przenajświętsza Bogarodzica wchodząc do świątyni nie oglądała się za siebie. 

Pozostawiła wszystko co jest jej bliskie – dom, rodziców. Oddaje Bogu wszystko, całe swoje 

życie. Jedynie w Bogu, którego pokochała z całego serca widzi całe swoje szczęście 
3
. Maria 
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zamieszkała w jednym z świątynnych pomieszczeń przeznaczonych dla panien, gdyż Maria 

nie była jedyną osobą zamieszkującą świątynię. Mieszkały tam inne panny poświęcone na 

służbę Bogu, mieszkała tam także prorokini Anna, córka Fanuela, a także wdowy 

zachowujące czystość. Wszystkie służyły Bogu i utrzymywały się ze świątynnych 

dochodów
4
. 

Maria wychowywała się w domu Bożym. Uczyła się tu pisać, poznawała Pismo 

Święte, wyszywała szaty kapłańskie, przędła wełnę i len, a także opiekowała się ubogimi oraz 

chorymi przybywającymi do świątyni. Jednak najwięcej czasu Przenajświętsza Bogarodzica 

poświęcała na modlitwę w miejscu Najświętszym. Święty Hieronim ze Strydonu w jednym ze 

swoich listów do Heliodora zwraca uwagę na to iż, Matka Boża prowadziła bardzo 

uporządkowany tryb życia. Święty Hieronim w liście pisze że, Bogarodzica od wczesnego 

ranka do trzeciej godziny dnia (ok. 9 rano) modliła się, a następnie czytała Pismo Święte i 

zajmowała się rękodziełem. Od godziny 9 (ok. 15) ponownie udawała się na modlitwę i  

trwała w modlitwie dopóki nie zjawiał się jej anioł, przynoszący jedzenie. Częstym jej 

gościem był archanioł Gabriel, z którym prowadziła długie rozmowy, treść tych rozmów była 

znana jedynie Bogu. Świadkiem, który niejednokrotnie widział jak anioł przynosił jedzenie 

Przeczystej Marii był  arcykapłan Zachariasz
5
. W taki sposób Maria wzrastała w modlitwie i 

Duchu Świętym, by w przyszłości stać się żywą świątynią Słowa Bożego. 

Kiedy Maria miała już czternaście lat kapłani oznajmili Jej, że zgodnie z panującym 

prawem powinna opuścić świątynię i wyjść za mąż. Jednak Przeczysta Bogarodzica odparła 

na to iż, Bogu ślubowała Dziewictwo. Przenajświętsza Maria nie poddaje się prawom natury, 

nie idzie za panującym zwyczajem i prawem, lecz pragnie zachować czystość na zawsze. 

Swoje dziewictwo składa jako ofiarę i staje się kwiatem czystości
6
. Bogarodzica wprowadziła 

kapłanów w zakłopotanie i zdziwienie, gdyż wiedzieli iż, obietnica dana Bogu miała moc 

prawną. Z drugiej jednak strony pełnoletnia Panna nie mogła dłużej pozostawać w świątyni. 

Kapłani chcąc rozwiązać ten problem zgromadzili się w świątyni i modląc się prosili Boga o 

znak co mają czynić. Po modlitwie arcykapłan Zachariasz wszedł do Święta Świętych gdzie 

zjawił mu się anioł. Posłaniec Boży powiedział Zachariaszowi, aby wezwał wszystkich nie 

mających żon mężczyzn z pokolenia Judy z rodu Dawida. Anioł powiedział też żeby 

mężczyźni przynieśli swoje laski. Arcykapłan zrobił wszystko zgodnie ze słowami anioła, 
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zebrał laski i wniósł je do przybytku. Następnego dnia arcykapłan rozdał laski mężczyznom, i 

oto pojawił się znak od Boga. Z laski która należała do Józefa wyleciała gołębica bielsza od 

śniegu. Bóg wskazał na Józefa, iż to on powinien wziąć pod opiekę Marię. Jednak Józef 

odmawiał, nie chciał poślubić Marii, miał już osiemdziesiąt lat a także dorosłych synów. 

Jednak kapłani przypomnieli mu o fakcie, iż Datan, Kore i Abiron zginęli gdyż sprzeciwili się 

woli
7
. W końcu Józef zgodził się i Przenajświętsza Maria Panna została poślubiona Józefowi

8
. 

Przenajświętsza Bogarodzica była nieco zasmucona faktem, iż musi opuścić świątynię, jednak 

anioł objawił jej aby śmiało udała się do domu Józefa, albowiem zachowując pozory 

małżeństwa będzie on chronił jej Dziewictwo
9
. Józef opiekował się Marią z uwielbieniem i 

bojaźnią, służył jej jak Królowej świata i Matce Bożej. Na utrzymanie rodziny zarabiał jako 

cieśla, chociaż pochodził z 

królewskiego rodu był 

człowiekiem biednym.  

Bóg zechciał narodzić się 

w ubóstwie, przyjmując ciało z 

królewskiego rodu, lecz nie 

królewską chwałę, bogactwo czy 

władzę. Wybrał on ubogą Matkę i 

ubogiego ojca, dając 

najwspanialszy przykład 

pokory
10

. 
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