
 רחל ספיר

 נצרות

המרכזיות ובעלת מספר  היא אחת משלוש הדתות המונותיאיסטיות הנצרות

נים עצום ברחבי העולם כולו. ראשיתה בארץ ישראל ומכאן היא מאמי

  .התפשטה בקרב העמים

 האמנות הנוצרית ככלי חשוב בהפצת עיקרי האמונה 

וצרית יש שפת סימנים המיוחדת לה והיא תופסת בה תפקיד מרכזי. לאמנות הנ

תפקידה הוא, בין היתר, להעביר מסר דתי ומוסרי לקהל הרחב שצופה 

 ביצירות האמנות. 

  קול קורא במדבר" –יוחנן המטביל" 

יוחנן, בנו של זכריה הכהן הגדול. על אף ייחוסו הורה נציב הגליל, הורדוס 

ו כי כך הבטיח לבתו החורגת שלומית לאחר "ריקוד אנטיפס, לערוף את ראש

 שבעת הצעיפים" שרקדה לפניו. 

  קדושה ,חוטאת ,אישה –מריה מגדלנה 

האישה מהעיירה מגדל שליד אגם הכנרת. אחת מן הנשים המפורסמות בעולם 

כולו שזכתה לתיאורים רבים באמנות שבחלקם ארוטיים. הקדשה שהפכה 

 לקדושה.

 ישואמו של  -אם, מריה מריה הילדה, מריה ה 

כי היא עומדת  , לה מבשר המלאך גבריאלבבית המקדש ששירתהילדה מרים 

דמותה עם התינוק בזרועותיה, הפכה להיות הנושא המתואר ביותר . בן ללדת

 באמנות הנוצרית.



  סיפורי לידה פלאית –ישוע 

ם איש שנולד בניגוד לחוקי הטבע, חי חיי עוני, היה חסר השפעה וחיי חיי

  קצרים. למרות זאת אישיותו השאירה רושם אדיר על האנושות.

  ישוע כבעל נס –על הניסים ועל הנפלאות 

ישו עומדת בסימן מעשי ניסים שהוא עושה לעיני  פעילותו הפומבית של

 . ה, נס הלחם והדגים, תחייתו של לזרוסהחתונה בכפר קנ. ניסים כמו: ההמונים

  ל ישו השבוע האחרון בחייו ש –הפסיון 

הכניסה לירושלים, הסעודה האחרונה, נשיקת יהודה, המשפט, ההשפלה. חלק 

 מן האירועים שהתרחשו בשבוע האחרון לחייו.

 מן הצליבה ועד לקבורה – הימים האחרונים בחייו של ישו 

הצליבה הייתה דרכם של הרומאים להוציא להורג אנשים המסיתים למרד, 

 ונים לצליבתו של ישו.   כשאומרים הצליבה ברור שמתכו אולם

  שליחות קטלנית" -פטרוס ופאולוס" 

 לימים הואפטרוס אחד משניים עשר שליחיו של ישו והבכיר מבניהם, 

דת היה זה שיסד את הו ישועהכיר את לא אפיפיור הראשון. פאולוס ה

 הנוצרית.

  פולחן ה"קדוש המעונה" –סטפנוס 

ונצחה ב"היסטוריה תקופת הרדיפות הקשה, מלאת הסבל והאכזריות ה

הקדושה" והולידה את פולחן המרטירים. מרטיר הוא אדם שבמותו מעיד על 

 שלמות אמונתו ועל דבקותו בה אף אם הוא משלם על כך בחייו. 

 

 



  לגעת בקודש, להתקרב אל האל, לעוף מהבית -שפחות האל 

קווים לדמותה של הנזירה בימי הביניים הבוחרת לעזוב את ביתה, לא 

 לא ללדת ילדים ולהתמסר לעבודת האל.להתחתן, 

 קסם בים השגרה רגעי יים שלא" - יםהקרנבל" 

קרנבל הוא חגיגה עליזה הנהוגה בארצות קתוליות רבות. שורשיו נעוצים 

בעולם הפגאני בחגיגות לאל דיוניסוס, אל היין והתיאטרון, שפולחנו כלל 

 דים ופעילות מינית קבוצתית.  מוזיקה, ריקו
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