VI/2. BIBLIAISMERET ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET
Karácsonyhoz közeledve gondoltuk ki a következő heti feladat témáját. Mária – a bibliai történet leírása szerint
– egy angyallal találkozik, és meglepő híreket kap. Gyermeke fog születni, nem egyszerű ember, hanem a régen
várt Megváltó. A kisgyermek valódi apja pedig nem József, az ács, Mária vőlegénye, hanem maga a Teremtő Isten,
aki nem feledkezett el népéről. Jézus, a születendő gyermek különleges küldetése az lesz, hogy Isten az ő életén
keresztül mutatja meg végtelen szeretetét.
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy
szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.
És hozzálépve így szólt az angyal: „Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Mária

megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki:
Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz
Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”
Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?”
Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged,
ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút
fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek
semmi sem lehetetlen.” Mária ezt mondta: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te
beszéded szerint!” És eltávozott tőle az angyal.
(Lukács evangéliuma 1,26-38)

Mária és az angyal találkozása, beszélgetése Lukács evangéliumában olvasható, és minden korban megihlette a
művészeket. Öt festményt mutatunk, ezekhez kapcsolódnak a kérdések, amelyek egy részében a véleményedre
vagyunk kíváncsiak, te hogyan látod, hogyan gondolod el ezt a titokzatos találkozást.

a) Kik a művek alkotói?
b) Mikor készültek? Milyen technikával?
c) Miben érzed közelinek, hűnek a bibliai
szöveghez, és miben látod, hogy a művész
a saját elképzelését is ábrázolja? Milyen
különleges szimbólumot használ a festő,
hogy a titokzatos találkozást megjelenítse? Figyeld meg a színeket, az
elrendezést, a mozdulatokat, gesztusokat,
a kiegészítő figurákat, hátteret, díszletet…
d) Minden képhez válassz legalább egy (akár több) olyan GIF-et vagy emojit, ami szerinted jól kifejezi a mű
hangulatát, üzenetét, a szereplők gondolatait, érzéseit. Figyeld meg a festmények közötti különbséget!
Leadási határidő: nov ember 25.

