Saxemara kyrka • Saxemara Church
Vännen i vardagen
En av de äldsta, bevarade ikonerna i världen kommer från den
koptiska kyrkan i Egypten. Den är målad på 500-talet och
föreställer Abba Menas som levde år 285–309. Alldeles intill
honom står Jesus. De båda männen är exakt lika långa och båda
två bär glorior. Jesus har lagt sin arm om Abba Menas axlar.
Det syns att de är mycket nära vänner.

A friend for all times
One of the oldest preserved icons in the world comes from the
Coptic Church in Egypt. It was painted in the 6th century and
shows Abba Menas who lived during the years 285–309.
Beside him stands Jesus. They are exactly the same height
and they both have halos. Jesus has put his arm around Abba
Menas’s shoulders. It is clear that they are very close friends.

I Saxemara kyrka är altarbilden målad nästan 1500 år senare.
In Saxemara Church the altar icon was painted almost 1500
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