
Den röda tråden 
Som ett fönster mot evigheten kan man uppleva ikonen ”Ustjug-bebådelsen”. Det evigt himmelska 
blir synligt, ja nästan närvarande när man betraktat den en stund. Målad någon gång på 1100-talet 
är den en av de allra äldsta ryska ikonerna. Den är målad med tempera på trä och nästan 2,5 m 
hög. Guldbakgrunden är avflagnad idag och färgerna har bleknat och förändrats, men fortfarande 
berör den sina betraktare. 

Ikonen koncentrerar sig bara på det allra väsentligaste vid Maria bebådelse. Här finns inga 
överflödiga detaljer.Till höger står Maria på stadig grund. Hon lutar huvudet lyssnande mot ängeln 
till vänster på bilden. Ängeln verkar sväva ovanför marken. Vingarna är öppna som 
människosjälen är när den vill höja sig mot det gudomliga. Maria riktar en stadig blick mot 
åskådaren och bjuder in oss att delta i det här viktiga skeendet. För det är nu det händer: ängeln 
Gabriel sträcker ut sin högra hand i en förkunnande gest och vi kan nästan höra orden:"Var inte 
rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge 
honom namnet Jesus.” 

I sin högra hand håller Maria en purpurröd tråd. Den kommer från garnnystanet i hennes vänstra 
hand. Purpur är inte en ren röd färg utan en blandning med blått. Rött och blått är också de färger 
som Maria bär på och tråden löper förbindande från hennes adventsblå klänning till den påskröda 
manteln. Den purpurröda tråden förebådar redan nu långfredagens händelser då Kristus kläs i en 
purpurmantel och blir hånad. Några timmar senare, när Kristus övervinner döden, rämnar det 
purpurfärgade förlåtet i templet.  Enligt legenden var det jungfru Maria som en gång blivit utvald att 
väva det . 

I ikonens övre del ser man den ännu inte inkarnerade Kristus. Han är omgiven av kärlekens och 
barmhärtighetens serafer. Men bildens centrum är ändå barnet som Maria bär vid sitt hjärta. Både 
ängelns och Marias högra hand visar mot det med beskyddande gester. Det är omsorgen om det 
här barnets framtid som advent handlar om. Det är det här barnet som till jul vill födas i varje 
människa och vars liv vi kan låta löpa som en röd tråd genom vår egen biografi.


