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Kristus pred dverami - námet odvolávajúci sa na Zjavenie Jána (3,20: List laodicejskému zboru): Hľa, stojím 

pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať 

s ním a on so mnou; pozri apokalyptické motívy, Listy kresťanským zborom 

 

          
 

Kristus pred dverami (vitráž kvakerského kostola vo Filadelfii, 1912) 

W. H. Hunt: Svetlo sveta (1851) 
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P. C. Geissler: Ježiš Kristus (19.st.) 
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W. H. Hunt: Neodbytný sused (1895) 

 

Kristus s krížom -  devocionálny typ Nesenia kríža; obsahom blízky (alebo totožný ako podtyp)  Mužovi bolesti 
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A. Van Dyck: Kristus s krížom (1.štvrtina 17.st.) 

 

Kristus s mečom v ústach - Baleka v súvislosti s heslo Kristus sudca: Kristus s mečom v ústach, čo zodpovedá 

Zjaveniu (1,16: Videnie Syna človeka); tento výjav je často rozvedený do celého výjavu: meč v 

ústach Krista ukazuje na ľavú stranu (strana zatratencov), zatiaľ čo stonka ľalie po jeho pravici 

symbolizuje omilostenie a prijatie; tento typ zobrazenia Krista Sudcu nachádzame najčastejšie na 

miniatúrach v tzv. bibliach pauperum; objavuje sa aj v nástennom maliarstve, v architektonickom 

sochárstve iba príležitostne na tympanónoch v súvislosti s tematikou Posledného súdu; obsahovo 

aj formálne je veľmi blízky obrazovému typu Kristus Kráľ kráľov (meč v ústach), alebo je s ním 

celkom stotožňovaný 
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Posledný súd (Krypta kostola Gargilesse, Francúzsko, 1146-1155) 

 

Kristus Sol invictus - lat. „Kristus víťazné Slnko“ 

 

Becker: stredoveké zobrazenie Krista sediaceho v slnečnom voze (typu bigy) ťahanom 

štvorzáprahom koní, s hlavou ožiarenou lúčovitou svätožiarou; jeho predobrazom bol rímsky boh 

Sol invictus; pozri biblia, Ježiš; jednorožec (Heinz-Mohr) 

 

Heinz-Mohr v súvislosti Kristov monogram: Kristov monogram v podobe IX (Iesus Christos), 

ktorý sa nachádza v kruhu a má podobu kolesa so šiestimi lúčmi, čiže symbolu kozmu a Slnka, sa 

objavuje v 3.st. 

 

 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo KRISTUS PRED – KRISTUS SPASITEĽ     Strana 6 z 6 

 
 

                       Kristus Sol Invictus (mozaika, 4.st.) 

 


