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                         Ikonen målad av PO Petrus Wikströms hand 2015 (28x35 cm) 
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(Texten nedan om de olika huvudtyperna av Kristusikoner är från en stencil - Kristus Allhärskaren av Pekka Tuovinen, 

Valamo Folkhögskola – som jag (med skolans tillstånd) kompletterat med ett antal bilder.) 

 

Även om bilderna/ikonerna av Kristus tycks oändligt många finns det bara några  

få grundtyper.  

 

Ikontraditionen hänvisar till en Kristi urbild, ett mirakulöst avtryck av hans ansikte  

på en duk. Denna bild acheiropoietos  ‒’icke av händer gjord’ ‒ kom att få högst 

status av alla, eftersom dess original inte bara hölls för att vara en sann bild av 

Frälsaren, utan också därför att man ansågs att duken på ett mysteriöst sätt vara 

bärare av gudomlig närvaro. 

  

Acheiropoietos omtalas i historiska källor från 400-talet fram till början av 1200-

talet, då den försvann. Den hade först sin plats i Edessa och sedan i Konstantinopel. 

Genom den och dess närmaste efterföljare har en bestämd uppfattning om Kristi 

utseende förmedlats, som blivit normerande. Motivet kallas idag Mandylion. 

 

                  

               Uppbyggnadsskiss av Fader Rober de Caluwé                  PO Petrus Wikström 2015 (28x35 cm) 

             (ur hans kompendium Enkelit Ikonografiassa)                   

 

 

 

Mandylionmotivet finns också i otaliga  

utföranden utan duk som i vidstående  

ikon och ikonen på första sida 

 

 

 

 

 

 

  

   
               G. Gashev 1990-talet (53x60 cm) 
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På 500-talet etablerades den Kristusbild som kallas Allhärskaren eller Pantokrator. 

Den visar personen Jesus Kristus, avbildad i mänskig gestalt, efter sin mänskliga 

natur, men med attribut som syftar på hans gudomliga natur. Ikonografin vill därmed 

ge uttryck för Kristi andliga skönhet och på ett symboliskt sätt återge denna 

gudomens glans. Allhärskaren är den vanligast förekommande Kristusbilden.   

 

Allhärskaren eller den Allsmäktige (gr. Pantokrator) är ett bibliskt namn som i Gamla 

testamentet används om Herren Gud. I Nya testamentet förekommer namnet i 

Uppenbarelseboken, och även där tyder det på Herren Gud:  

 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har 

 genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans 

 skull. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som 

 kommer, Allhärskaren”. (1:7-8)  

Också trosbekännelsen anknyter epitetet Allsmäktig till Treenighetens första person. 

Gud Fader: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, ... 

 

Hur det kom sig att man började använda namnet Allhärskaren om Kristus, är oklart. 

Tanken om Kristi allmakt förekommer i evangelierna, t.ex. hos Matteus (28:18-19):  

 Då talade Jesus till dem: ”Åt mig har getts all makt i himmeln och på jorden. 

 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och 

 den Helige Andes namn.  

 

Från och med 300-talet börjar namnet Allhärskaren förekomma allt oftare hos 

Kristus. En viktig orsak till detta är säkert det första ekumeniska kyrkomötet (Nicea 

325), som fastställde läran om Jesus gudomlighet.  

 

Kristus Allhärskaren är egentligen en 

heterogen grupp av Kristusikoner, där 

Kristus återges som en vuxen, skäggig 

man med evangelieboken i vänstra 

handen. 

 

 Bland Allhärskarikoner finns 

invecklade kompositioner (se 

vidstående bild), i vilka Kristus 

framställs tronande i sin himmelska 

härlighet omgiven av gudomligt 

oskapat ljus och de högsta ängla-

rangerna (serafer, keruber och 

tronänglar) och/eller evangelisternas 

”symboler”.  

 
   

 

  G Gashev, 1990-talet  (Bilden återgiven med hans tillåtelse.) 
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Dessa kompositioner grundar sig på Bibelns profetiska syner av Guds himmelska 

härlighet: Jesaja 6:1-3, Hesekiel 1och 10 samt Uppenbarelseboken 4. 
 

 

I enklare bildtyper bland Allhärskarikonerna framställs Kristus sittande på härlig-

hetens tron eller som stående helfigur (utan tron), eller som halvfigur med evan-

gelieboken stängd eller uppslagen. 

 

 

 
            PO Petrus Wikström 2012 (25x40 cm)                                   PO Petrus Wikström 2017  (30x45 cm) 

              

 

En sluten evangeliebok återges med dekorerade pärmar samt tillslutare som i  

ikonen ovan t.v. När boken är öppen visar den en text, Kristi egna ord från evan-

gelierna. Texten är skriven på det språk, som brukas på den ort där ikonen är tänkt  

att användas..  

 

De vanligaste texterna är: 

 

− Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets 

   ljus.  [Joh. 8:12] 

 

− Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. [Matt. 11:28] 
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− Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna 

   frid för er själ. [Matt. 11:29] 

 

− Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Och den som tror 

   på  mig skall aldrig någonsin törsta. [Joh. 6:35] 

 

− Jag är levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet 

   skall leva i evighet. [Joh. 6:51] 

 

− Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. [Joh. 10:9] 

 

− Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Såsom jag har älskat er skall ni 

   också älska varandra. [Joh. 13:34] 

 

− Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  

   [Joh. 14:6 

 

− Jag är livets bröd.  [Joh. 6:48] 

 

      

    Kristus återges ofta också som bröstbild, dvs. 

    återgiven från axlarna och uppåt. 

   

    Denna bildtyp, som kom fram i början av det andra 

    årtusendet, återger Kristus från axlarna, dock så att 

    en flik av både den röda tunikan och den blå 

    manteln syns.  

    Ansiktet betonas i denna komposition, som i  

    Ryssland fick ett deskriptivt namn ”Den eldiga 

    blicken”.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

      PO Petrus Wikström, 2008 
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Alla dessa fem bildtyper hör till Allhärskarikongruppen, och ordet ’Allhärskaren’ 

skrivs som epitet rätt ofta på dessa ikoner.  

 

En annan mycket vanlig Kristusbild är Kristus Immanuel som föreställer Kristus  

som evig Gud men i ungdomlig gestalt. Bildtypen grundar sig på Jesajas kända 

profetia (7:14) om Messias ankomst på jorden:  

 

    Då skall Herren själv ge er ett tecken: Jungfrun skall bli havande och föda en 

    son och hon skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 

 

Immanuel-bildtypen återger Kristus i hans himmelska härlighet och tillvaro som 

Guds Son ”som före all tid är född av Fadern”. Han framställs som ett barn eller ung 

pojke, ibland gestaltas han med en vuxens drag. Det har med läran om Kristi 

gudomliga natur att göra. Som en av personerna den heliga Treenigheten har Kristus 

evig preexistens. Hymnologin försummar inte att framhålla denna paradox: »ett 

nyfött barn, av evighet Gud«.  

 

Den höga pannan betecknar den gudomliga visheten som finns hos honom. Det korta 

och lockiga håret når vanligen till öronen, ofta ser man tre pannlockar, ibland fler.  

Färgen på tunikan och manteln är orange med gyllene förljusningar - en återspegling 

av det oskapade ljuset - Kristus återges i sin himmelska, eviga existens. 

 

                  Ikonen målad av Li Elisabeth Wikström 2016 (20 cm) 

 

Immanuel kan avbildas ensam, men vanligast är att han har sin plats i Gudsmoderns 

famn, ett motiv med otaliga varianter. [Se Arelids Gudsmoderikon ”Tecknet” nedan  

och Petrus Ikonhörna nr 18, under fliken Gudsmodersikoner.] 
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Tecknets Gudsmoder, ikonen målad av PO Petrus Wikström 2019 (55x60 cm). Den finns i Arelids gårdskapell.  

Dess trekantiga form är betingad av ikonens placering i taknocken i altarrummet. Läs om ikonens tillblivelse  

under fliken Gudsmodersikoner. 

Kristus attribut, evangelieboken är här ersatt med en bokrulle med Guds Ord, Logos.  

 

 

 

 

Några karakteristisk drag i Kristusmotivens ikonografi 
 

I en Allhärskarikon återges Kristus som en fullvuxen, skäggig man med ansiktet 

riktat framåt mot betraktaren. 

 − Håret är mörkbrunt till kastanjebrunt med mittbena, i pannan syns ofta några 

    korta hårlockar. 

 − Håret löper vågigt från benan till öronen och försvinner sedan bakom nacken. 
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 − Mustaschen är tunn, ofta nästan obefintlig. 

 − Skägget är också brunt, tunt och rätt kort 

 − Ögonen är stora och öppna, riktade direkt mot betraktaren. Ögat har en mörkt 

    brun /svart iris medan vitan är Ijusbrun med ljusförhöjning på den ena sidan. 

 − Ögonlocken är markerade, men inte ögonfransarna. Ögonbrynen är mörka  

     men inte alltid symmetriskt utformade. 

 − Näsan är lång och smal, munnen är liten.  

 

 

Kristi klädedräktbestår av en 

  − (purpur)röd tunika (khiton) med gyllene clavusband. 

  − och en blå mantel (himation). 

På Kristi kläder symboliserar dessa färger hans två naturer, den gudomliga och den 

mänskliga. Den blå färgen står som symbol för hans mänskliga natur, den röda för 

hans gudomliga.  Sann människa ‒ Sann Gud! 

Anm.: Beträffande färgerna i Gudsmoderns beklädnad gäller det omvända. 

 

 

På sin tunika (chitón) har Kristus en bård/band ‒ clávus ‒ fastsydd från (båda) 

axlarna till klädnadens nedre kant. (Sådana band bars ursprungligen av höga 

officerare, tjänstemän och senatorer i det romerska riket.)  

I den himmelska hierarkin bär även ärkeänglarna och apostlarna clavusband. 

 

Endast Kristus har ett kors i glorian. Grafiskt eller genom färgkontrast åstadkommer 

man ett intryck av två kors liggande på varandra. Detta kan tolkas så ‒ ge oss en 

påminnelse om ‒ att när Kristus korsfästes så korsfästes en sann Gud och en sann 

människa. 

 

Metropoliten Hilarion Alfejev skriver i sin bok Trons mysterium: 

»Det namn med vilket Gud själv uppenbarade sig för de forntida israeliterna var 

Jahve som betyder ’den Varande’, d.v.s. den Ende som har existens och vara.  

Det är härlett från verbet hajah, som betyder ’att vara’, ’att finnas’, eller snarare  

från detta verbs första person: ehjeh, ’Jag är’. 

 

Detta verb har en dynamisk betydelse: Det betecknar inte endast existens, utan 

betecknar en levande och verklig närvaro. När Gud säger till Mose: »Jag är den jag 

är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem« (2 Mos 3:14) betyder 

detta 

’Jag lever, jag finns här, jag finns här tillsammans med dig’. Samtidigt betonar detta 

namn Guds varas överlägsenhet jämfört med allting annat som är.» 
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Bokstäverna i korset ‒ omikron, omega och ny. Läsordning: ὁ   ὥ   Ν  

Uttalas »khå å n» och utläses »Jag är» eller »Han som är».  

             Rysk/Slavisk placering                            Grekisk/Bysantisk  placering 

 

 

På en ikon skall alltid anges vem eller vilken händelse som avses och skrivet och  

på det språk som talas i det land där ikonen användes/tänkt att användas.  

Enda undantag är Kristus och Gudsmodern som alltid skall ha sina namn på  

grekiska … och förkortade. 

 

                                                   

           

   

       Iesous Christos                              Mitir Theou       
                                       

 

 

    -- O -- 
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