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Hva vil det si at Jesus er Alfa og Omega? 
 
Sammendrag:  
Disippelen Johannes er forfatteren av Åpenbaringsboken og den er rettet 
til kristne som er midt i en grusom forfølgelse under Keiser Demitian, 
sannsynligvis på 90-tallet e.kr. Hva er det boken gir de første kristne som 
gjør at du holder ut i forfølgelsen? Jo den maler et bilde av den 
oppstandne Jesus som universets konge – han som er begynnelsen og 
enden. Og når vi tjener ham har vi ingenting å frykte. Da har livet mening, 
selv om det skulle være preget av vanskeligheter.  
Mange mennesker i vår tid sliter med å finne sin identitet og finne seg 
selv. Budskapet fra kulturen vår er at du må lete i deg selv for å finne ut 
hvem du egentlig er/ vil være. Bibelens budskap er at du må lete hos Gud 
for å finne ut hvem du er. Du må innta et annet perspektiv, og se deg selv 
fra Guds perspektiv, skal du forstå hvem du er skapt til å være og hva som 
er hensikten din. Det er når du speiler deg i Gud, og ikke i alle andre, at du 
vil kunne forstå deg selv. Vi må ha Gud som vårt utgangspunkt – fordi han 
er skaperen, han er den første – han er alfa (den første bokstaven i det 
greske alfabetet). Har du ikke Gud som ditt utgangspunkt/alfapunkt, så 
forsvinner også all mening med tilværelsen. Da er vi bare litt avansert 
kjemi, et resultat av tilfeldigheter og må finne på vår egen mening med 
livet. Vi må skape våre egne regler og vår egen moral – men da blir alt 
subjektivt og i ytterste konsekvens meningsløst. Har du derimot Gud som 
ditt utgangspunkt, så vet du at du er villet og at det finnes en hensikt med 
ditt liv. 
Men Jesus sier ikke bare at han er alfa, han er også omega (den siste 
bokstaven i det greske alfabetet). Han er den siste – han er den som skal 
dømme verden og som vil avgjøre når det hele er over. Det er en fantastisk 
trøst i vanskelige tider; at vår Gud har kontroll og vil få sin vilje til slutt. 
Men hva vil det si å ha Gud som vårt omegapunkt? Jo, det vil si at vi gjør 
Gud til vårt mål, og lar han ikke bare bli et middel til å realisere våre 
eksisterende mål. For de fleste kommer til Gud fordi de har mislykkes i å 
nå sine mål – om det gjelder indre fred, gode relasjoner, gode helse eller 
et eller annet prosjekt som de synes er viktig. Og det er lov å komme til 
Gud med alle våre problemer og drømmer, men Gud er ikke et batteri for 
vårt gamle liv – han vil gi oss et nytt liv og i det nye livet vil han ha førsteplassen fordi det er 
bare da vi blir virkelig fri. Da er det ikke lenger ytre suksess som blir målestokken, men at vi 
får lov å følge mesteren og lyde og elske ham – alt annet blir en bonus. Så må Gud ta seg av 
resultatene. Med en slik innstilling kan vi møte hva som helst, uten å frykte er essensen i 
budskapet fra Johannes. 
 
 
Spørsmål til samtale:  
 

1. Hva betyr det for deg at Jesus er den første og den siste? 



2. På hvilken måte kan budskapet om at Gud må være vårt mål, og ikke et middel, gi oss 
mer frihet? 

3. Hvordan kommer vi dit at Gud blir selve målet for oss, og ikke bare et middel? At han 
får førsteplassen i livet vårt? 

4. Føler du at det har kostet deg mye å følge Jesus? Hva gjør det likevel verd det? 
5. Er du klar til å betale prisen for å følge Jesus, selv om det skulle koste deg jobben, 

ryktet ditt og eventuelt livet ditt? 
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