
Mikor a család elhaladt az öreg templom előtt, észrevet-

tek egy jelképet az ajtó melletti kőbe vésve. Egyik gyermek

nem volt képes azonosítani a különös szimbólumot.

Leginkább egy nagy A betűre hasonlított, amint egy fejjel

lefele fordított, lekerekített W-hez hasonló betűformátumban

ül. Mikor a gyermek a keresztyén művészet eme szimbolikus

darabjának jelentéséről érdeklődött, édesapja el tudta neki

magyarázni, hogy ez Jézus Krisztust jelképezi. A szimbólum

egy összefont alfából és ómegából áll, a görög ábécé első és

utolsó betűjéből.

Ha valaki azt mondja, hogy „á-tól z-ig” kifejtett valamit,

az azt jelenti, hogy a téma teljes egészében kifejtésre került,

elejétől a végéig.

Érdekes módon ugyanez a rövidített kifejezés szerepel a

Bibliában is. A bibliai rövidítés a görög ábécé első és utolsó

betűjéből áll, ahogy az A és a Z az angol ábécé első és utolsó

betűi.

A Jelenések könyvében háromszor hangzik el az állítás:

„Én vagyok az Alfa és az Ómega” (Jel 1,8; 21,6; 22,13). Ezek

közül kettőben magyarázat is fűződik a kifejezéshez: „Én

vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég” (Jel 21,6)
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és

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet

és a vég” (Jel 22,13). A kifejezés két alkalommal Istentől szár-

mazik (Jel 1,18; 21,6), egy alkalommal Krisztus szájából

hangzik el (Jel 22,13). A Biblia a két szót – az alfát és ómegát

– mindig együtt használja, külön sosem.

B I B L I A T A N U L M Á N Y

Patmosz szigete, ahol János apostol töltötte száműzetésének

idejét – egészen közel esik a kis-ázsiai félsziget partjaihoz

János a görög ábécé első és utolsó betűit használta az Úr leírására. Mint az alfa és az ómega kezdetét és végét jelenti az

ábécé betűinek, Jézus körülveszi a teremtés és az idő egészét

WA
James E. Carter*

Alfa és Ómega
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A rövidítést tartalmazó kifejezés kétségtelenül az

Ószövetségből ered. Azt gondolhatnánk, hogy ennek eredete a

görög világban található. A legtöbb magyarázónak meggyő-

ződése, hogy a héber gondolatvilágból, az Ószövetségből ered.

A régi zsidók gyakran használták a héber ábécé első és

utolsó betűjét, ha valaminek a teljességét szerették volna jelöl-

ni. Egy folyamat vagy időszak teljes kiterjedését az elejére és

a végére való utalással jelezték.

Az Ószövetség erősen hangsú-

lyozza Isten örökkévalóságát. Isten az,

aki jelen van a kezdettől a végig. Lásd

még az Ézs 44,6b-t: „Én vagyok az első

és az utolsó, rajtam kívül nincs isten”.

Így olvassuk ezt az Ézs 48,12-ben: „Én

vagyok az első, az utolsó is én vagyok!”.

Isten örökkévalósága és páratlansága az

első és utolsó szavakkal kerül kife-

jezésre.

Az Ézs 48,12-ben a próféta Isten

tökéletes egyedülállóságát és az ő

teremtményein gyakorolt hatalmának

nagyságát hangsúlyozza. Az „én vagyok

az” kijelentés azt hangsúlyozza, hogy

Isten az egy igaz élő Isten. Az embe-

rekkel és a teremtett dolgokkal ellentét-

ben Isten örök és nem változik. Az „első”

szóból az következik, hogy Isten a

kezdete minden létezőnek. Isten az első

és utolsó szavakkal lett leírva. A Jele-

nések két részében az alfára és ómegára

való utalás egyértelműen Istenre való

utalás: Jel 1,8 és 21,6. A Jel 21,6 ma-

gyarázata kijelenti, hogy Isten az első és

az utolsó.

Mind Isten örökkévalósága, mind Isten alkotóként és

beteljesítőként játszott szerepe kifejezésre kerül az állítást

követő magyarázatban a Jel 1,8-ban: „Én vagyok az Alfa és

az Ómega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki

vala és a ki eljövendő, a Mindenható”.
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Isten a kezdetektől

jelen van, és lesz akkor is, amikor mindennek vége, mint

ahogy most is jelen van mindenben. Isten mindig jelen van,

a kezdettől a végig. Tehát Isten titulusa vagy címe: „első és

az utolsó”.

Ha a Jel 22,13-at vesszük górcső alá, azt találjuk, hogy a

kifejezés Jézus szájából hangzik. Az Alfa és Ómega titulus, az

első és az utolsó, ami Isten címe volt, és ezáltal a Fiú címe is

lett. Ez a cím tehát Jézus Krisztus isteni mivoltának további

kifejezője. Az, hogy Isten kiváltsága egyben Jézus kiváltsága

is, azt mutatja, hogy Krisztus Isten. Isten tulajdonságai egyben

Jézus tulajdonságai is. 

Ez megerősíti Jézus Krisztus örökkévalóságát és

Krisztus preegzisztenciáját, amint az a János 1-ben, a János

evangéliumának előszavában is látható (Jn 1,1–18). Krisztus,

a Fiú a teremtésben is elsőbbséget élvezett, ahogy ezt a Kol

1,15–20 és a Jn 1,3 is jelzi. Mint az első és az utolsó, a

teremtés előtt és után, Jézus a teremtés „ügynöke” volt. 

Az Alfa és Ómega magában foglalja tökéletességet és az

egyetemlegességet. Ha valaki az első és az utolsó, akkor ez a

személy tökéletes, helyzete egyetemleges. Semmi sem

hiányzik Jézus Krisztusból. Ő teljes és tökéletes. 

Az Alfa és Ómega kifejezés folytatólagosságot is kife-

jez. Jézus élete, tettei és hatalma folytatólagosak. Megszakítás

nélkül működnek. Jézus élete, tettei és hatalma az életünkön

keresztül is folytatólagosak.

Az apostoli korszakban (az 1. század ötödik évtizedének

második fele) és a késő keresztyén irodalomban a kifejezés

Jézus Krisztusra, a Fiúra utalt. Azzal, hogy felveszi Isten

címét, Jézus elismeri, hogy igaz Isten. 

Patmosz szigetének mai térképe

Skala, a sziget középső keskeny részének ismert kikötőhelye.

Patmosz rendszeres megállóhelyül szolgál a Földközi-tengeren közlekedő 

sétahajóknak. A képen Skala falu házai látszanak



Az Alfa és Ómega cím Isten felsőbbségét jelzi. Az első

és az utolsó, a kezdet és a vég pozíciója a felsőbbséget fejezi

ki. Senki és semmi sem gyakorolhat hatalmat felette ebben a

pozícióban. 

A kezdet és vég szavak az időtől való függetlenséget

jelzik. Istennek és Jézus Krisztusnak, a Fiúnak nincsen időben

mérhető kezdete és vége. Sosem volt olyan, hogy Isten (vagy

Jézus) ne létezett volna, és a jövőben sem lesz ilyen.

A kezdetet olyan értelemben is használhatjuk, mint

valaminek az eredete vagy forrása, a vég szót pedig mint

valaminek a célja, beteljesülése. Ez azt mutatná, hogy Jézus az

eredet, minden élet kezdete, és a cél, ahova minden élet tart.

Jézus az élet teremtője és az, akiben minden élet beteljesül.

Jézus Isten megbízott közvetítője.

Krisztus életének és munkájának nincs

kezdete és nem lesz vége (Zsid 7,3). Ő

az emberiség megváltója. Egyik vers-

ben, a Jel 2,7-ben, mely az Alfa és

Ómega jogára utal, a halál és a feltá-

madás igazolta az ő elsőségét és utol-

sóságát. Jézus Krisztus az emberiség

megmentője és a világmindenség szu-

verén Ura. Az örökkévaló Isten örökké-

való Fia az univerzum legfelsőbb hatal-

ma. William Barclay ezt így fejtette ki:

„Jézus számára a lehető legna-

gyobb cím az Alfa és Ómega, a Kezdet

és a Vég, mert ez a cím magának

Istennek a címe. De talán helyesen

hisszük, hogy János nem a technikai,

teológiai szókincsében gondolkodott,

ahogy az Atya-Fiú kapcsolatról úgy gon-

dolkodott, ahogy a teológusok próbálják

meghatározni. Ez nem a teológia nyelve,

hanem az imádság nyelve.”
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Mivel ez az imádság nyelve, ellen-

tétben a zsidó és az ótestamentumi gon-

dolkodással, az Alfa és Ómega kifejezés Isten örökké-

valóságát, hatalmát és tekintélyét, Krisztus preegzisztenciáját,

a benne való megváltás reményét és a felettük való szuverén

uralmát közvetíti. Már az első keresztyén század végén, mikor

János Patmosz szigetén tengődött, a Szentlélek vezetése alatt

az evangélista Jézusnak tulajdonította Isten nevét. Jézust

Istennel azonosította. A cím maradt: ő az Alfa és az Ómega, a

kezdet és a vég.

Ford. Lukács Dániel

Biblical Illustrator, Spring, 1992.
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Tiziano: Szent János evangélista Patmoszon (1544)

Patmosz – János apostol elragadtatásának és látomásainak a helye,
egy gyönyörű görög sziget. A képen látható a kastély és a kolostor, valamint Chora, az

óváros vakítóan fehér házaival
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