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Alfa i Omega, Początek i Koniec, Pierwszy i ostatni w Księdze Izajasza i 
Objawienia 
W Księdze Izajasza termin: Pierwszy i Ostatni jest odniesiony do Boga Jahwe. W Księdze 
Objawienia używane są trzy synonimy: 

1. Alfa i Omega 
2. Pierwszy i Ostatni 
3. Początek i Koniec. 
 

Wszystkie trzy występują w Objawieniu 22:13 i są odniesione do Pana Jezusa: Jam Alfa i 
Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 

Określenie „Początek” bynajmniej nie sugeruje, że Ojciec, czy Syn ma początek swojego istnienia, 
ale raczej, że są początkiem, praprzyczyną każdego istnienia. Bóg który jest Początkiem i 
Końcem rozpoczyna swój plan i kończy go zgodnie ze swym zamysłem. Dotyczy to całego 
stworzenia i Bożego planu względem niego. 

Poniżej zestawiam teksty, w których występuje fraza: Alfa i Omega (i lub) Początek i Koniec (i 
lub) Pierwszy i Ostatni. Jestem przekonany, że przeanalizowanie tych tekstów z jednej strony 
pokaże we właściwym świetle sformułowanie „Początek stworzenia Bożego” odniesione do 
Jezusa, a z drugiej strony pozwoli utożsamić Jezusa –  „Baranka” z Tym, któremu całe stworzenie 
oddaje boską cześć. 

 Izajasza 41:4  (PBT) Kto zdziałał to i uczynił ? Ten, co [z nicości] wywołuje od początku 
pokolenia. Ja, Jahwe, jestem pierwszy, z ostatnimi również Ja będę!" 

 Izajasza 44:6 (PBT) Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: "Ja 
jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga! 

 Izajasza 48:12  (PBT) Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem: Ja sam, Ja 
jestem pierwszy i Ja również ostatni. 

 Objawienie 1:4-8 (PBD) - Ojciec 
4 Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest, który 
był i który nadchodzi, oraz od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, 5 i od Jezusa 
Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów 
ziemi. Temu, który nas kocha, i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów, 6 i 
uczynił nas królestwem, kapłanami Boga, swojego Ojca - Jemu [niech będzie] chwała i 
moc na wieki wieków. Amen. 7 Oto nadchodzi wśród obłoków, i zobaczy Go każde oko, 
w tym ci, którzy Go przebili; i opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak! Amen. 
8 Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, 
Wszechmogący. 

 Objawiene 1:17-18  (PBT) - Syn 
17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą 

rękę, mówiąc: "Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, 18 i żyjący. Byłem 
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 

 Objawiene 2:8  (PBT) - Syn 
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Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a 

ożył 

 Objawiene 21:6  (PBT) - Ojciec 
I rzekł mi: "Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić 

ze źródła wody życia. 

 Objawiene 22:12-16  (PBT) - Syn 
12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest 

jego praca. 13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14 

Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty aby władza nad drzewem życia do nich należała i 

aby bramami wchodzili do Miasta. 15 Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, 

bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. 16 Ja, Jezus, posłałem mojego 
anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo 
Dawida, Gwiazda świecąca, poranna". 

Po przeanalizowaniu powyższych tekstów pokazujących zastosowanie słów: Alfa i Omega, 
Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec,  zasadne będzie zadanie pytań:  

o Kim jest Jezus Chrystus, Boży Syn ukazany w Księdze Objawienia (szczególnie w 
wersecie  22:13  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.)? 

o Dlaczego zarówno Ojciec, jak i Syn są określani w ten sam sposób (Alfa i Omega, 
Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec)? 

Niech pomocą w szukaniu odpowiedzi będą też poniższe teksty z zestawem stosownych pytań: 

 Jn 5:22, 23 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,  aby 
wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go 
posłał. 

o Czy należysz do tych, którzy ‘czczą Syna, tak jak Ojca’? 
 Jn 20:28 Tomasz wyznał: Pan mój i Bóg mój! 

o Czy podobnie jak Tomasz mówisz do Jezusa „Pan mój i Bóg mój”? 
 Obj 5:13, 14 I słyszałem, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i na 

morzu - wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, 
uznanie i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery stworzenia mówiły: Amen. 
Starsi zaś upadli i złożyli pokłon. 

o Czy jesteś w gronie ‘wszelkiego stworzenia, które Siedzącemu na tronie i 
Barankowi oddają Boską cześć? 

 Obj 22:3,4 I nie będzie już nic godnego klątwy. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a 
Jego słudzy będą Mu służyć i będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich 
czołach. 

o Proszę zwrócić uwagę ile osób siedzi na tronie w powyższych słowach (22:3,4) z 
Księgi Objawienia? Dlaczego w kontekście Boga i Baranka, jest powiedziane 
„Jego [w liczbie pojedynczej] słudzy będą mu służyć”? 

o Kim zatem jest Baranek? 
 Kol 1:17 …wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 

o Kim jest Syn Boży, skoro wszystko zostało przez Niego stworzone? Stwórcą czy 
stworzeniem? 

o Co może oznaczać dla Ciebie stwierdzenie, że wszystko zostało stworzone dla 
Niego? Czy dostrzegasz fakt, że jako Jego stworzenie jesteś jego własnością? 

o Kim jest ten, który stworzył wszystko i jest właścicielem całego stworzenia? 


