
BEGYNDELSEN OG ENDEN  
ER ALFA OG OMEGA
Jesus ønsker at være sammen med os i begyndelsen og 
ved slutningen af vores liv. Han ønsker, at vi skal følges 
med ham på hele vandringen mellem de to yderpunkter
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Når vi siger, at noget er alfa og omega, 
mener vi, at det er det vigtigste, det es-
sentielle, det vi aldrig kunne eller ville und-
være. Alfa er det første og omega det sid-
ste bogstav i det græske alfabet.
 Jesus siger om sig selv, at han er »Alfa 
og omega, begyndelsen og enden.« Det be-
tyder, at han er det første og det sidste. Han 
dækker det hele, han er med hele vejen.

Mellem to punkter
Vores liv har masser af begyndelser: for-
håbentligt de gode fyldt af håb, energi og 
ideer. Der er også de dårlige: Ting, vi tvin-
ges ud i, fejltagelser eller begyndelser, der 
udspringer af fravær af bedre alternativer. 
Der er også slutningerne – de gode, til-
fredsstillende og afklarede. Og der er de 
halvhjertede, uønskede, smertefulde og 
måske lidt uværdige.
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 Og så er der vandringerne mellem de to 
punkter: Vi kan opleve områder og forløb i 
vores liv, der er både tilfredsstillende, hår-
de, givende, slidsomme, inspirerende såvel 
som grå og trælse.

Han er vejen
Jesus siger om sig selv, at han var der fra 
begyndelsen. Alt det, vi ikke vidste om 
dette eller hint, det vidste han. Det var i 
hans hånd. Han kommer ikke først ind i 
verden, når vi beder til ham eller tror på 
ham – han var der fra starten.
 Når vandringen med jobbet, livet, hel-
bredet eller ægteskabet bliver hård, så er 
han der allerede. For han er vejen. Når vi 
når til vejs ende af det, vi har mellem vo-
res hænder, så er han også der, kærligere 
og mere magtfuld end nogensinde.
 Jeg vil opfordre dig til at bede ham, med 
ærlige og ligefremme ord, fortælle, hvor 
på vandringen du er, og hvad der fylder dit 
sind. Og så have sjælens ører åbne og lyt-
te efter, hvad han svarer dig.

Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk



Læs mere om Jesus på: 
jesusnet.dk/jesus
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82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

VIND ELLER 
FORSVIND
Der gik et chok gennem hele verden, da 
Christian Eriksen sidste år kollapsede på 
banen. Siden fik de danske drenge en hi-
storisk opbakning fra nær og fjern.
 Desværre var det ikke nok i semifina-
len, hvor både spillere og roligans ellers 
kæmpede heroisk. For de kan score nok 
så mange mål og spille den flotteste kamp 
nogensinde, men det er ikke nok, hvis 
modparten scorer bare et mål mere. Jeg 
kom til at tænke på, at nøjagtigt sådan er 
det med Gud og himlen.
 Det handler om at vinde.
 Men hvad er målet?
 Målet er at komme i himlen, når livet 
her er slut. For at komme der, skal vi være 
100% fejlfri. Intet mindre er godt nok!
 Da Jesus præsenterede mennesker for 
dette, sagde de til hinanden: ”Det er hård 
tale”. Ja, det er det uden tvivl. Men tænk, 
hvis det er sandt?
 I så fald er det ikke nok, at jeg gør det 
så godt, jeg kan. Gud forlanger mere, end 
jeg kan levere.
 Hvem kan så blive frelst? Det spurgte 
disciplene Jesus om. For det perfekte liv 
findes jo ikke!
 Heldigvis er der gode nyheder i Bibelen: 
Jesus har vundet kampen for mig. Han le-
vede det perfekte liv. Da han døde på kor-
set, vandt han en sejr, som han tilbyder 
mig kvit og frit. Når jeg tror på ham, har 
jeg alt, hvad jeg kan ønske mig, inklusiv 
det perfekte liv, som giver adgang til him-
len.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk
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JESUS PRIORITERER VORES FRELSE
Der er mennesker, som viser en forbløf-
fende vilje til selvopofrelse. De sætter 
gerne sig selv til side for andre. Det følger 
der stor velsignelse med. Den, som deri-
mod altid vælger sit eget som det første, 
mister på én eller anden måde noget af 
sig selv.
 Der er ingen, der har givet så meget af-
kald på sin ret, som Jesus. Som Guds søn 
kunne han have ophøjet sig selv, men i 
stedet for valgte han at blive korsfæ-
stet. Så højt priori-
terede han vores 
frelse frem for 
sin egen ret.
 Budska-
bet fra Je-
sus kunne 
opfattes 

Den, der elsker sit liv, mister det, og den, 
der hader sit liv i denne verden, skal be-
vare det til evigt liv.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 12, vers 23-33

TIL EVIGT LIV

sådan, at vores frelse afhænger af den 
måde, vi forvalter vores liv på. Men det 
er ikke vores evne til selvfornægtelse og 
opofrelse, der hentydes til, som om vi bli-
ver vejet på en vægtskål. Spørgsmålet om 
frelse eller fortabelse afgøres alene i vo-
res forhold til Jesus.
 Derimod viser vores måde at priorite-
re vores eget på, hvilket forhold vi har til 
Jesus. Jo mere vi har indset, at vi har brug 

for hans frelse, desto mere vil det også 
ændre den plads, vi 

giver ham i vores 
liv, og den måde 

vi forholder os til 
andre på.

Søren Juul 
Skovenborg
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