
Alfa & Omega      

Moj sosed ne verjame v življenje po smrti – toda za svojega najljubšega svetnika skrbi 

z aktivnim čaščenjem. V časopisu je nekdo izjavil: ''Ne verjamem v nekega boga, toda 

prepričan sem, da obstaja povezava stvari.'' 

Brez dvoma živimo v mešanici dveh življenjskih področjih, dveh svetovih, ki sta daleč 

vsak sebi in vedno znova prečkata meje drug drugega. Kako ta dvojnost prežema 

družbo, je posebno na zahodu, nekako v povezavi s tako imenovanimi svetimi spisi, 

največ s Svetim pismom. Ne prav posebej s samo knjigo, saj jo večina ljudi nikoli ni 

videla od blizu, vendar predvsem z jezikom, vzgojo, kulturo, literaturo, umetnostjo. 

Skoraj vsa področja dnevnega življenja so prepletena s svetopisemskimi vplivi in izrazi, 

celo z zbadljivimi članki v medijih. Tudi večina uradnih javnih praznovanj ima svoj izvor 

tam, čeprav je bil pomen in namen teh prostih dni na osnovi vedno bolj naraščajoče 

preobrazbe iz cerkvenega v posvetno, deloma premaknjen v ozadje. Ti dnevi so še 

vedno v koledarju, toda za večino ljudi velika noč in binkošti pomenita malo več kot 

podaljšan vikend. Vnebohod se nanaša na počitniška naselja bolj kot na nebeške 

destinacije. 

Po drugi strani pa dovolj opazno še vedno obstaja praznovanje božiča. Čeprav zelo 

začinjeno s kulinaričnimi zadevami so določene skupine ljudi še vedno v njem ohranile 

bolj vzvišene vidike. Literatura, drama, filmi, slikarstvo in posebna glasba so obdržali 

tradicijo, kulturo in vdanost, v katerih te prispodobe ohranjajo svoje mesto. 

Človek je sentimentalni realist. Glava želi srce na pravem mestu, srce želi pečat 

razuma, dejstva, dokaze, zgodovinski okvir. Na prvi pogled to ne zahteva preveč. 

Vendar je prav tam, kjer čevelj žuli, saj svetopisemsko besedilo ne nudi nobenega 

okvirja, njegova abeceda je sestavljena iz Alfe in Omege.  



Morda lahko to ustvari oddaljeni zvok ali sliko v določeni miselni sposobnosti, ne pa 

tudi besed za razlago tega zavedanja z dletom ali peresom. Sedaj se več ali manj 

spopademo z abstrakcijo, toda na koncu želimo nekaj v naših rokah, nekaj 

oprijemljivega. Dleto in kamen, pero in papir. Ampak ni tako preprosto. 

Pisatelji poskušajo dogodke in ideje izraziti z besedami. Nato jih prevajalci prevedejo 

v druge jezike in oblike ter tako dodajo sivo območje mnenj in razlag, obarvanih z 

njihovim lastnim osebnostnim ali dogmatičnim pridihom. 

In če lahko verjamemo v bujno literaturo, lahko na tem področju naredimo veliko 

zadržkov. To ni stvar o nekaj kuharskih receptih, ampak o miselnih vzorcih in 

tendencah, ki določajo smer kultur in civilizacij. Kajti ''Beseda'' je postala meso in prav 

tako kot vse razodeto v snovnem svetu, nemudoma dobi svoje nasprotje. Tega 

edinstvenega trenutka ne moremo prezreti. Oznanjen je bil kot ''znamenje protislovja.''  

Beseda, razpršena v množici besed – vsaka beseda je predmet spora. S Svetim 

pismom v roki lahko vse dokažete ali ovržete, vse zavrnete ali zagovarjate. Darilo 

odrešitve, ki je skovano v orožje. 

Toda Beseda je več kot kombinacija znakov, ki izražajo razumevanje ali zvok. So le 

nosilci, kanali za idejo o odrešitvi, ki izpolnjuje vesolje in večno drema v človeških srcih, 

čakajoč na um, ki lahko pojasni besedo in se odzove, dokler na koncu ne ostane samo 

Alfa-Omega. Radostno sporočilo, ki se ne kaže samo enkrat ali na enem mestu, ampak 

se uresničuje tukaj in zdaj, v tebi in meni. 

Prikrite sklice na notranje procese najdemo v pravljicah in spisih vseh časov. Na primer 

v Baghavad Giti, v kateri se junak znajde na bojišču nasproti svojih prijateljev in 

sorodnikov, nato pa ga Krišna (um) spodbudi k bitki. Na videz absurdne, nerealne 

razmere, ki lahko kljub temu prebudijo nekaj v nas. Onkraj razuma in oblik ni preprosto 

razumeti formul, kot je 'srce in glava'. Vsak vidik kompleksnega bitja 'človek' je povezan 

v procesu, v vsaki sobi hiše, ki se imenuje 'jaz', lahko srečamo tistega, ki ga ne moremo 

imenovati. 

To je resnično Sveto pismo, knjiga življenja, živa knjiga, ki nenehno piše in ponovno 

piše nove strani. V njej vsaka beseda vsebuje edino Besedo, ločeno od oblike in 

znamenja. Na kamnu ali papirju, kjer je to potrebno. V svetlobi ter sili, ki je ni moč 

napasti, ter je zasidrana v atmosferi kot večno navdihujoča prisotnost. Morda kot 



nedoločen ostanek nekje v pozabljenem kotičku naše hiše ali morda kot 'biser velikega 

princa' v naših srcih. 

 

Alfa in Omega in Chi-Ro    

V Razodetju 1: 8 in 21: 13 beremo: ''Jaz sem Alfa in Omega,'' v smislu ''prvi in zadnji'' 

ter začetek in konec. V gnozi resnično presenetljiv komentar in najpomembnejše 

namigovanje na obstoj 'krotkega tujca' ali 'drugega' v življenjskem sistemu človeka, v 

mikrokozmosu. 

Besede povzdignjenega bitja, ki se izraža kot Janez, in mu razlaga njegovo poslanstvo 

ter namen njegovega življenja. Vzvišena entiteta, Kristus, angel ali prototip duhovnega 

človeka pravi, da je bil dolgo pred in dolgo po tem, ko je človek slišal te besede in 

ponovno preminil. 

Skozi stoletja je človek, ki išče svetlobo, doživel ta simbol kot tolažbo in upanje. Prvi 

kristjani so jo slikali na stene katakomb in kasneje na sarkofage, v katerih so bili 

pokopani. Katari so te simbole prenesli v svoja bivališča v gorah. 

Kdorkoli umre v Kristusu, bo živel v njem ('In Jesu morimur'). V ilustracijah se 'Alfa in 

Omega' mnogokrat pojavljata v kombinaciji z labarumom, praporom ali grbom s Chi 

Ro, Kristusovim monogramom. 

Tako se povezujeta kozmos in mikrokozmos, A in O v srcu in zavest kot znak 

obnovljenega človeka v mikrokozmosu in Chi Ro kot znak večne duše sveta, združene 

z zemljo kot ena sama živa entiteta. Po Platonu se tako tesno enači z Bogom, kot je 

to le mogoče: ''On (Bog) je ustvaril um v duši in dušo v telo. Na ta način ju je prepletel 

z zgradbo univerzuma, da bi na naraven način ustvaril v popolnosti najčudovitejše in 

najboljše delo.'' 

 


