
Johannes 
åpenbaring –
kapittel 1

«Melding fra Jesus! 
Hører du?»



Apokalypse

v-.1: «Jesu Kristi åpenbaring, 
som Gud ga ham for at han 

skulle vise sine tjenere det som 
må skje i hast/ snart skal skje.»



v.1: «Det som snart skal skje»

«Jeg kommer snart! Hold fast 

på det du har, for at ingen 

skal ta din krone.» (Åp 3,11).



«1Jesus sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn 
for sin tjener Johannes, 2 som har vitnet om Guds ord og 
Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. 3 Salig er den som 
leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på 
det som der står skrevet. For tiden er nær.»



«12Jeg vendte meg om for å se røsten 
som talte til meg, og da jeg vendte meg, 
fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. 
13 Og midt mellom lysestakene var det 
en som lignet en menneskesønn. Han var 
kledd i en fotsid kappe, ombundet med 
et gullbelte under brystet. 14 Hans hode 
og hår var hvitt som hvit ull, som snø, 
og øynene hans som en ildslue. 
15 Føttene hans var lik skinnende kobber, 
som om de var glødet i en ovn. Og 
røsten hans var som bruset av 
vannmasser. 16 I sin høyre hånd hadde 
han sju stjerner og av munnen hans gikk 
det ut et tveegget, skarpt sverd. Og 
ansiktet hans var som solen når den 
skinner i sin kraft.» (v.12-16)

«Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde 

og herskeren over kongene på jorden.» (v.5)



«De sang en ny sang: Verdig er du til å ta 
imot boken og bryte seglene på den.

For du ble slaktet, og med ditt blod har du 
frikjøpt for Gud mennesker 

av alle stammer og tungemål, av alle folk 
og nasjoner.» (Åp.5,9)

«5Han som elsker 
oss og løste oss 
fra våre synder 
med sitt blod, 

6 og som gjorde 
oss til et 

kongerike, til 
prester for Gud, 

sin Far – ham 
være æren og 

makten i all 
evighet. Amen.»



Og vi svarer: «All ære til Lammet som 
ble slaktet for våre synder, til han som er 
Alfa og Omega, han som er og som var og 

som kommer, Den Allmektige. Amen!»


