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Åbenbaring og apokalyptik skrevet af Geert Hallbäck og udgivet posthumt.

I 10 artikler, der blev offentliggjort mellem 1984 og 2012 (Hallbäcks afskedsforelæsning), fremlægger
Hallbäck sin særlige, sammenhængende tolkning ikke blot af Johannes’ Åbenbaring og apokalyptikken som
helhed, men også af deres centrale placering inden for kristendommen ved denne religions begyndelse og op

gennem tiden. Her kan læseren lære, ikke blot om apokalypserne som skrift og genre, men også om
apokalyptikkens hele mening og funktion. Hallbäcks særlige greb om disse emner blev grundlagt i den første
artikel fra 1984 med den karakteristiske titel “Teksten, tiden og lidenskaben” for derefter at blive gradvis
udfoldet og udvidet indtil afskedsforelæsningen, hvor det i særlig grad er den politiske funktion, der er i

fokus.
Bogen udkommer In Memoriam i anledning af Hallbäcks 70 års fødselsdag i marts 2018. Den vidner om
forfatterens eminente evne til at udtrykke sig klart og forståeligt for enhver om nogle fundamentale

dimensioner af den kristne religion.
Bogen er redigeret af Gitte Buch-Hansen, Troels Engberg-Pedersen og Søren Holst, tidligere kolleger af

Hallbäck på Københavns Universitets Afdeling for Bibelsk Eksegese
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