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Peters første brev 

Kapittel 3 

18 For også Messias led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at Han 

skulle føre oss fram til Elåhim, Han som led døden i kroppen, men ble gjort levende i Ånden. 
19 I Den gikk Han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring, 20 de som tidligere 

var ulydige den gang da Elåhims tålmodighet ventet i Nåachs dager, mens arken ble bygd. I 

den ble noen få, det vil si åtte sjeler, frelst ved vann, 21 det som også nå frelser oss i sitt 

motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjøttets urenhet, men en god samvittighets 

pakt med Elåhim, ved Jeshoa haMashijachs oppstandelse, 22 Han som for opp til Himmelen 

og er ved Elåhims høyre hånd. Og engler og myndigheter og makter er Ham underlagt. 

Matteus 

Kapittel 24 

36 Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i Himmelen, men bare 

Min Far. 37 Men som det var i Nåachs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen 

kommer. 38 For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt 

til den dagen Nåach gikk inn i arken. 39 Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem 

alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. 40 Da skal to menn være 

ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male på 

kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. 42 Våk derfor, for dere vet ikke hvilken 

time deres Herre kommer. 43 Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken 

time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset 

sitt. 44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke 

venter det. 

45 Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre over sitt 

husfolk for å gi dem mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med 

dette når han kommer. 

Lukas 

Kapittel 17 



26 Slik det var i Nåachs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager: 27 De spiste, 

de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den dagen da Nåach gikk inn i arken 

og vannflommen kom og ødela dem alle. 28 På samme måten var det også i Låts dager: De 

spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. 29 Men den dagen da Låt gikk ut 

av Sedåma, lot Jehåvah det regne ild og svovel fra himmelen 1.Mos 19:24 og ødela dem alle. 30 

Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart. 31 På den dagen må ikke 

den som er på hustaket og som har eiendelene sine i huset, komme ned for å ta dem med 

bort. På samme måten er det også med den som er ute på marken. Han må ikke vende 

tilbake. 32 Husk Låts kone! 33 Den som forsøker å berge sitt liv, skal miste det. Og den som 

mister sitt liv, skal berge det. 34 Jeg sier dere: Den natten skal det være to i én seng. Den ene 

skal bli tatt med, og den andre skal bli tilbake. 35 To skal male på kvernen sammen. Den ene 

skal bli tatt med, og den andre skal bli tilbake. 36 To skal være ute på marken. Den ene skal 

bli tatt med, og den andre skal bli tilbake.» 

37 De svarte og sa til Ham: «Hvor, Herre?» Så sa Han til dem: «Der hvor åtselet er, der skal 

gribbene samles Esek. 39:17-18; Jes. 34:3, 15; Hab. 1:8; Jer. 12:9; Mat. 24:28; Åp. 19:17, 21.» 

Apostlenes gjerninger 

Kapittel 2 

1 Da Shavoåt var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. 2 Og 

plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele 

huset der de satt. 3 Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver 

enkelt av dem. 4 Og de ble alle fylt med Roach haKådesh og begynte å tale i andre tunger, 

alt etter som Ånden ga dem å tale. 

5 I Jeroshalajim bodde det folk av jehoda, Gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under 

himmelen. 6 Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver 

og en hørte dem tale på sitt eget språk. 7 Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til 

hverandre: «Se, er ikke alle disse som taler, galileere? 8 Og hvordan kan det ha seg at vi 

hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i? 9 Partere og medere og 

elamitter, og de som bor mellom elvene; Judea og Kappadokia, og de fra regionen Pontos 

og Asia, 10 og de fra regionen Frygia og Pamfylia, og fra Egypt og de deler av Libya som 

grenser til Kyréne, besøkende fra Rom, både av jehodahs ætt og proselytter, 11 krspisere og 

arabere, vi hører dem tale på våre egne språk om Elåhims underfulle gjerninger.» 12 Slik ble 

de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre: «Hva kan da dette bety?» 13 

Andre spottet og sa: «De er fulle av ny vin.» 

14 Men Shimån Kefa sto fram sammen med de elleve, hevet røsten og sa til dem: «Menn av 

jehodah og alle som bor i Jeroshalajim, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord. 



15 For disse er ikke drukne, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men 

dette er det som ble talt ved profeten Jå’el 

Hebreerne 

Kapittel 11 

7 Ved tro, etter å ha fått et gudommelig varsel om de ting som ennå ikke var synlige, bygde 

Nåach i gudssfrykt en ark til frelse for sin husstand. Ved den fordømte han verden og ble 

arving til den rettferdighet som er av troen. 

 

Peters andre brev 

Kapittel 2 

5 og så sant Han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Nåach, én av åtte mennesker, 

rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden. 

 

 


