
Avsnitt 20:
Såsom under Noas dagar

Matt 24:37-41
Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid 
Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna 
före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända 
till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, 
förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall 
Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på 
åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två 
kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, 
den andra lämnas kvar.

”The Approaching Apocalypse” av Robert Adams finns att 
beställa på: www.lastdaysdetective.com

Matt 24:33
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och 
står för dörren.

Luk 17:33-36
Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som 
mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er: Den natten ska 
två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andre 
lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska 
tas med och den andra lämnas kvar. Två män ska vara ute på 
fältet. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar.

Luk 17:37
De frågade honom: "Var då, Herre?" Han svarade dem: "Där 
kroppen ligger, där samlas gamarna."

1 Mos 7:23
Bara Noa och de som var med honom i arken räddades.

Engelsk översättning: ”Only Noah was left, and those who 
were with him in the ark.”
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Jes 13:9-12
Se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med harm och 
brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna 
som bor där. För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte 
längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt 
sken. Jag ska straffa världen för dess ondska, de gudlösa för 
deras skuld [...] Jag ska göra människor mer sällsynta än fint 
guld, män mer sällsynta än guld från Ofir.

1 Tess 4:17
Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar 
tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så 
ska vi alltid vara hos Herren.

1 Mos 6:4-5
Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar 
och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde 
våldsverkarna [Hebr. nefilím] på jorden. Detta var forntidens 
väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att 
människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans 
alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.

Hebr 11:7
I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin 
familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu 
ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och 
ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Matt 24:42-43
Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre 
kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på 
natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta 
att någon bröt sig in i hans hus.

Matt 24:33
På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och 
står för dörren.

Upp 16:14-16
De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna 
i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den 
Allsmäktiges, stora dag. – "Se, jag kommer som en tjuv. Salig 
är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går 
naken och man ser hans skam." – Och de samlade dem på 
den plats som på hebreiska heter Harmagedon.
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Joh 14:30
Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är 
på väg. Han har ingen makt över mig.

Matt 26:41
Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, 
men köttet är svagt.

Jer 49:9
Om vinbärgare kommer till dig lämnar de ingen efterskörd 
kvar, om tjuvar kommer om natten fördärvar de så mycket de 
kan.

1 Tess 5:2-3
Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv 
om natten. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar 
undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna 
som ska föda, och de slipper inte undan.
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