
Jordskjelv

A

Salme 77

17. Vannene så deg, Gud! Vannene så deg, og de skalv, ja, selve dypet skalv.
18. Skyene øste ut vann og himlene lot sin røst høre, ja, dine piler fløy hit og dit.
19. Din tordens røst lød i stormvirvelen. Lyn lyste opp Jorderiket, og jorden dirret og skalv.
20. Gjennom havet gikk din vei, og dine stier gjennom det store vann uten at dine fotspor ble 
oppdaget.
21. Du førte ditt folk som en feflokk ved Moses' og Arons hånd.

2. Mosebok 14

21. Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind, som
blåste hele natten. Og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes av.
22. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres 
høyre og deres venstre side.

B

2. Mosebok 19

17. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet.
18. Og hele Sinai berg stod i røyk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Og røyken av det steg 
opp som røyken av en ovn, og hele fjellet skalv.
19. Basunens lyd tok til og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med hørbar 
røst.

2. Mosebok 20

18. Og alt folket så og hørte tordenen, flammene, basunlyden, og fjellet i røyk. Da folket så og 
hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte.

C

4. Mosebok 16

31. Med det samme han hadde endt denne tale, da revnet jorden under dem.
32. Jorden lukket opp sin munn og slukte dem og deres boliger, og alle de folk som tilhørte Korah 
og alt det de eide.



33. Og de fór levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem og de omkom, og ble 
levende utryddet av menigheten.

Dommernes bok 5

4. Herre, da du gikk ut fra Se'ir, da du gikk frem fra Edoms mark, da skalv jorden og himlene 
dryppet; skyene dryppet av vann.
5. Fjellene skalv for Herrens åsyn. Sinai der borte skalv for Herrens, Israels Guds, åsyn.

Salme 67

8. Gud, du drog ut foran ditt folk, og du steg frem gjennom ørken. Pause.
9. Jorden skalv og himmelen rant for Guds åsyn. Ja, Sinai ble borte for Gud, Israels Guds, åsyn.

Byens ødeleggelse: "havets nasjoner" og jordskjelvet 

Da de invaderende " havets folk " begynte å ødelegge Anatolia (sentrum av Tyrkia ) og den nordlige
delen av Syria, brukte hetittene hæren og flåten til den ugaritiske konge Nikmaddu III for deres 
militære formål. Hans etterfølger, Ammurapi III, avdekket en kritisk situasjon der kongedømmet 
befant seg i sine brev til kongen av Alacia (Kypros). Så skrev Ammurabi at siden Ugarits tropper og
vogner var i hetittene i sentrum av Lilleasia , og flåten var i Lucca, mistet byen sin militære 
beskyttelse. I tillegg, kort etter (ca. 1200 f.Kr.), før direkte angrep av "folkene i sjøen", led byen av 
et sterkt jordskjelv; Som et resultat ble Ugarit forsvarsløs og, uten å vente på ekstern hjelp, ble 
fullstendig ødelagt av invasjonen på slutten av bronsealderen .

https://ru.wikipedia.org/wiki/Угарит

Og Filisterne kom i det 8. regjeringsår av Ramses III.  Det vil si år -1383.

D

1. Samuels bok 4

4. Så sendte hele folket bud til Sjilo, og de hentet derfra Herrens pakts ark; hans som troner på 
kjerubene. Og begge Elis sønner, Hofni og Pinehas, var med og fulgte Herrens pakts ark.
5. Med det samme Herrens pakts ark kom til leiren, satte hele Israel i et stort fryderop, så jorden 
ristet.
6. Og da Filisterne hørte lyden av fryderopet, sa de: Hva er dette for et stort fryderop i Hebreernes 
leir? Og de fikk vite at Herrens pakts ark var kommet til leiren.

E

1. Samuels bok 14

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2581_%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhd-fxvSFaymZ_8ucNxJTQ1n0nbzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2590%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhi_Kb0-_rauYAbURzj87U47nniItw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiJF8CkLZZM2pHNJJd_CSx6ai4ofQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhg-ny56D8rS0_sTmOr9lkWC2gqfvA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjccXyhAm6C74zHphYedV5rYOeJkA


14. Ved det første angrep Jonatan og hans våpenbærer gjorde, falt omkring tjue mann på en 
strekning som halvparten av den mark som pløyes på én dag.
15. Da ble det skrekk i leiren, på marken omkring og blant alt folket; også forposten og 
herjeflokken ble grepet av skrekk. Jorden skalv, og det kom en skrekk fra Gud.

F

2. Samuels bok 22 og salme 18

7. I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud. Han hørte fra sitt tempel min røst, og 
mitt rop kom for hans ører.
8. Da rystet og skalv jorden. Fjellenes grunnvoller skalv og de rystet, for hans vrede var 
opptent.

14. Herren tordnet fra himmelen, og den høyeste lot sin røst høre gjennom hagl og glødende 
kull.
15. Og han sendte ut piler og spredte fiendene omkring. Lyn i mengde forvirret dem.
16. Da kom havets strømmer til syne. Jordens grunnvoller ble avdekket ved Herrens handlinger 
og for hans vredes stormvind.

G

1. kongebok 19

11. Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Da gikk Herren forbi der, og det kom en stor og
sterk storm som sønderreiv fjell og knuste klipper foran Herren. Men Herren var ikke i stormen.
Og etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet.
12. Og etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Og etter ilden kom lyden av en 
stille susen.

Etter å ha drept Baals profetene mens Akab var konge i Israel

H

Amos 1

1. De ord som Amos, en av hyrdene fra Tekoa, mottok i sine syner om Israel i de dager da Ussia 
var konge i Juda og Jeroboam, Joasj sønn, var konge i Israel, 2 år før jordskjelvet.

Sakarja 14

5. Og dere skal fly til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asal. Dere 
skal fly som dere flyktet for jordskjelvet i Judas konge Ussias dager. Da skal Herren min Gud 
komme. Ja, og alle de hellige med deg, min Gud.



Jesaja 6

1. I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en HØY, trone, og slepet av hans kappe fylte 
opp tempelet.
2. Serafer stod omkring ham, og seks vinger hadde hver. Med to dekket han sitt åsyn, med to dekket
han sine føtter, og med to fløy han.
3. Og den ene ropte til den andre og sa: HELLIG, HELLIG er Herren, hærskarenes Gud. Hele 
Jorden er full av hans herlighet.
4. Og dørterskelens fester skalv ved de ropendes røst, og huset ble fylt med røyk.

Jordskjelvet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assur-dan_III ?

-716 – 690 http://elshaddai.no/historie/

Her er det 26 år som det er mulig at det kan skje på

I

Jesaja 5

25. Derfor opptentes Herrens vrede over hans folk, og han rekker ut sin hånd mot det og slår det, så 
fjellene skjelver, og likene ligger som møkka midt i gatene. Og med alt dette vender ikke hans 
vrede tilbake, men ennå er hans hånd rakt ut.

Esekiel 26

2. Menneskesønn! Fordi Tyrus sier om Jerusalem: "HA!” Sønderbrudt er den, denne folkenes port. 
Den er flyttet til meg, så jeg blir rik, for den er ødelagt."

10. Hans hester er så mange at støvet av dem skal dekke deg. For bråket av ryttere, 
hjulfremkomster, og vogner, skal dine murer skjelve, når han drar inn gjennom dine porter, som en
drar inn i en krigstatt by.

15. Så sier Herren, Israels Gud, til Tyrus: Se, kystene skal skjelve ved braket av ditt fall, ved de 
såredes stønning, og ved de mange mord midt i deg.

Esekiel 27

28. Ved lyden av dine styrmenns skrik skal dine marker skjelve.

J

Esekiel 30

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assur-dan_III
http://elshaddai.no/historie/


16. Jeg vil sette ild på Egypten. Sin skal skjelve og skake. No skal bli inntatt, og Memfis skal bli 
overfalt av fiender ved høylys dag.

K

Jeremia 50

46. Ved det rop: Babylon er inntatt, skjelver Jorden, og det høres et skrik blant folkene.

Jeremia 51

28. Innvi folk til kamp mot det, kongene i Media, dets statlige oppsynsmenn, alle dets 
landshøvdinger, og hele det land han råder over!
29. Da rister Jorden og skjelver, for Herrens tanker mot Babylon blir fullført: Å gjøre Babylons 
land til en ørken, så ingen bor der.

Jesaja 41

5. Øyene ser det og frykter, og Jordens ender skjelver, for de rykker frem og
kommer.

L

og døden av byen Gelika i regionen Achaia i nord for Peloponnes i 373 f.Kr. e.  
(Gelika ble oversvømmet over natten som et resultat av et jordskjelv ledsaget av flom; i flere 
århundrer var restene tydelig synlige under vann og sand)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атлантида

M

Matteus 27

50. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.
51. Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv og klippene 
sprakk.
52. Og gravene ble åpnet og mange av de helliges kropper, som var gravlagt, stod opp.
53. Og de gikk ut av gravene etter hans oppstandelse, og inn i den hellige by og viste seg for mange.
54. Men da hundremannsoffiseren og de som holdt vakt ved Jesus så skjelvet og alt det som 
skjedde, fryktet de kraftig og sa: I sannhet, denne var Guds sønn.

N

Matteus 28

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/373_%25D0%25B4%25D0%25BE_%25D0%25BD._%25D1%258D.&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhAhGEOUaKpNlydnROl_8BDbO1w3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%258F&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiOj7z5T60XNDd8DJjR2h6HU1XDDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.no&sl=auto&sp=nmt4&tl=no&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&xid=17259,15700023,15700043,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiUvrBgN7bMCeLiNq3gllamtXJC6g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0


1. Mot enden av sabbaten i grålysningen av den 1. dag i uka, kom Maria Magdalena og den andre 
Maria for å se til graven.
2. Og se, det skjedde et stort jordskjelv. En Herrens Engel hadde nemlig kommet ned fra 
himmelen, og kom og veltet bort steinen fra døren og satte seg på den.
3. Utseende hans var som et lyn å se til, og klærne hans hvite som snø.

O

Apostlenes gj. 4

31. Og da de hadde bedt, ristet stedet, på hvilket de var samlet. Og alle fyltes med Den Hellige 
Ånd, og talte Guds ord med frimodighet.

P

Apostlenes gj. 16

25. Men imot midnatt bad Paulus og Silas, og lovpriste Gud. Og fangene lyttet til dem.
26. Men plutselig kom et stort skjelv slik at fengselets grunnvoller ristet, og straks ble alle 
dørene åpnet og alles lenker falt av.
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