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Forord 

Helt fra min tidlige barndom har Bibelhistorien fasinert meg. Selve Bibelen syntes jeg, både 
som barn og ungdom, å være en tung og vanskelig bok å lese selvstendig. Jeg er født og 
oppvokst i et lavkirkelig kristent hjem, og fikk dermed de sentrale viktige Bibelfortellingene 
inn med morsmelken, samtidig kontinuerlig søndagskole undervisning, som jeg i ettertid 
forstår var av levende Åndsbåret forkynnelse. Selv kom jeg igjennom til bevist liv i Gud i en 
vekkelse i 1975, 27 år gammel. Når jeg nå er pensjonist, og ser livet i revy, er jeg rammet av 
nød for mine barn og barnebarn, som ikke på noen måte har fått den undervisning og 
fokyndelse jeg fikk, både i heim, søndagskole og ordinær barn og ungdomskole. Dette er 
årsak til at jeg ønsker å formidle den kunnskap jeg ved Guds Ånd har fått åpenbart om både 
skapelsen, menneskets fall og Guds frelsesverk, ja den plan Gud har åpenbart i sitt Ord, fra 
begynnelsen til våre siste dager. 

Som en referanse og sterk anbefaling, vil jeg nevne boken «MOT KVELD, Guds plan skal bli 
fullført» skrevet av Kristian Fagerli, som du kan få kjøpt på http://www.bibelsk-
tro.no/bladlittmus.html  som går mye dypere inn i Guds tidshusholdning enn jeg har maktet 
å gjenngi, men som går paralelt i samme ånd fra begynnelse til ende. 

1. Skapelsen 

Selve skapelsesberetningen er kronologisk enkelt forklart (Gud sa «befalte» og det sto der) 
slik sa og gjorde Gud med alt som er blitt til. Derfor sier Evangeliet etter Johannes: Joh 1,1-4 I 
begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen 
hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. 4 I 
ham var liv, og livet var menneskenes lys. 

Gud skapte fisk og fugl og dyr i mengdevis, hver etter sitt slag, det må vel ses på som han 
skapte han og hun. Den eneste skapningen Gud gjør noe spesielt med er menneske. Det som 
er helt spesielt, er (1) at denne skapning er skapt i Gud bilde, og at Gud blåste livets ånde inn 
i menneske, (2) og menneske ble til en levende sjel. Det som i neste fase må ses på som 
spesielt og er av betydning, er at Gud tar et ribben av mannen (Adam) og lager av det en 
kvinne, (3) og Gud kalte henne manninne, for av mannen er hun tatt.  

Alt dette gjorde Gud på 6 dager, og på den 7 dagen hvilte Gud. Her kommer Ordet fra Salme 
90,4 og 2 Pet 3,8 at tusen år er i Guds øyne som dagen i går, og at en dag er som tusen år. 
Dette setter et perspektiv på Guds plan på 7 dager = 1 uke, (7000 år). Selv om Jorden 
levealder ikke er tidfestet i Guds Ord, er det til de grader nøyaktig anført menneskes alder i 
Guds Ord. Vi kan ganske nøye anføre at fra Adam til Abraham gikk der 2000 år, og fra 
Abraham til Jesus gikk der 2000 år, og vår siste tidsalder sier at fra Jesus til vår tid er der gått 
2000 år. Da kan vi anslå menneskes eksistens på Jorden til 6000 år. 

Ut fra disse sannheter kan vi tydelig merke tiden vi lever i gå mot kveld den «6 dag» der Guds 
Ord sier at disse dager skal være vanskelige dager 2 Tim 3, 1-5. Og som Noahs dager var, slik 
skal Menneskesønnens komme være (Matt 24,37). På samme vis – slik som det var i Lots 
dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dag da Lot gikk ut 
av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. 30 Slik skal det 
også være på den dag Menneskesønnen åpenbares (Luk 17,28-30). 


