
Og mens du først er her… 

Prosjektet preacher.no forkynner evangeliet for mennesker som ennå IKKE 
kjenner Jesus, på et språk de kan forstå uten at de har fått Den Hellige Ånd. 

Støtt prosjektet på den enkleste måten du kan: 

LIK – FØLG – DEL – BE – SPRE  
 

1. Slik gjør du det. Besøk først nettstedet www.preacher.no 

 

2. Klikk LIKE på Facebook-sida vår. 

3. Deretter går du inn på Facebook og søker opp 
sida vår. Gjør disse endringene i innstillingene: 

 

Husk, dette prosjektet har bare så vidt startet. Vi 
kommer til å utvide kraftig. 

 

«For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med 
denne innskriften: ‘For en ukjent Gud’. Det som dere tilber uten å kjenne, det 
forkynner jeg dere.» 

- Paulus til folket i Aten, Apostlenes gjerninger 17:23. 

 

 

 

 

 

Hvem er Jesus? 

Markus 9:2-13 

 

Notater til tale 

 

Victor Skimmeland 
DELK Sandefjord, Moe menighet 

Søndag 4. februar 2018 
 

 



Disiplene får se Jesu herlighet   
- Lesetekster: 2. Mosebok 3,1-6 og 2. Peters brev 1,16-18 
- Prekentekst: Markus 9:2-13 

Slå opp selv. 

Vitnesbyrdet 
…finner du her: 

http://www.preacher.no/wp-content/uploads/2017/10/Dagen_2017-09-
15_Reportasje-Kreftfri_etter_reise_til_Jerusalem.pdf 

Hva vil Jesus? 
«7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: 
«Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» 8 Og med ett, da de så seg 
omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem. 

9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de 
hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde.» 

Her ligger et bilde og venter på oss. 

Jesus alene! 

 Jesus er nok. De store profetene har hatt sin tid. De har reist. 
 Jesus alene er veien til Gud. 
 Jesus alene er Gud. 
 Jesus alene er nok. 

Alt til sin tid 
Bruker vi tid på ting Jesus ikke ønsker at vi skal bruke tid på? Paulus sa det 
slik: 

«Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en 
korsfestet Kristus.» (1. Kor. 1:22-23a) 

Ikke dele alt med alle 
«Ikke fortell noen hva dere har sett!» 

Ikke fordi det er hemmelig. 

Fordi noe er en sak mellom Gud og meg. Mellom Jesus og meg. Mellom 
Ånden og meg. 

«Ikke fortell noen hva dere har sett før tiden er inne.» 

«Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe 
dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker.» (Matt. 7:6) 

Alt i sin tid 
«Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen … en tid for å 
tie, en tid for å tale … Jeg skjønte at alt Gud gjør, står gjennom alle tider.» 
(Fork 3.) 

«Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne.» 
(Rom 5:6) 

Alle ting til sin tid. 

 

Den hellige ånd har sin tid nå 
Den som tror på Jesus i sitt hjerte og bekjenner ham med sin munn, skal bli 
frelst, sier Paulus (Rom 10,9). 

«Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i 
byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» (Luk 24:49) 

 


