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Teksten: Jesus svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må 

vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som 

vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. 36 Tro på lyset mens 

dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt 

dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem. (Joh. 12,35-36) 

 

Poenget i dag er at det er lys, når vi trenger 

Jeg vil nokk utfolde det ved hjelp av Bremsnes «Har du fyr?» (Banalt 

sikkert, men det var den første ikke-salme, jeg møtte etter jeg kom til 

landet for snart 3 år siden, og jeg syns den er god – og bredt elsket). 

Når trenger vi?  

Vha «Har du fyr» v 1. Vi trenger uansett – fast i rute eller ei, under alle 

omstendigheter har vi en skjør last (Denne skatten har vi i 

lerkrukker!). 

Hvor finnes lyset? 

Det finnes fra skapelsen  Joh 1, 5 / 1. Mos. 1, 3.  

Utfoldes vha «Har du fyr» v. 2 (Kanskje medta den så riktige 

rekkefølge hos Bremsnes – i forhold til GT – kanskje enda riktig og i 

forhold til den fysiske prosess ved universets begynnelse. Men da diskutere: Var det noen vor Herre glemte? Kort 

sagt her: Nei, selv der vi tror oss glemte, er det fyr.. Kristus. 

Hvordan får vi det/ser vi det? 

Vi skal vite at Jesus er verdens lys. Høre det vel. [Kanskje om de måter han selv kaller seg lys – jfr skriftordene her – 

eller de hendelsene, hvor han er lys i mørket for noen, for oss] Da kan vi se det. Vi kan enda oppleve som han er der 

som «en trofast gammel ven» (v1). 

Hva konsekvens har det? 

Kort sagt: vi har lys – og vi kan bli løkter på hverandres vei – uanset skodde, uansett den skjøre last. Kanskje vi også 

kan ta den romantiske drøm med: «helst skal vi la det bemanne» - kirken skal ikke være automatiske fyr, men et 

bemannet felleskap. Evt Mat 5 Dere er verdens lys / jordens salt. – Dette helliggjørelsesaspekt kan/skal utfoldes. 

Greshake/Kramer: Ressurectio Mortuorum 

Joh. 1,5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. (gk) 

Joh. 12,46 Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal 

bli i mørket. (gk) 

Joh. 12.35: Jesus svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må 

vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i 

mørket, vet ikke hvor han går hen. (gk)  

Joh. 8,12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger 

meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. (gk) 

1. Joh 1,5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er 

lys, det finnes ikke mørke i ham. gk 

1. joh 2,8-11 Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i 

ham og i dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede.  9 Den som 

sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket. 10 Den som elsker sin 

bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. 11 Men den som hater sin bror, er i 

mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet 

øynene hans. (gk) 

 

Prenter: Skabelse og Genløsning 

Joh. 14,26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som 

Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og 

minne dere om alt det jeg har sagt dere. (p) 

Joh. 16,13  13 Men når sannhetens Ånd kommer, 

skal han veilede dere til hele sannheten. For han 

skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, 

og gjøre kjent for dere det som skal komme. (p) 

Ef. 1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, 

herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir 

visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne 

Ef. 1,18  Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere 

får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og 

herlig hans arv er for de hellige 

1 Kor. 13,12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,  da skal vi 

se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis,da skal 

jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 

(p) 

2 Kor 3,18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser 

Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle 

forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, 

og dette skjer ved Herrens Ånd.(p) 

Ef 1,17-23 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, 

herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir 

visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 

(p) 

Ef 3,16-19 Må han som er så rik på herlighet, gi 

deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 

17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere 

stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Må dere 

sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte 

bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, 

kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. 

Må dere bli fylt av hele Guds fylde! (p) 

Ef 4,11-16 Og det var han som ga noen til å være 

apostler, noen til profeter, noen til evangelister og 

noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige 

til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi 

alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i 

kjennskapet til ham og blir det modne mennesket 

som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. (p) 



 

 

Ytterst i verden, ytterst i vest  

kan hende du seile di skute. 

Kan hende du seile tilfeldig som gjest 

- kanskje du går der i rute? 

Uansett treng du et punkt som e fast 

der du frakte di skjøre last. 

Det e nok at det står der og brenn 

- en trofast gammel venn. 

Har du fyr, har du løkter langs din vei? 

har du fyr, et signal om riktig lei? 

Ei lampe som gløde i mørket 

og lose dæ ut og frem, 

som tar dæ bort og hjemmefra, 

men også tar dæ hjem. 

Vårherre sa det da jorda vart te: 

La det bli lys! Og det ble det. 

Så satte han sol og måne og stjerne 

opp så vi kunne se det. 

Men det som Han glemte i skapningens gry 

va alle de som e dømt til å fly 

på havet i vær og vind 

når skodde og mørke sett inn. 

Har du fyr...osv 

Et landemerke for håp og drøm 

- helst vil vi la det bemanne 

der skarven flyr og der seien svøm 

ute på kanten av landet. 

Et hus i havet som står han av 

og gjør en seiler så glad, så glad 

og rope så sjøen skvett: 

Æ vil bli sett! 

Har du fyr osv 

Ole Bremsnes             


