Les saman med kyrkjelyden!
Å vere tekstlesar er å vere ein god kollega.
Ordet kollega har sitt opphav
hos munkane som måtte lese
Bibelen saman, og tyder ”ein
som les saman med.” Å vere
tekstlesar er ei teneste i fellesskapet, og er ei fellesskapande handling. Lesinga
har sin plass i dette fellesskapet og i dette rommet. Dei du les for er
søsken i Guds familie, dei er dine vener!

Du bør øve!
Det er lurt å øve heime, og då
må du sjølvsagt lese høgt. Det
går også an å øve i kyrkja, og ha
med seg nokon som kan gje
venleg og konstruktiv kritikk.

Eit lite brev til
TEKSTLESARANE
Lat Kristi ord få rikeleg rom hos dykk,
så de med visdom kan undervisa og rettleia
kvarandre, med salmar, hymner og åndelege
songar. Syng for Gud med takk i hjarta!
(Kol 3,16)

Eg fann dine ord og åt dei,
dine ord vart til fryd for meg
og til glede for hjartet mitt.
For ditt namn er nemnt over meg,
Herre, allhærs Gud.
(Jer 15,16)

”Ta deg særskilt
av skriftlesinga”

Ver glad for at du har ei fin teneste!
Når du les, bør det merkast
på deg at dette er noko du
også gleder deg over. Ver
på plass ved lesepulten i
tide; dvs. du skal stå der
klar til å lese når det er din
tur. Har du fleire tekstar du
skal lese, er det naturleg å
tre til side og evt. setje seg før neste lesing.
Lukke til!
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….med Gud og godt humør…

Det er Paulus som skriv slik til sin medarbeidar Timoteus (1 Tim 4,13a). Det han då har i
tankane er ikkje den private bibellesinga, men
den offentlege lesinga i gudstenesta. Lesinga
frå Den heilage Skrifta er først ein arv frå
synagoga. Jesus deltok i synagogegudstenesta
som ein fast skikk (Luk 4,16; jfr. Apgj 13,14f; 15,21; 2 Kor
3,14f), og her var og er lesinga frå lova (=
Mosebøkene) og profetane (=profetskriftene) ei
hovudsak. Alt i den første kristne tida fekk
breva frå apostlane ein tilsvarande posisjon.
Breva var skrivne for å bli opplesne i
kyrkjelydane (Kol 4,16; 1 Tess 5,27). Etter kvart som
den kristne kyrkja vaks fram, vart breva og
evangelia samla i det som vart kalla Det nye
testamentet, som eit framhald og tillegg til det

som galdt som heilag skrift hos jødane, og
som difor fekk namnet: Det gamle
testamentet. GT og NT er til saman Den
Heilage Skrifta for den kristne kyrkja.
Paulus si formaning til Timoteus om skriftlesinga hadde sjølvsagt eit praktisk sikte. Dei
fanst ikkje i masseproduserte utgåver, men i få
og eineståande avskrifter.

Men Skriftlesinga er likevel meir enn å dekke
eit praktisk behov. Det ser ein av
samanhengen: Ta deg særleg av skriftlesinga,
formaninga og opplæringa. Skriftlesinga er
ein del av formidlinga av Guds ord til
menneske. Guds ord er alltid først og fremst
eit munnleg ord, eit ord frå Guds munn og
hjarte til menneske sitt øyre og hjarte. I vår
kyrkje høyrer lesing frå Bibelen til i den andre
hovuddelen i gudstenesta, med overskrifta:
ORDET. Lesingane blir innleia slik: Lat oss
høyre Herrens ord, og kvar lesing avslutta
med: Slik lyder Herrens ord. Å vere tekstlesar
er difor å vere med i den store oppgåva å
formidle Guds ord til menneske, slik at trua
kan bli til og styrka.
I den eldste kyrkja vart dei bibelske skriftene
lesne i samanheng. Der ein slutta éin gong,
heldt ein fram neste. Frå 400-talet vart det
meir og meir vanleg å velje ut serlege skriftavsnitt, og ein laga ei form for tekstrekkje.
Slik ønskte ein å formidle heile Guds plan og
vilje. (Apgj 20,27).
I vår kyrkje har vi no tre tekstrekkjer som

dekkjer kvar dag i kyrkjeåret med tre lesingar
for kvar søn- og helgedag: éi lesing frå GT, éi
frå eit av breva i NT og éi frå eit av evangelia.
Som oftast vert det preika over evangelieteksten, men nokre gonger er ein av dei andre
tekstane sett opp som preiketekst, eller henta
frå tilleggstekstane for dagen. Det er
Kyrkjemøtet som kvart år fastset kva preiketekst som skal brukast, med følgje for kva
tekstar som skal lesast.
- Andre kyrkjesamfunn har andre tradisjonar
og ordningar. Det er interessant å sjå at fleire
dei seinare åra har gått over til å velje preiketekst som følgjer eit evangelieskrift meir
kontinuerleg.
Som tekstlesar er ein tiltrudd ei fin og viktig
oppgåve. Det er ein rikdom at fleire personar,
med sine eigne, særprega stemmer, deltek i
denne tenesta. Slik kan nye nyansar og
rikdommen i tekstane komme fram og bli
formidla. Gud talar på menneskevis. Guds ord
vil bli høyrt på språk menneske kan skjøne og
tileigne seg som sitt. Det er sjølvsagt krevande
å skulle bere fram og formidle innhaldsmetta
tekstar i eit offentleg rom. Ordet skal nå fram,
og tilhøyrarane få hjelp til å i oppfatte
meininga og djupna i teksten. Ein tekstlesar
får bruk for ulike sider av si utrustning, og vil
også utvikle seg gjennom si teneste.

Nokre gode råd:
Gjer deg kjent med teksten!
Tekstane kan vere svært ulike i
stil og innhald. Ei forteljing
bør for eksempel framførast
med ein meir munnleg tone
enn ein fortetta poetisk tekst. Når du arbeider
med teksten, blir du klar over kvar

tyngdepunktet ligg. Ulike ord
skal ha ulik vekt. ’Hjelpeorda’
skal sjeldan ha hovudvekta. Ein
tekst kan ha vanskelege ord,
som eit framandt namn e. l. Då er det lurt å
prøve å finne ut korleis det bør uttalast. Det er
lov å spørje, - f. eks. presten som skal leie
gudstenesta.

Bruk di eiga stemme!
Å lese offentleg opplever dei fleste som noko
spennande. Det kan føre til at du bind deg, og
blir altfor prega av alvoret. Det er godt å prøve
å puste frå magen, og prøve å slappe av i
ansiktet. Stemma ber betre, og har ein varmare
klang då, og du er meir deg sjølv. Kroppsspråket er også viktig. Tenk på at det er den
glade bodskapen du er med
og formidlar!
Pausar er viktige. Det kan
vere ei god hjelp i å ha funne dei stadene der
det er mest naturleg å ta ein pause.
Du skal lese teksten slik han står. Sjølvsagt vil
tonefall og dialekt fargelegge lesinga. Det er
meininga at akkurat di stemme og tonefall
skal lyde, men det er neppe klokt å bytte ut
ord i teksten med eigne dialektuttrykk.

Les i kyrkjerommet!
Det er eit spesielt rom, og du bør prøve å lese
’på lag med’ det som elles er i dette rommet.
Gudsteneste blir feira. Det er ei høg tid, og det
bør også uttrykkast i lesingane.
Lesinga tek lenger tid enn om du les for deg
sjølv, eller berre for ein som du sit rett
framfor. Orda har ein lang veg å gå og treng
tid, - heilt til bakerste benk og galleriet. Du
må difor gje deg nok tid, og uttale orda meir
tydeleg enn det du elles ville gjere.

