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TEKSTBOKA og KIRKEÅRET
I gudstjenesten bruker vi tre bøker. Salmeboka holder alle i
hendene, gudstjenesteboka ligger på alteret og leder presten
gjennom gudstjenestens program, og tekstboka ligger på
lesepulten og prekestolen.
Tekstboka har tre tekster for hver søndag, en fra Det gamle testamente og to fra Det
nye testamente. Som regel er det en tekst fra evangeliene som er hovedtekst i
prestens forkynnelse. Tekstboka har tre årganger med tekster, slik at samme tekst
kommer igjen hvert tredje år. Mange kjøper tekstboka, som finnes i et hendig format,
og forbereder seg til søndagen med å lese tekstene på forhånd.
Tekstboka sørger for variert kosthold i menigheten
Bibelen er så stor og så rik på tema, at vi trenger hjelp til å få med det meste.
Hvis en forkynner skal velge tekster og tema bare ut fra det han selv synes er viktig,
vil det nok bli smal forkynnelse i mange menigheter.
Ved at vi får ulike tekster for hver søndag i en tre-års-periode, sørges det for at
menigheten får variert kosthold for sin tro og tjeneste.

KIRKEÅRETS FARGER – mer enn lys og servietter
Kirkeåret har fem årstider: adventstiden, åpenbaringstiden, fastetiden, påsketiden og
treenighetstiden. Hver årstid får sitt særpreg ved tekstene som vi leser og hører i
gudstjenesten. Kirkeårstidene har fargene fiolett og hvit og grønn, med noen røde dager.
Det ligger mye kristen kultur og historie i fargevalget.
Fargespråket
Akkurat som vi har et blomsterspråk hvor roser og liljer og forglemmegei har hver sin
symbolske betydning, så er det også et eget fargespråk med forskjellige stemninger i lyse
og mørke farger. I kirkens tradisjon er det fire dominerende farger: Fiolett farge markerer
omvendelse og syndsbekjennelse og kamp mot alt ondt. Hvitt er festens farge. Grønt er
livets og vekstens farge. Den røde fargen er kjærlighetens, blodets, vitnesbyrdets og
martyriets farge. Fargene brukes på prekestolen og på alteret og i prestens drakt.
Fiolett
Adventstiden og fastetiden fram til Langfredag har fiolett farge. Det er
forberedelsestider til jul og til påske. Advent var opprinnelig en fastetid,
hvor en levde på enkel mat foran festen og ransaket seg selv og bekjente
sine synder og vendte seg om til et rettferdig liv. I vår tid er det nesten
bare fargen igjen av denne tradisjonen. Mye av julefeiringen er flyttet inn i
adventen. Advents-konserter har overtatt for juletrefestene som tidligere
preget romjulen. Fiolett brukes også på Bots- og bønnedag i oktober.
Hvit
Hvitt brukes fra julaften til Kristi åpenbaringsdag, på Maria budskapsdag, i
påsketiden, og på Treenighetssøndag og Allehelgensdag.
Grønn
Den grønne fargen brukes i åpenbaringstiden og treenighetstiden.

Tekstene og kirkeåret
Tekstboka inneholder 731 tekstavsnitt fra Bibelen som altså fordeles på søndagene
gjennom tre år. Disse tekstene utgjør om lag en sjettedel av Bibelen.
Tekstene er ikke valgt ut fra en årsplan som er satt opp på forhånd. Tekstutvalget har
vokst fram gjennom kirkens tradisjon i 2000 år. Etter hvert er tekstene blitt gruppert i
kirkeårstider slik at menigheten får belyst ulike tema gjennom kirkeåret.
Det er knyttet mange tradisjoner til dager og fester og perioder av kirkeåret. I Norge
kommer tradisjonene til uttrykk i primstaven.

Rød
Den røde fargen brukes i pinsen og på martyrdager. Martyrer er de
som må bøte med livet for vitnesbyrdets skyld. Stefanus leser vi om i
Apostlenes gjerninger 6-8. Vi minnes ham på 26. desember.
Sankthansdag 24. juni har navn etter døperen Johannes. I Matteus 14
leser vi om hvordan han ble drept. Apostlenes vitnesbyrd markerer vi
på 6. søndag i treenighetstiden. Antagelig var det bare apostelen
Johannes som ikke ble drept for vitnesbyrdets skyld. Hellig Olav
minnes vi på hans dødsdato 29. juli.

