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Rom er centrum for Den Katolske Kirke, som er det største af de kristne kirkesamfund.
Mange skoler vælger at lade studieturen gå til Rom, og hvis man har sådanne planer, er
der her en lille bog, som både lærere og elever vil kunne have nytte af.
Andreas Rude har arbejdet på Niels Steensens Gymnasium, og han er anmelder ved
Kristeligt Dagblad. I kraft af sin tilhørsforhold til Den Katolske Kirke har han flere gange
været tilkaldt været tilkaldt som kompetent kommentator i TV i forbindelse med begivenheder som pavevalg, helgenkåringer og lignende begivenheder.
Andreas Rude har nu skrevet en lille bog om de vigtigste kirker i Rom og deres historie.
Den kan jeg kun anbefale.
Rude gennemgår i bogen en række af Roms berømte kirker, begyndende med Peterskirken, hvor apostlen ligger begravet og San Paolo fuori le mura, som er bygget
over Paulus´ grav. Herefter følger en omtale af andre kendte kirker som Laterankirken,
San Clemente m.v.
Mange ting i Den Katolske vil være fremmede for vore elever, og Rude har mange gode
formuleringer for at forklare, hvad der kan undre den udenforstående. Han skriver, at
katolsk kristendom er stoflig. Man har en tanke om, at Gud kan gribe ind i denne verden gennem denne verden. Når de besøgende berører Peters fod på statuen i Peterskirken er det udtryk for ærbødighed - og for et ønske om fysisk kontakt. Et andet sted
skriver han, at relikvierne æres i tillid til at noget stofligt kan rumme en åndelig realitet.
I sin gennemgang af de mange kirker skriver Rude, at arkitekter og håndværkere vidste,
hvad de byggede til. De ønskede en bygning, der kunne forene musikken, liturgien,
præsten og menigheden. Arkitekturen giver først mening, når disse ting bliver forenet,
og disse ting skal opleves i sammenhæng.
Skal man til Rom med en klasse, vil man kunne have glæde af denne lille bog – og
eleverne vil kunne bruge den til elevpræsentationer.
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