
Rugbrødsgudstjeneste

af  Stefan Teilman Laub
Hvad har rugbrød og gudstjenesterne med hinanden at gøre? Det korte svar er: intet – og så
alligevel. I det mindste i overført betydning, og det kræver en forklaring.

Rugbrød er for mig noget helt grundlæggende. Det spiser jeg på en grå tirsdag i februar
med en kedelig spegepølse ovenpå, og jeg spiser det på en festdag med rødspættefilet og
remoulade på. Rugbrødet er med til hverdag og fest. Og det er der hele tiden.

Gudstjeneste er for mig noget helt grundlæggende. Den er der på en grå søndag i februar i
en halvtom kirke, og den er der første søndag i advent med fulde huse. Gudstjenesten er der
til hverdag og fest. Og den er der hele tiden.

Uanset hvor mærkelig sammenligningen kan virke, er rugbrød og gudstjenester noget, der
altid har været der, og altid vil være der. Det er noget, jeg ikke kan undvære, hverken når det
er kedeligt eller festligt. Og netop de to ord kedeligt og festligt mener jeg, bliver to poler, når
der skal planlægges gudstjeneste og gudstjenesteformer. Er gudstjenesten eller højmessen
ikke  lidt  for  kedelig  og gammeldags?  Kunne vi  ikke  peppe den lidt  op og få  lidt  flere
mennesker i  kirke? Så kan vi  gøre lidt reklame på facebook, hænge et banner op foran
kirken, skrive et indlæg i lokalavisen etc.  Det synes, at være nogle af  overvejelserne bag
nyere gudstjenesteformer som motorvejsgudstjeneste,  spaghettigudstjenester,  Grand Prix-
gudstjeneste,  motionsløbsgudstjeneste,  rockgudstjeneste,  halloweengudstjeneste,
sejlertræfgudstjeneste etc.

Kirker skal naturligvis have lov at lave de gudstjenester, de ønsker. Jeg har selv deltaget i en
række af  dem, og kan blot konstatere at de stort set alle fokuserer på noget andet, end hvad
jeg opfatter som det centrale i gudstjenesten: prædikenen. Når jeg fra tid til anden går i
kirke, er det som regel noget jeg gør søndag formiddag. Så spørger jeg min kone, om jeg lige
kan gå til højmesse, og så tager jeg som regel vores søn, Jens, på fem år med. Der er ikke
nogen bestemt anledning, jeg har bare lyst til det. Vi har dygtige præster, som udlægger
evangeliet på en let forståelig måde, uden at tale ned til menigheden. De forstår at finde ind
til kernen i teksten, og videreformidle den så ”moderne” mennesker kan forstå den. Med
”moderne” mener jeg, at præsterne formår at gøre en 2000 år gammel tekst nærværende.
Og det er for mig det centrale i en gudstjeneste.

Måske er jeg let at distrahere, men ligeså snart der er rockband, folk der sidder i løbe-, sejler-
eller  halloweentøj,  grand  prix-musik  eller  kirkerummet  er  flyttet  til  et  aflukket  stykke
motorvej, kommer det i min optik til at handle om noget andet. Derfor har jeg kun været
med til få af  de nævnte gudstjenestetyper. Til rockgudstjenester lå fokus i langt højere grad
på bandet, end på hvad præsten sagde. Til halloweengudstjenester lå fokus i langt højere



grad på udklædning, græskar og uhygge, end på hvad præsten sagde. Og sådan kunne jeg
blive ved.

Jeg bliver så at sige ”hylet ud af  den”, samtidig med at jeg sidder med en fornemmelse af  at
være blevet lokket i kirke. Og der er en verden til forskel på, at have lyst til at gå i kirke og så
blive lokket i kirke. Faktisk har jeg siddet med en dårlig smag i munden, når kirken er blevet
fyldt med mennesker, der normalt ikke går i kirke under dække af  alt mulig andet end selve
gudstjenesten. ”Så fik vi lokket jer ind. Nu skal I høre om Kristus!” Lidt polemisk stillet op,
men jeg tror, pointen er der. Folk kom ikke for at få evangeliet forkyndt, men det er jo
netop det, man går i kirke for. De kom for at få Grand prix, rock, græskar etc., men fik
noget andet. Og det bliver i min optik falsk varebetegnelse.

Min svigerfar sagde på et tidspunkt: ”Kan de kirker ikke bare lade folk være i fred? Hvad er
det for et reklameshow?” Jeg er helt enig. Lad folk gå i kirke, hvis de har lyst til det. Lad
være med at lokkekampagner med spaghetti, rockmusik, motion og alt mulig andet. Og her
er måske en modsigelse, for har kirkerne ikke lov til at lave de gudstjenesteformer, de vil? Jo,
bestemt. Men skal vi absolut lokkes med det via reklamer, bannere, Facebook og hvad ved
jeg? Og i øvrigt er der en lille, men vigtig, forskel på at holde spaghettigudstjeneste og at
holde fx en kort gudstjeneste med mulighed for spisning bagefter. Kirkekaffe, frokost efter
højmessen etc.  er gode tiltag,  men det er efter gudstjenesten.  Adskillelsen af  tingene er
centralt.

Summa summarum: Der er to problemer med alle disse eventlignende gudstjenester. For det
første skifter fokus let fra prædikenen og forkyndelsen af  evangeliet til noget andet, om det
så er rock, motionister eller motorvej. For det andet skal der gøres reklame for at lokke folk
i kirke, og så forkynde de ”lokkede” i løbe-, sejler- eller halloweentøj. Kirken vil gerne være
lidt festlig, moderne og indbydende – og det skal folket vide. Og hvad egner sig bedre end
reklamer i alle mulige former?

Men kirken er både hverdag og fest, uden at den behøver at blive pakket ind i alt muligt.
Der er alle de ”almindelige” gudstjenester første, anden, tredje, fjerde, femte etc. søndag
efter Trinitatis, og der er den festlige gudstjeneste første søndag i advent. Jeg kommer til
begge dele. Ligesom jeg spiser rugbrød til hverdag og fest.

Måske er det tid til at introducere begrebet rugbrødsgudstjeneste?
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