
~ til brug året rundt ved gudstjenestens højdepunkt, 
menighedens nadverfejring

”Vorherre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev 
forrådt..” Sådan indledes nadverritualets indstiftelse-
sord hver eneste søn- og helligdag kirkeåret rundt. Så 
nøjsomt og så knapt. Med ordene fra Paulus’ brev til 
korinterne, som er den ældste kilde, vi har, til det, der 
skete den sidste aften, før Jesus døde på korset. 
”... i den nat, da han blev forrådt...”. Det siges ikke, i 
hvilken nat forræderiet skete, og det siges heller ikke, 
hvem forræderen var. Måske fordi der tales om enhver 
nat? Måske fordi den, der forråder, er enhver af os?
”En af jer vil forråde mig”, siger Jesus i evangelisten 
Matthæus’ fortælling om forræderiet. Og de begyndte 
”én for én at spørge ham: ’Det er vel ikke mig?’ ”. De 
har med andre ord alle sammen fornemmelsen af at 
have forræderen i sig. Hvorfor evangelisten Markus da 
også nøjes med at omtale Judas slet og ret som ”én af 
de 12”. Judas skiller sig altså ikke ud og er ikke ander-
ledes end de andre – ikke mere ond, ikke mere ussel 
og ikke mere farlig. Bare én af de 12. Helt tilfældigt 
bliver det ham, der fører den tanke ud i livet, som de 
alle sammen har haft. 
Først hos de senere evangelister, Lukas og Johannes, 
gøres Judas til forræderen over alle andre forrædere. 
Johannes sætter endda trumf på og fortæller, at Judas 
var en tyv, som tog af kassen – ja, at han var en ren 
djævel.

Historien om, hvordan fokus flyttes fra forræderiets 
anonymitet til et enkelt menneskes, nemlig Judas’ 
forræderi, er historien om menneskers trang til at 
udstøde den, der viser, hvad vi alle sammen indeholder 
– vores smålighed, vores misundelse, vores opportun-
isme, vores forræderi.
Men der findes også andre historier – historier, som 
går den anden vej, og som har det svært med den 
rolle, Judas endte med at få tildelt. På ét af Skørping 
Kirkes kalkmalerier, som fortæller påskens historie 

fra Palmesøndag til 2. påskedag, er Judas således 
afbilledet med en pose penge – sølvpengene, blod-
pengene, som han angiveligt er kommet tilbage til 
ypperstepræsterne med, fordi han har fortrudt. Et sølle 
menneske, som opdager, at det er for sent at fortryde, 
nu er der ingen vej tilbage. I fokus er ikke bare hans 
særlige skyld, men især også det vilkår, han deler med 
os alle sammen, når vi ikke kan gøre det gjorte ugjort; 
når vi står tilbage med intet andet end forfærdelsen og 
fortrydelsen. 
På de allerfleste billeder af Jesu sidste måltid med 
disciplene sidder Judas da også på pladsen nærmest 
beskueren. Han er nærmest på mig, der ser billedet. 
Han er min sidemand – eller en side af mig. Og når 
hans plads om lidt bliver ledig, fordi han rejser sig og 
går ud i natten for at forråde, så kan jeg umiddelbart 
overtage den. For, ligesom ham og alle de andre, at 
få rakt det brød og den vin, som Jesus forandrer og 
gør til sit liv og sin styrke, og som han rækker os for 
også at forandre os og give os en ny begyndelse. En ny 
begyndelse, som ikke har sit udspring i forræderi eller 
smålighed eller skrækken for at holde på den forkerte 
hest. Men i Vorherre Jesus Kristus, som søndag efter 
søndag favner os ved nadverbordet og sender os derfra 
med vished om, at vi har fællesskab med hinanden og 
først og sidst med livets og barmhjertighedens Gud. 

Sognepræst Lise Nedergaard

Messehagelen er udført i høj kunstnerisk kvalitet i 
valget af symbolik, farver, materialer og en treenighed 
af teknikker: Væv, tryk og broderi. Haglen kan benyttes 
ved alle højmesser og festlige handlinger i kirken.

Selve messehagelen skæres i den klassiske form og 
er af vævet damask-tekstil, som er bygget op af et 
geometrisk mønster med indvielseskorset som for-
billede. Indvielseskorset har både form som et kors og 
en blomst og cirklen omkring symboliserer evigheden.

På damaskstoffet er der trykt billeder af kvadre-sten. 
Stenene er samlet fra omegnen og hugget til kvadre-
sten i middelalderen og danner kirkens mure. Stenene 
har en vidunderlig stoflighed og er en del af den lokale 
egns særlige råstof og befolkning.

Symbolerne er trykt og broderet med sølvtråd og guld 
pailletter, som danner stråleglans op mod de matte 
kvadre-sten. Evangeliets storkors er omkranset af 4 
små kors, der symboliserer menigheden. Endvidere de 
tre skikkelser i stregtegning, som enten kan referere til 
Faderen, Sønnen og Helligånden, eller være en reflek-
sion over kirkens kalkmaleri om Judas, der forråder og 
får tilgivelse.
Når det trykte og broderede forenes, fremkommer 
en lag på lag virkning, som vil give messehagelen en 
visuel dybde og en poetisk fremtræden.
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