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Abstract 

This paper will discuss the presentations of Judas Iscariot in the Gospel of Matthew and in Jesus 

Christ Superstar, a musical written by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice in 1970. To do this, I 

will compare the two sources and evaluate what modern reception history has done with Judas as a 

character. I will be using a film version of the musical from 2000, which is available on YouTube. 

See the link in the footnote . Mainly this study will examine the Matthean pericope and scene of 1

Judas’ death to try to get an understanding of the presentation of the disciple Judas in biblical times 

and today. Because of the different types of material, the analyses of Matthew and the Musical will 

differ somewhat. A central argument is that Judas alone is responsible of his acton, betraying Jesus 

and taking his own life. I will in this paper argue that the presentation of Judas is not black or white. 

We need both the biblical and the modern presentation to create a credible presentation of the 

historical Judas.  

 Länk till spellista med rockoperans alla scener https://www.youtube.com/playlist?1

list=PLcjhIRNyAuvFZe2anv7CIk4PpaloSel7b - hämtad 17.05.2016
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
I begynnelsen var berättelsen . Jag var tretton år när jag hade mitt första möte med Judas. Jag hade 2

tidigare läst och hört om honom, men jag hade aldrig mött honom, förrädaren. När jag var tretton år 

introducerades jag till Jesus Christ Superstar. Rockoperan som visar Jesu sista vecka utifrån Judas 

perspektiv. Vad händer när den mörke förrädaren istället blir en bekymrad vän? Vem var Judas och 

hur har han presenterats genom tiderna? Berättelsen om Judas Iskariot, känd som förrädaren, bär på 

något speciellt och välbekant.  Jag vill med denna uppsats undersöka bilden av Judas. Bilden av den 3

bibliska Judas men också hur bilder av honom har kommit att se ut i modern receptionshistoria. 

Denna uppsats kommer att jämföra presentationen av Judas utifrån hans sista tid på jorden. Detta 

görs genom att jämföra Judas död i Matteusevangeliet och rockoperan Jesus Christ Superstar från 

1970 av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice. Jag uppfattar att Bibeln överlag ger en platt bild av 

Judas och endast svartmålar honom. Denna bild vill jag mena att Jesus Christ Superstar arbetar 

emot och istället gör till en levande och mänsklig Judas som vi kan känna igen oss i. Detta är den 

argumentation jag kommer att föra i denna uppsats.  

1.2 Frågeställning 
Den egentliga frågan jag ställer mig när jag tänker på Judas är: Var Judas ond? I denna uppsats 

kommer jag att pröva detta och det gör jag genom följande frågeställning: Hur presenteras Judas i 

Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar? Detta kommer jag främst att undersöka genom att 

jämföra Judas död i Matteusevangeliet och scenen ”Judas Death” från Jesus Christ Superstar. Jag 

ska då undersöka om de två versionerna bär några likheter och skillnader samt var Jesus Christ 

Superstar hämtar sin presentation av Judas från. Om det endast är Matteus eller även andra källor. 

 Dick Harrisson. Förrädaren, skökan och självmördaren: Historien om Judas Iskariot, Maria Magdalena, 2

Pontius Pilatus och Josef av Arimataia. Stockholm: Prisma, 2005.  s. 10

 Harrisson. Förrädaren, skökan och självmördaren. s.173

!  av !5 40



UPPSALA UNIVERSITET  
Teologiska institutionen  

Bibelvetenskap C2NT  VT16 
Emmy Lindgren 

1.3 Val av material och avgränsningar 
Uppsatsen kommer främst att utgå ifrån Judas dödsscen. En händelse som återges vid två tillfällen i 

Bibeln, Matt 27:3-5 samt Apg 1:16-19. Dessa texter kommer i sin tur att jämföras och ställas i 

relation till rockoperan Jesus Christ Superstars scen ”Judas death”. Perikoperna är relativt korta men 

ger möjlighet till sidospår. Eftersom mitt främsta fokus med denna uppsats är att undersöka 

presentationen av Judas kommer jag inte att fokusera mer än nödvändigt på dessa sidospår. Utöver 

dessa tre källor kommer jag även att se till Matteusevangeliets övriga omnämnanden av Judas, 

detsamma gäller Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. I Jesus Christ Superstar kommer jag 

också att se till helheten samt även att analysera scenen ”Superstar”, dock inte lika ingående som 

huvudscenen ”Judas Death”. Mitt utombibliska material är hämtat från Jesus Christ Superstar som 

är en rockopera som har satts upp och spelats världen över. Filmatiseringar har gjorts och den 

kanske mest kända är från 1973. Jag har dock valt att använda mig av en senare filmatisering. 

Denna är från 2000, den är regisserad av Gale Edwards och Nick Morris. Judas spelas av Jérôme 

Pradon.  Jag har valt denna filmatisering eftersom denna version var den som fick mig att börja 4

fundera kring Judaskaraktären. Jag kommer i denna uppsats argumentera för att Judas död var utav 

ånger samt att han bör presenteras som en orolig vän till Jesus.  

1.4 Forskningsläget 
Forskningsläget kring Judas död behandlar allt som oftast verbet παραδίδωµι och hur det bör tolkas. 

Detta är även omtvistat i bibelkommentarer. En svensk forskare som skrivit om detta är Torsten 

Löfstedt. Andra har diskuterat de två versionerna som Bibeln ger av Judas död. En artikel på detta 

ämne är skriven av Casimir Bernas. Ett tredje forskningsperspektiv kan vara Judas i modern 

receptionshistoria och där finns allt från film- och musikanalyser till bokanalyser. Det är någonstans 

här vi möter den kategori som ligger närmast mitt arbete. Det är forskande kring filmen Jesus Christ 

Superstar från 1973 som utspelar sig i Israels öken.  Forskning kring rockoperan rör dock oftast 5

 Mer information om filmatiseringen från 2000: http://www.imdb.com/title/tt0275434/?ref_=fn_al_tt_7 - 4

hämtad 08.05.2016 se också officiell hemsida för filmatiseringen av Jesus Christ Superstar 2000:   
http://www.jesuschristsuperstar.com/about/ - hämtad 08.05.2016

 Mer informationen om filmen från 1973 http://www.imdb.com/title/tt0070239/ - hämtad 11.05.2016  5

Trailer till filmen från 1973 https://www.youtube.com/watch?v=hIe8GA3VvYg - hämtad 11.05.2016
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Jesus i första hand och Judas blir inte lika prioriterad. Håkan Bengtsson skev 2004 ett kapitel i 

Svensk Exegetisk Årsbok nr 69 om Judas. Både Judas i den bibliska kontexten men också hur han 

framställs i Jesus Christ Superstar och övrig modern receptionshistoria. Andra framträdande röster 

kring forskning på Jesus Christ Superstar är bland annat Adele Reinhartz som har skrivit Jesus of 

Hollywood vars huvudsakliga utgångspunkt är hur Jesus porträtteras i modern receptionshistoria. 

Hon har i boken också ett kapitel om Judas, kapitlet redogör för karaktären Judas i Mel Gibsons The 

Passion of the Christ samt Denys Arcands Jesus of Montreal och slutligen i Norman Jewisons 

filmatisering av Jesus Christ Superstar från 1973.  En annan framträdande professor som skrivit 6

litteratur på ämnet är Kim Paffenroth som skrivit boken Judas: Images of the Lost Disciple. 

Paffenroth har också skrivit en artikel om hur Judas presenteras i film där några sektioner behandlar 

Jesus Christ Superstar från 1973. En sista forskare som jag vill nämna är också Mark Goodacre 

som var den som tipsade mig om de övriga två forskarna. Goodacre skrev en övergripande artikel 

om filmen Jesus Christ Superstar från 1973. Den mesta forskning som finns om rockoperan Jesus 

Christ Superstar rör i första hand filmen från 1973, vilket är förståeligt då varje uppsättning i sin tur 

har en egen tolkning. I andra hand rör de främst Jesus, sällan Judas. Det främsta material rörande 

Judas i Jesus Christ Superstar finner jag i studenters kandidatuppsatser.  

1.5 Teori och metod 
1.5.1 Teori 
Eftersom Jesus Christ Superstar speglar Jesu sista vecka, förutsätter jag att inte allt av rockoperans 

material är utombibliskt och nytt i relation till Bibeln. Min frågeställning rör presentation av Judas i 

Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar då min teori bygger på att jag antar rockoperan 

använda sig av Matteustexten. Min teori om Judasbilden är att Bibeln kommer presentera en platt 

bild. En bild av lärjungen som förrådde och sedan inte kunde leva med sitt handlande och därför 

skamligt nog, tog sitt liv. Jag tror att Jesus Christ Superstar å andra sidan kommer ge mig en 

betydligt mer levande bild av Judas. Där han istället presenteras som mycket levande, djup och 

mänsklig. Att Judas tar sitt liv förutsätter jag anses som skamligt och syndigt enligt Bibelns mått 

mätt. Samma när det gäller Jesus Christ Superstar.  

 Adele Reinhartz. Jesus of Hollywood. New York: Oxford University Pr, 2007. s. 1516
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1.5.2 Metod 
Som metod i detta arbete kommer jag att använda mig av en komparativ metod vilket innebär att jag 

kommer att jämföra de bibliska texternas presentation av Judas med rockoperan Jesus Christ 

Superstars presentation av honom. Jag kommer att i detta arbete belysa och analysera skillnader och 

likheter mellan mina två material. Eftersom detta arbete utgår från två olika sorters material 

kommer det också resultera i två något olika analyser. Texterna som berör Judas död i Bibeln, Matt 

27:3-5 och Apg 1:16-19 kommer jag att analysera utifrån ett språkligt, filologiskt perspektiv, samt 

se till innehållet i texterna. När jag istället analyserar presentationen av Judas i Jesus Christ 

Superstar kommer jag att använda mig av ett sceniskt framträdande. Detta betyder att jag kommer 

att analysera både texten och det sceniska. Det jag vill analysera är hur Judaskaraktären agerar i  

denna scen, vilka känslor som han visar och hur han rör sig på scenen. Jag kommer även att 

kommentera hans utseendemässiga karaktärsdrag. 

För att skapa ett helhetsintryck och rättvis bild av Judas kommer jag att förutom min perikop även 

se till hela evangeliets presentation av honom. Eftersom Judas endast omnämns ett fåtal gånger i 

Matteusevangeliet och Lukasevangeliet är inte detta ett problem. I rockoperan har Judas en desto 

större roll och utgör en större mängd material. Detta då han där utgör en av två huvudkaraktärer. 

Jesus Christ Superstar visar Jesu sista vecka utifrån Judas perspektiv. Jag anser att det är nödvändigt 

att se till en större kontext vid både bibeltexten och rockoperans scen för att bilda en korrekt 

uppfattning av presentationen av Judas.  

Som tidigare nämnt är mina två primära källor av olika karaktär vilket innebär att analyserna kring 

dem kommer att ha något annorlunda upplägg. Källorna är framtagna i olika sorters tider för olika 

sorters läsare och lyssnare. Det är av vikt att ha i beräkningen att den senare av dessa källor, Jesus 

Christ Superstar, har tillkommit nästan 2000 år senare än den första. Dessutom hade den senare av 

dem tillgång till den tidigare. Det som kommer att analyseras i denna uppsats är frågan om hur 

Judas presenteras i den bibliska texten respektive rockoperan Jesus Christ Superstar. Vad gör 2000 

år med en ärkeskurks identitet? 
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2 Huvuddel 
2.1 Analys 
Judas Iskariot är lärjungen som förrådde Jesus. I alla fall är det den stämpel som han fått från Bibeln 

och i många av de efterkommande presentationer av honom och hans liv. Trots denna stämpel och 

vad som kan uppfattas som nyckelfunktion i kristendomens historia är han endast omskriven om vid 

sju tillfällen i Bibeln.  Det sista av dessa sju tillfällen är hans död och denna redogörs endast för av 7

två av evangelisterna. Matteus och Lukas i Apostlagärningarna. Händelseförloppet i de två 

perikoperna skiljer sig en del i åsikt om vad som hände med Judas och vad som ledde fram till hans 

död. I analysdelen av denna uppsats kommer jag att främst beröra denna händelse, Judas sista tid. 

Detta gör jag genom att analysera Matt 27:3-5, Apg 1:16-19 samt scenen ”Judas Death” ur 

rockoperan Jesus Christ Superstar. För de två bibeltexterna kommer jag att inleda med en 

översättning från grekiska till svenska. Därefter gör jag en språklig analys med hjälp av 

bibelkommentarer för att slutligen sammanfatta perikopen. Scenen ur Jesus Christ Superstar 

kommer jag istället att analysera utifrån både text och sceniskt framträdande. En YouTubelänk till 

scenen återfinns i fotnot till stycke 2.1.5. 

2.1.1 Matteusevangeliet 27:3-5 
Det är väl känt att Matteusevangeliet bygger till stora delar på Markusevangeliet, fyra femte delar 

av Matteus passionsberättelse är nästintill identisk Markus i både tal och innehåll.  Just denna 8

perikop om Judas död utgör dock ett särstoff.  Till att börja med i denna analys har jag översatt den 9

grekiska grundtexten från Matteusevangeliet:  

 3Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη µεταµεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα 

 ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 4λέγων, Ηµαρτον παραδοὺς αἷµα ἀθῷον. οἱ δὲ 

 εἶπαν, Τί πρὸς ἡµᾶς; σὺ ὄψῃ. 5καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν 

 ἀπήγξατο. 

 Harrisson. Förrädaren, skökan och självmördaren. s. 217

 William Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus?. Minneapolis: Fortress 1996. s. 968

 Tord Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 KNT. Uppsala: EFS, 1989. s. 4549
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Översättning: 3Sedan när Judas, han som förrått honom, såg att han blivit dömd, ångrande han sig 

och återbar de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldre 4sägandes, Jag har syndat 

förrått oskyldigt blod. De sa, vad är det för oss? Du ska få se till det. 5och under det att han kastar in 

silvermynten in till templet avlägsnar han sig och går iväg och hänger sig.  

Översättningen följer till stora delar Bibel 2000 detta resulterar inte i att texten får ny förståelse eller 

innebörd. Min översättning är något stolpig och detta beror på att jag vill visa på de många particip 

som perikopen innehåller. Då dessa kan påverka översättningen och förståelsen av texten. De flesta 

av dessa particip bör tolkas som konjunkta particip som ofta fungerar som tidsadverbial. Utöver 

participen anser jag inte att det är något mer av grammatisk karaktär som jag bör kommentera. Jag 

stötte också på två språkliga problem som får betydelse för texten beroende på hur översättaren 

väljer att tolka dem. De ord detta gäller är παραδίδωµι och µεταµέλοµαι, jag kommer nedan att göra 

en noggrannare analys av dess begrepp. 

2.1.1.1 Παραδίδωµι 

Grekiskans παραδιδοὺς (grekisk grundform: παραδίδωµι) kan betyda både förråda och överlämna 

eller utlämna. Enligt Frederick William Danker i A greek-english lexicon of the new testament and 

other early christian literature ska παραδίδωµι i första mån översättas som överlämna eller utlämna 

en sak. När det sedan handlar om Judas ska παραδίδωµι alltid översättas som förråda. Men när det 

handlar om Judas ska παραδίδωµι översättas som förråda. Detta menar Danker beror på den 

tradition som genom tiderna tolkat Judas som förrädare.  Ordet παραδίδωµι används flertalet 10

gånger i nya testamentet i olika sammanhang. När någon annan än Judas är subjekt översätts det 

med överlämna eller utlämna. Ett exempel på detta är i Bibel 2000 när översteprästerna översätts, 

överlämna Jesus till Pontius Pilatus. Det är fortfarande samma grekiska ord som används men 

betydelsen blir en annan. När istället Judas är subjekt så översätts alltid παραδίδωµι som förråda.  11

 Walter Bauer och Frederick W. Danker. A greek-english lexicon of the new testament and other early 10

christian literature. 3.th ed. Chicago: Univ. of Chicago Press. 2000. s. 762

 Torsten Löfstedt. ”Förrådde Judas Jesus - eller överlämnade han honom bara?” Humanetten: 55 (2014) s. 11

55-66. här s. 57
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William Klassen menar att παραδίδωµι i relation till Judas kan ha fyra olika betydelser, de är som 

följande:  

1. Judas, i mycket allmän bemärkelse, lämnade över Jesus till sin död. 

2. Judas överlämnade Jesus till myndigheterna (översteprästerna) i rättslig mening.  

3. Judas fördömde Jesus eller rapporterade om att han gjort någon slags överträdelse.  

4. Judas förrådde Jesus. Han bröt sitt förtroende hos Jesus.  

Klassen menar att den sista av dessa fyra, som blivit mest accepterad, är den förståelse som är minst 

sannolik. Uppfattningen av παραδίδωµι i negativ klang menar han nämligen är en efterkonstruktion 

som uppkom långt senare. I den tidiga kyrkan beskrevs Judas istället som han som överlämnade, 

inte förrådde.  Dick Harrisson är inne på ett liknande spår som Klassen. Också han menar att det är 12

troligt att παραδίδωµι hade betydelsen överlämna även i relation till Judas och att förrädare är en 

tolkning som kommit senare.  Trots slutsatsen att παραδίδωµι kan förstås som överlämna även när 13

det gäller Judas så kommer jag att i denna uppsats använda mig av översättningen förråda. Detta för 

att förtydliga hur Judas har presenterats.  

2.1.1.2 Μεταµέλοµαι  

Μεταµεληθεὶς (µεταµέλοµαι), ordet är tillsynes lättolkat men har också det en djupare innebörd. 

Enkelt översatt betyder µεταµέλοµαι att ångra sig. Danker förklarar i sitt lexikon att det egentligen 

finns två tolkningsalternativ. 

1. att någon önskar sin handling ogjord. Den som utfört handlingen är ledsen för att hen utfört 

den och önskar att hen inte gjort det.  

2. att handlaren (utan fokus på ånger) ändrar sin uppfattning av handlandet.  14

När jag sedan läser vidare i kommentarer så förstår jag att ordet µεταµέλοµαι inte är det vanliga 

verbet när någon ångrar sig. Tord Fornberg menar att detta ordval inte indikerar en lika positiv 

innebörd som µετανοεω som istället översätts med göra bättring. Betydelsen blir här istället att 

Judas inte var beredd på konsekvenserna av sitt handlande. Fornberg menar att det antagligen inte 

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s. 5612

 Harrisson. Förrädaren, skökan och självmördaren.  s. 2513

 Bauer och Danker. A greek-english lexicon of the new testament and other early christian literature. s. 63914
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var Judas mening att få Jesus avrättad.  Daniel J Harrington stärker Fornbergs åsikt och menar att 15

författaren valt att använda ett annat ord som inte självklart måste betyda ångra sin handling för att 

den var fel. Detta för att skilja på Petrus förnekelse och Judas förräderi.  Jag menar att detta blir 16

intressant då denna förståelse, enligt mig, speglar en mer mänsklig Judas. En Judas som reflekterar 

över sitt handlande men som ännu inte skapat en uppfattning av sitt handlande. Han har dock 

kommit en bit på vägen i sin reflektion och uppfattar att hans handlande inte är rätt och önskar att 

det inte fått de konsekvenser som det fått.  

Ordet µεταµέλοµαι förekommer endast vid fem tillfällen i hela Nya Testamentet, tre av dessa 

tillfällen är i Matteusevangeliet.  De två första är liknelsen om de båda sönerna i Matt 21: 28-32 17

och den tredje är i perikopen om Judas död. Utöver dessa tre tillfällen förekommer även 

µεταµέλοµαι i två av Paulus brev, nämligen 2 Kor 7:8 samt Heb 7:21.  Enligt min mening är det 18

endast i perikopen om Judas som begreppet är något svårtolkat. Vi kan fråga oss varför Matteus 

väljer att använda detta uttryck. Jag vill mena att det är för att markera att Judas handling är något 

av ovanlig karaktär. 

2.1.1.3 Analys av hela perikopen 

För att analysera hela perikopen väljer jag att använda mig av Tord Fornbergs fyrdelning då jag 

tycker denna underlättar analysen av perikopen.  

1. Judas ångrar sig, med kommentar om att ordet ångra inte är det vanliga som används när någon 

ångrar sig. Detta syftar istället till att Judas förstår att han inte längre har kontroll över 

händelsen och att Jesu död inte var vad han avsett när han förrådde honom.  

2. Judas drar den korrekta slutsatsen att han förrått oskyldigt blod.  

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 449 15

 Daniel J. Harrington. The Gospel of Matthew. Sacra pagina series. Collegeville, Minn: Liturgical. 1991.  s. 16

384

 John Nolland. The gospel of Matthew: a commentary on the Greek text. Bletchley: Paternoster, Eerdmans, 17

2005. s. 1150

 Moulton, W. F, (William Fiddian), and A. S. Geden M.A. A concordance to the greek testament: According 18

to the texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the english revisers. 3. uppl Edinburgh: T. & T. Clark. 
1926. s. 637
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3. Judas försöker ”köpa sig fri” från/med sina blodspengar. När översteprästerna inte ville dela 

hans börda, kastar Judas in pengarna över tempelgården. 

4. Judas går därifrån och hänger sig.  19

Något senare i denna uppsats kommer jag att diskutera synen på självmord under antikens tid. 

Boken jag använder mig av skiljer sig en del ifrån vad exempelvis Fornberg skriver. Men jag har 

valt att ha med båda deras åsikter. Arthur J. Droge och James D. Tabor menar att  Matteustexten inte 

uttrycker någon ogillande markering över Judas död, snarare att Judas död var ett resultat av hans 

ånger och bör inte tolkas som ett brott.  Fornberg tolkar det hela något annorlunda. 20

Fornberg menar att tolkningsnyckeln till Judas självmord återfinns i moselags bestämmelser 

gällande sonandet av mord. Fornberg menar att 5 Mos 19 uttryckligen säger att oskyldigt blod 

endast kan sonas genom mördarens egen död. Alltså kan slutsatsen dras att för någon som kommer 

från en skriftlärd judisk bakgrund är den enda lösningen på hans brott av oskyldigt blod att ta sitt 

eget liv. Trots denna syn betyder det inte att Matteus ser Judas död som positiv, menar Fornberg. 

Även om vi ser på Judas självmord som ett sätt att betala tillbaka för livet han tagit, så stämplas han 

fortfarande som förrädaren som tog Jesu liv och fick betala med sitt eget. Fornberg menar då att 

Judas självmord, vid en första anblick, kan förstås som ett försök till att sona sitt förräderi. Men det 

är inte möjligt då människolivet är heligt. Fornberg menar att Judas självmord inte ska tolkas som 

ädelt då, gamla testamentet genom moselag uttrycker att endast Gud får bestämma över när ett liv 

ska tas.  Avslutningsvis beskriver Fornberg Judas som endast en del av det stora spelet, och endast 21

”blott ett instrument för högre makter”.  22

Daniel J. Harrington menar istället att Judas död kommer som en bekräftelse på Jesu förvarning 

under nattvarden i Matt 26:24: ”[…] men ve den människa genom vilken Människosonen blir 

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 454-45519

 Arthur J. Droge, och James D. Tabor. A Noble Death: Suicide and Martyrdom among Christians and Jews 20

In Antiquity. HarperSanFrancisco, 1992. s. 113

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 45421

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 454-45522
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förrådd!” Harrington menar att Matteus intresse för Judas död kan förklaras av just detta, 

uppfyllelse av skriften. Både uppfyllelse av Jesu förvarning men också, som en konsekvens av 

Judas handlande. Som var nödvändigt för att skriften skulle uppfyllas om profeten. Judas död 

hamnar också i en tydlig kontrast mot Petrus förnekelse i Matt 26:69-75. Detta då Petrus direkt 

förstår sitt misstag och ångrar sig. Medan Judas, enligt Harrington, inte ångrar sig, utan endast 

ändrar sig. Harrington menar avslutningsvis att Matteus inte endast skrev om Judas död för att 

uppfylla skriften utan också för att visa på översteprästernas skamliga beteende. Detta grundat på 

Matteus mottagare. Det ve-rop som Harrington använder som exempel för uppfyllelse av skriften 23

menar Löfstedt också har tolkats som en dom över Judas. Men menar att det istället ska förstås som 

ett uttryck till medkänsla istället för förbannelse.  24

Även om många anser just Judas död vara det centrala i perikopen så menar andra att det är 

pengarna som står i fokus, då de finns med från början till slut. Det är pengarna som är den röda 

tråden i Matteustexten. Pengarna knyter an bakåt, till uppgörelsen mellan Judas och 

översteprästerna men också framåt, med historien om blodsåkern. Pengarna blir en symbol för 

skulden. När Judas kastar pengarna in i templet lämnar han tillbaka skulden till de som egentligen 

bär den, översteprästerna. Judas skuld sonas genom hans död och översteprästerna står kvar med det 

yttersta ansvaret för Jesus död.   25

2.1.1.4 Judas enligt Matteusevangeliet  

I ett försök att måla en rättvis bild av Judas, följer nedan en sammanfattning av Matteusevangeliets 

presentation av honom i helhet. Första gången Judas nämns är han redan stämplad som förrädare. 

Bibel 2000 skriver i Matt 10:4 ”Och Judas, han som förrådde honom.” Som tidigare nämnt bygger 

Matteusevangeliets passionsberättelse till stora delar på Markusevangeliet och ofta har Matteus 

använt sig av Markus exakta ord och sedan smyckat ut dem något extra. Markus bild av Judas är 

relativt neutral, men allt eftersom har bilden av Judas mörknat.  Ett exempel på detta är i Matt 26

 Harrington. The Gospel of Matthew. s. 386-38723

 Löfstedt. ”Förrådde Judas Jesus - eller överlämnade han honom bara?” s. 6224

 Kim Paffenroth. Judas: images of the lost disciple. Louisville: Westminster John Knox Press. 2001. s. 11525

 Jean Paillard. Broder Judas. Libris, Örebro. 1995. s. 14026

!  av !14 40



UPPSALA UNIVERSITET  
Teologiska institutionen  

Bibelvetenskap C2NT  VT16 
Emmy Lindgren 

26:14-16, när Judas för första gången tar kontakt med översteprästerna. Markus berättar i Mark 

14:10 att Judas uppsöker översteprästerna med löftet om att överlämna honom. Översteprästerna 

gläds åt detta och ger honom pengar för sin gärning. Matteus drar linjen lite hårdare i Matt 26:14 

och låter istället Judas fråga översteprästerna efter ett pris på hans handling.  Ett annat exempel är 27

ur Matt 26:21-25 när Jesus berättar att han kommer att bli förrådd och Judas säger: ”inte är det väl 

jag, rabbi?” och Jesus svarar ”Du har själv sagt det.” Här markerar Matteus att Judas är förrädare.  28

En tredje utsmyckning är när Judas kommer med översteprästerna och ska förråda Jesus. Här 

framställer Matteus Judas som mycket framåt och utåtriktad och gör detta för att uppmärksamma 

och sätta Judas handlande i särklass. Något som också får Matteus presentation av Judas att sticka 

ut lite extra är att han aldrig beskyller Judas för att vara besatt av Satan, vilket Lukas och Johannes 

istället gör.  Sista gången Judas nämns i Matteusevangeliet är vid hans död, Matt 27:3-5. Även då 29

presenteras han som förrädaren. Han tillskrivs här också beskrivningen av hur han förhåller sig till 

det han gjort, vilket förklaras i verbet: µεταµέλοµαι. Att han ändrat uppfattning av sitt handlande. 

Detta kan säga oss att Judas egentliga mening nog inte var att döda Jesus.  Fornberg menar att 30

Matteus målar upp en bild av en förrädare som inte ännu sett gudsrikets närvaro i världen och som 

därför tar sitt liv.  Judas liv fick ett abrupt slut och hans självmord kan betyda olika saker. 31

2.1.2 Apostlagärningarna 1:16-19 
I Apostlagärningarna står det istället så här:  

 16Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον διὰ  

 στόµατος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν, 17ὅτι  

 κατηριθµηµένος ἦν ἐν ἡµῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 18Οὗτος µὲν οὖν 

 ἐκτήσατο χωρίον ἐκ µισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόµενος ἐλάκησεν µέσος, καὶ  

 ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν   

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 9827

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 10028

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 10329

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 44930

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20  s.45031
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 Ἰερουσαλήµ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαµάχ, τοῦτ'  

 ἔστιν, Χωρίον Αἵµατος. 

Översättning: 16Bröder och Systrar, det var nödvändigt för skriften att uppfyllas vilket den helige 

ande har förutsagt genom Davids mun, angående Judas, han som blev ledsagare för de som 

arresterade Jesus. 17Han var en av oss och han var tilldelad en del av detta ämbete. 18Med 

orättfärdigt pris skaffade han sig detta fält, och föll huvudstupa, han sprack på mitten och hans 

tarmar for ut. 19Och det blev känt för de som bor i Jerusalem, så fältet kom att på deras språk att 

kallas för Akeldama, det är blodsåkern.  

2.1.2.1 Språklig kommentar till perikopen 

Den enda direkta skillnaden från övriga kända bibelöversättningar, exempelvis Bibel 2000, är hur 

jag väljer att översätta Ἄνδρες ἀδελφοί. Bibel 2000 använder sig av: mina bröder och jag valde 

översättningen: bröder och systrar. Detta då beteckningen bröder ἀδελφοί i judisk och hellenistisk 

kontext kan användas då någon hänvisar medlemmarna i en kultförsamling. Ordföljden: Ἄνδρες 

ἀδελφοί kommer istället från grekiskan och hänvisar till grekiska förebilder och är ett 

återkommande uttryckssätt i Apostlagärningarna.  Denna perikop utgör inte några större 32

grammatiska problem, men värt att nämna är den grammatiska konstruktionen i v.16. ”[…] Δαυὶδ 

περὶ Ἰούδα τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν” som är en absolut genitiv. Vilket 

innebär att participet, γενοµένου, står i predikativ ställning till huvudordet. Ett absolut genitiv 

översätts och förstås oftast som en temporal bisats. Detta fall är dock ett undantag då participet här 

istället förstås som ett substantiverat particip och istället översätts som det. Utöver konstruktionen 

absolut genitiv finns inte något av vikt att kommentera i den berörda perikopen. Istället kommer jag 

att gå vidare med en kort reflektion av texten.  

Apostlagärningarnas version skiljer sig en hel del från Matteustexten och den enda egentliga likhet 

de delar är att Judas dog en våldsam död samt att han har någon slags koppling till platsen som 

kallas blodsåkern.  Apostlagärningarna hämtar sitt stoft främst från Psaltaren 69:26 samt 109:8. Ps 33

 Larsson, Edvin.. Apostlagärningarna 1-12 KNT. Vol. 5A. Stockholm: EFS, 1983. s.2432

 Harrington. The Gospel of Matthew. s. 38633
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69:26 behandlar platsen, blodsåkern och säger må ingen bo där och Ps 109:8 behandlar hans ämbete 

och säger må det övertas.  I Apostlagärningarna berättar Petrus om Judas, lärjungen som blev 34

ledsagare för de som arresterade Jesus. Han tog dessutom betalt för sitt handlande och köpte för 

pengarna en åker. Där föll han huvudstupa och dog. Mer information får vi inte om Judas. Edvin 

Larsson menar att bilden av Judas i Apostlagärningarna påverkas av den urkyrkliga traditionen 

kring honom. Larsson ifrågasätter också varför Petrus håller detta tal. Detta då skaran som han 

pratar inför bör ha förkunskaper om Judas och hans död. Även i denna perikop finns ett tydligt 

fokus på att uppfyllelse av skriften.   35

2.1.2.2 Judas enligt Lukas 

När Judas, i Lukasevangeliet 22:3, beskrivs vara på väg till översteprästerna för första gången 

skriver Lukas att Satan for in i Judas och ger då en orsak till hans handlande. Lukas sätt att skriva 

förklaras av hans frälsningslära där det goda alltid vinner över det onda. I detta fall, Jesus över 

Judas. Det viktigaste för Lukas är att markera att Jesus inte dog för att tillfredsställa Satan, utan 

istället för att förstöra det onda och låta ljuset vinna över mörkret. Hur Lukas såg på Judas och Jesus 

relation är inte helt självklart, det framgår inte tydligt varken i hans evangelium eller 

Apostlagärningarna. Detta beror på att han själv inte kunde förklara Judas handlande. Klassen 

menar att om någon söker skurken Judas som förrådde, är inte Lukas rätt källa att använda sig av. 

Trots sin tvetydighet utlämnar inte Lukas Judas helt. Men på grund utav hans osäkerhet, förlitar han 

sig på gamla muntliga traditioner om Judas. Så som hans död i Apostlagärningarna visar på.   36

2.1.3 En jämförelse av Judas död i Matteusevangeliet - Apostlagärningarna 
Matteus och Lukas (i Apostlagärningarna) är de enda evangelisterna som skildrar Judas död och vi 

kan fråga oss om det är så att de känner till varandra. Det är tydligt att även Lukas hämtar material 

från Markustexten. Matteus berättelse utgör ett särstoff i evangelierna då Lukas skildrar berättelsen 

om Judas död först i Apostlagärningarna, då en ny apostel ska väljas. Matteus placerar händelsen 

 Parallellhänvisningar till Apg 1:20 i Bibel 2000 http://www.bibeln.se/las/sok?b=2k&q=Ps34

%2069:26,%20Ps%20109:8 hämtad 08.05.2016

 Larsson. Apostlagärningarna 1-12 s.2635

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s. 12836
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strax innan Jesus ska till Pilatus och återberättar Judas död som ett avbrott i passionsberättelsen, 

men fortfarande som en del av Jesusberättelsen.  Lukas väntar istället något på att berätta om Judas 37

och skriver inget om hans död i sitt evangelium utan det kommer först i Apostlagärningarna. Där 

har Lukas placerat perikopen en tid efter Jesus död. Det är i Apostlagärningarnas version oklart om 

Judas kände någon ånger över hans handlande. Berättelsen återges när Apostlagärningarna 

återberättar den första kyrkans framväxt, då Petrus håller ett tal inför valet av en tolfte apostel. 

Judas är en del i berättelsen om Jesus, det är därför nödvändigt att ha honom med. Detta oavsett vad 

efterkommande kan komma att tänka och tycka om honom.  38

Något som de båda har gemensamt är uppfattningen av Judas som den som är ansvarig för Jesus 

död och att Judas mötte en plågsam sådan själv. De skildrar också att Judas fick betalt för sin 

handling och att dessa pengar har något att göra med platsen som de refererar till som blodsåkern.  39

Trots dessa likheter så skiljer sig perikoperna drastiskt åt. Matteus skapar, i min mening, en mer 

human Judas då han menar att Judas inte ville ha pengarna och tog sitt eget liv på grund utav ånger. 

Lukas gör honom istället till ärkeskurken som tog betalt för sin gärning och använde pengarna för 

att köpa en åker, där fick han sedan sota för sin synd och dog en smärtsam död. 

Fornberg menar att Matteus vill visa på att Guds plan följs in i minsta detalj. Hela berättelsen om 

Judas som förrädaren bygger på och följer noga de profetiska skrifterna ur gamla testamentet. Dock 

använder de båda evangelisterna olika källor ur hebreiska Bibeln. Matteus använder sig främst av 

Sakarja och Jeremia medan Lukas använder sig främst av Psaltaren.  40

Även om Bibelns två berättelser om Judas död skiljer sig från varandra, bär de även likheter. De är 

överens om att Judas fick pengar för sin handling gentemot Jesus. Dessa pengar har sedan en någon 

slags relation till platsen som kallas blodsåkern. De är också överens om att Judas dog en plågsam 

död. De båda texternas främsta uppgift är att poängtera uppfyllelsen av skriften.  

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s. 10637

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s. 10638

 Harrington. The Gospel of Matthew. s. 38639

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 45540
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2.1.4 Självmord i antikens värld 
A noble Death är en bok skriven av Arthur J. Droge och James D. Tabor och redogör för bibliska 

personers självförvållande död. Boken använder sig bland annat av argument från Augustinus som 

sedan författarna bemöter för att undersöka synen på bland annat självmord under antikens tid.  

Nya testamentet berättar endast om ett självmord, Judas. Om Judas död jämförs i relation till 

Hebreiska Bibelns berättelser om självmord, ses inte Judas död som fördömd. Judas står själv som 

både domare och avrättare. Från första tiden tolkas inte Judas självmord som ytterligare ett brott 

utan snarare som ett sätt att visa sin ånger över sitt handlande. Det är först senare som kristna 

teologer har kommit att ändra uppfattning om Judas handlande.  De menar att Judas självmord var 41

mer fördömt än vad hans svek mot Jesus var. Augustinus visade på denna vision och menade att 

Judas dödade en brottsling när han dödade sig själv. Samtidigt som han avslutade sitt liv på grund 

utav skulden, gjorde han det inte endast för att ha överlämnat Jesus men också för att ha tagit sitt 

eget liv. Här kan vi också läsa in Fornbergs förståelse av Judas självmord. Dessa argument håller 

dock inte då varken Matteus eller Apostlagärningarna skriver något om hur Judas handlande var 

gentemot Gud, eller honom själv.  42

Förutom Judas självmord berättas det i Apostlagärningarna 16:25-34 om när Paulus satt fängslad 

och en jordbävning fick fängelsets dörrar att öppnas. Fångvaktaren som hade ansvar hade somnat 

och när han vaknade var alla dörrar i fängelset öppna. Han trodde då att alla hade flytt och han 

skämdes så och ansåg att han var tvungen att bestraffas. Vakten höjde då sitt svärd och bestämde sig 

för att där och då ta sitt liv. Men Paulus hindrade mannen genom att ropa att de alla fortfarande var 

kvar. Även i detta exempel visar inte texten på att författaren vill markera att självmord är fel. Just i 

detta fall handlade perikopen främst om Paulus som räddar vakten. Berättelsen har ett tydligt 

missionsfokus, snarare än ett fokus på synen på självmord.   43

 Droge, och Tabor. A Noble Death s.11441

 Droge, och Tabor. A Noble Death s.11442

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 11443
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Författarna argumenterar också för att även Jesus frivilligt mötte döden, detta genom att han visste 

att han skulle dö och valde att fullfölja det. Droge och Tabor menar att Jesus död var mångtydig. 

Den kunde vara avrättningen av en brottsling eller ett exempel på martyrskap eller kanske till och 

med ett sorts självmord. Kyrkofadern Tertullianus menar att Jesus död på korset snarare var just ett 

självvalt martyrskap, då Jesus självvalt överlämnade sin själ. Denna tes stärks även av Augustinus 

som menar att Jesus själ inte lämnade hans kropp utan Jesus tillåtelse. Alltså om Jesus död ses som 

frivillig, skulle även den tolkas som ädel.   

  

Den bild som Augustinus har av Judas död passar enligt mig inte med den bild som varken Matteus 

eller Apostlagärningarna ger. Augustinus har starka åsikter kring Judas död och använder Judas 

självmord som argumentation för olika diskussioner kring död. Vid ett tillfälle menar Augustinus att 

Judas vid sin död var besatt av djävulen och att människor som tar sina liv, endast imiterar Judas när 

han var besatt.  44

Sammanfattningsvis, trots att bland annat Augustinus och senare teologers åsikter, fördömer inte 

nya testamentet självmord. I den tidiga kyrkan, ansågs självmord som acceptabelt och i vissa fall 

kanske till och med ädelt. Detta syns i Matteus berättelse om Judas död. Judas döms för att ha 

förrått Jesus, inte för att ha tagit sitt eget liv. Enligt Matteustexten, tog Judas sitt liv på grund utav 

sin ånger och omvändelse.  45

2.1.5 Jesus Christ Superstar - Judas Death 
Jesus Christ Superstar är rockoperan från 1970 med musik skriven av Andrew Lloyd Webber och 

text av Tim Rice. En första trailer släpptes 1971 då en musikvideo spelades in till låten ”Superstar”. 

Judas spelades här av Murray Head.  Rockoperan fick ett stort genomslag och redan tre år från 46

första uppsättning gjordes en film.  Rockoperan har sedan dess spelats världen över. Jag har valt att 47

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 17344

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 12545

 https://www.youtube.com/watch?v=PFw7K5-MV8I  Musikvideo till ”Superstar”. 1971.- hämtad 46

17.05.2016

 Trailer till filmen från 1973 https://www.youtube.com/watch?v=NAkwBcrepdA - hämtad 17.05.201647
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i denna uppsats använda mig av en inspelning från 2000 som är en produktion som finns på 

rockoperans officiella hemsida och YouTube.  Denna version är regisserad av Gale Edwards och 48

Nick Morris, Judas spelas av Jérôme Pradon. Här nedan följer nu analysen av scenen ”Judas Death” 

ur Jesus Christ Superstar, jag inleder med texten från scenen. För klippet, se fotnot . För text, se 49

bilaga 4.1.  

2.1.5.1 Text- och scenanalys 

Till skillnad från Bibelns presentationer av Judas död så är rockoperans istället något längre och 

mer detaljerad. Jag kommer därför först att gå igenom hela scenen och analysera den efter både text 

och scenisk framställning. Som Mark Goodacre skriver i sin artikel: ”Do you think you’re what they 

say you are?: Reflections on Jesus Christ Superstar.” gör avsaknaden av talad dialog att tolkningen 

lämnas till åhöraren.  Följande text beskriver och analyserar scenen utifrån min förståelse och det 50

jag gjort av rockoperans avsaknad av talad dialog.  

Scenen inleds med att två dörrar slås upp och att en skräckslagen Judas springer in till 

översteprästerna. Han anklagar dem för att ha gått över gränsen. Vi kan här förstå Dankers 

förklaring av ordet µεταµέλοµαι, Judas har bytt inställning till sitt handlande. Han uttrycker inte att 

han ångrar sig, men att detta inte var vad han trodde att det skulle bli. Judas får strax svar på tal av 

Hannas och Kajafas. Hannas greppar tag i Judas skärrade ansikte och svarar att Judas ska sluta upp 

med sina försvar och anklagelser, det blev som han sagt och han borde vara nöjd då han höll på rätt 

lag. Hannas kastar Judas bakåt över bordet där han tidigare stått på knä och Kajafas tar vid. 

Samtidigt som Kajafas menande intalar Judas att han räddat Israel och kommer gå till historien för 

det, dras Judas över det långa bordet. Innan han slutligen kastas ut avslutar Kajafas med att påpeka 

att det var en bra lön för endast en kyss.  

 Officiella hemsidan bakom filmatiseringen från 2000 http://www.jesuschristsuperstar.com/about/ - hämtad 48

17.05.2016

 Scenen ”Judas Death” från rockoperan. https://www.youtube.com/watch?v=3Peg6upH6MI - hämtad 49

08.05.2015

 Mark S. Goodacre. ”Do you think you’re what they say you are?: Reflections on Jesus Christ Superstar.” 50

The Journal Of Religion And Film 3, no. 2 (October 1999): stycke 21
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Judas kastas ut från översteprästerna och rädslan från tidigare verkar ha övergått till sorg. Sången 

från Judas riktas nu ut, som till Jesus trots att han inte är på samma plats, vilket Judas poängterar. 

Judas försöker trösta sig själv med att intala sig att han endast gjorde vad Jesus bett honom om. 

Judas hänvisar här till den sista måltiden då Jesus säger åt Judas att gå iväg och slutföra sin gärning. 

När Judas sedan sjunger: ”I'd sell out the nation” drar han loss påsen med silvermynt som han har 

knyten i sin byxlinning. Judas lyfter pengapåsen och låter mynten singla ner över honom samtidigt 

som han fortsätter sjunga. Humöret ändras nu mycket tvärt, han går nu ifrån sorg till någon slags 

förtvivlan. Judas anser att han blivit nedstänkt med oskyldigt blod, men fortfarande att han själv bär 

ansvaret för det. Judas faller bakåt på marken och ligger nu ner. Musiken ändras och så även hans 

sinnelag.  

Musiken och texten som följer känns igen från Maria Magdalenas kärleksförklaring till den sovande 

Jesus, som utspelat sig i slutet av första akten.  I Judas version av I Don’t Know How To Love 51

Him, frågar sig Judas hur en vanlig man kan skrämma honom och om han älskar honom, trots det 

han gjort. Judas verkar återigen rädd och förtvivlad men framåt slutet på denna del växer något 

inom honom och han avslutar ”Does he care for me?” med ett skrik.  

Scenen och musiken ändras återigen. Det tidigare blå ljuset blir nu rött. Judas gråter och jämrar sig, 

han verkar hamna i någon slags ångest som pendlar mellan frågande och anklagande. Han rör sig 

mot det nedkommande podiet. Judas kliver upp på det samtidigt som han sjunger att hans sinne 

blivit mörkt och svart. Judas utbrister att han är sjuk. Frågande skriker han ut varför just han var 

vald till detta. Frågan går över till en anklagelse, han pekar mot himlen. En snara syns och Judas 

närmar sig den. Samtidigt sjunger han: ”You have murdered me”. Judas trär snaran över huvudet 

och podiet han står på hissas upp. Medan han hissas upp kommer en folkskara in på scenen. 

Mobben viftar och skriker att han ska komma ner. Kameran visar åter en förtvivlad gråtande Judas. 

Musiken byggs upp tills att den plötsligt avbryts och Judas har hoppat. Det enda vi ser är repet 

sträckt framför mobben som ser förvånade och rädda ut. Det blir helt tyst i någon sekund innan 

 Scenen ”I Don’t Know How To Love Him” ur Jesus Christ Superstar. https://www.youtube.com/watch?51

v=XwtS02LlHe0&list=PLcjhIRNyAuvFZe2anv7CIk4PpaloSel7b&index=14 - hämtad 25.05.2016
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mobben svarar: ”So long, Judas, poor old Judas”. Detta är samma mobb som sjunger ”Well done 

Judas, good old Judas” efter sitt första samtal och uppgörelse med översteprästerna. 

2.1.5.2 Judas enligt Jesus Christ Superstar 

Med hjälp av YouTubeklippet kan vi skapa en god bild av karaktären Judas i denna uppsättning. 

Viktigt att poängtera är att min analys behandlar den version från 2000 som är länkad ovan. För att 

här bilda sig en korrekt uppfattning av Judas i rockoperan Jesus Christ Superstar, menar jag att vi 

behöver ha lyssnat igenom fler scener. Rockoperan utgår ifrån Judas perspektiv vilket i sig bidrar 

till, enligt min mening, en mer positiv bild av Judas. I just denna scen får vi se hur Judas ältar sitt 

beslut att förråda Jesus, hur han velar mellan vad som är rätt och fel och landar i att det var fel. 

Detta resulterar i, precis som i Matteustexten, att Judas tar sitt eget liv genom att hänga sig.  Jag gör 

här en uppställning av händelseförloppet för Judas död i Jesus Christ Superstar.  

1. Judas ändrar uppfattning om sitt handlande efter att han sett hur Jesus behandlats och går till 

översteprästerna för att få det ogjort.  

2. Översteprästerna ger Judas feedback och menar att han gjort rätt.  

3. Judas erkänner sig ha förrått oskyldigt blod. Även om han här gör det mer som i försvar, 

han får bära bördan av oskyldigt blod.  

4. Judas släpper i stort sett pengarna där han är. Han bryr sig inte om dem. Han vill inte ha 

dem. 

5. Judas reflekterar över vad Jesus tycker om det han har gjort, kommer han någonsin kunna 

förlåta honom?  

6. Judas landar i ett mörker och ser ingen annan utväg en att ta sitt liv. Han skyller på Gud och 

menar att det är Guds fel att detta måste sluta som det gör. Det sista Judas sjunger innan han 

tar sitt liv är: ”You have murdered me”. 

Judas kläder är i denna scen trasiga efter att i tidigare scener ha förföljt Jesus från det att han 

förrådde honom. Kläderna speglar Judas inre, en trasig människa som faller isär mer och mer för 

varje minut som går. Han har förrått sin vän, han har sänt honom i döden. Judas inser snabbt vad 

hans handlande lett till och känslor kastas över honom. Han går från rädsla till sorg, från sorg till 

förtvivlan och tillbaka till rädsla igen. Känslorna tar flera varv hos honom och skiftas i takt med 
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musiken. När sedan scenens ljus går från blått till rött händer något med Judas. Han går från någon 

slags självömkan till att ge upp. Känslorna fortsätter att pendla fram och tillbaka hos Judas och han 

krigar mot sitt psyke. Han kan inte längre själv hantera vågorna av känslor som kastas mot honom 

mitt i vad som verkar vara en panikångestattack.  

När Judas börjar anklaga, kan vi anta att det är endera Gud eller Jesus han hänvisar till när har 

vänder sig uppåt mot himlen. Judas anklagar denne för att ha vetat hans öde från början. ”God I'll 

never know. Why you chose me for your crime.”  utbrister Judas och pekar nu med ilska i blicken 52

på den han refererar till i himlen. Han fortsätter med anklagelsen: ”You have murdered me”  53

samtidigt som snaran närmar sig. När snaran nått Judas trär han den över huvudet fortfarande 

anklagandes. När Judas tillsist släpper blicken vänder han den ned. Han gråter nu och ser människor 

komma in, de försöker hindra honom från att ta sitt liv. Men Judas fortsätter gråta och ser på dem, 

för han har redan bestämt sig och hoppar. Vi kan fråga oss vem det är Judas hänvisar till och 

anklagar. Är det till Gud eller Jesus? Har Judas någon förståelse för vem Jesus anses vara? Håkan 

Bengtsson menar nej. Han menar att Judas inte ansåg Jesus vara Guds son eller Messias.  Judas 54

hänvisar i detta fall till Jesus och menar att det är han som fått Judas att förråda honom.  Vad gör 55

detta med Judaskaraktärern?  

Jesus Christ Superstar avlägsnar heligheten och låter oss se den mänskliga bilden, de mänskliga 

tankarna, de mänskliga känslorna och de mänskliga handlingarna.  Judas är här inte skurken. 56

Åhöraren erbjuds av rockoperan en bild av en mänsklig Judas som har motiv för sitt handlande. Det 

är en Judas att sympatisera med, en Judas som vill varna sin vän om vändningen Jesus handlingar 

 ”Judas death” med start från texten ”God I’ll never know […]”https://www.youtube.com/watch?52

v=3Peg6upH6MI#t=3m33 - Hämtad 17.05.2016

 ”Judas death” med start från texten ”You have murdered me” https://www.youtube.com/watch?53

v=3Peg6upH6MI#t=3m52 - Hämtad 17.05.2016

 Håkan Bengtsson. "'Undergångens man': om utgestaltningen av Judas Iskariot i två moderna passionsspel." 54

Svensk Exegetisk Årsbok 69, (2004 2004): 115-136. här s. 134

 Bengtsson. "'Undergångens man': om utgestaltningen av Judas Iskariot i två moderna passionsspel." här s. 55

133

 Goodacre. ”Do you think you’re what they say you are?: Reflections on Jesus Christ Superstar.” stycke 3156
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tar. En vän som inte är intresserad av blodspengar och som istället känner sig utnyttjad av Gud.  57

Judas blir i denna framställning ett språkrör för alla de som undrar över Jesus identitet. Detta då 

Judas ställer frågor och handlar på ett sätt som visar att Jesus också var människa.   58

2.1.5.3 Vem har mördat vem?  

Frågan återstår, vem har mördat vem? Det bär emot för mig som troende att ställa frågan: har Gud 

mördat Judas? Gamla testamentet berättar om att Messias ska komma till jorden och han där sedan 

måste dö för människornas synder. Jesus måste dö, men måste Judas det? Jesus visste om sin död 

men Judas visste inte om någon död. Judas ambition var att skydda Jesus, han ville inte att Jesus 

skulle råka ut för något. Det är denna önskan och strävan efter frid som får Judas att handla på det 

vis han gör, i hopp om räddning. Vi kan fråga oss om ett misstag skedde, om tanken var att Judas 

skulle vara stark nog. Stark nog att vänta ut Jesu uppståndelse? Vad hade hänt om Judas varit vid liv 

när Jesus återuppstod, hade han kanske varit den förste som Jesus visat sig för då? Detta är inte 

något jag med vetenskap kan besvara. Denna fråga är dessutom för stor för denna uppsats och 

skulle istället resultera i ny egen en uppsats. Men trots det, vill jag poängtera och återigen ställa 

frågan, vem har mördat vem? Handlar detta snarare om två mord? Om Judas händer är nedstänkta 

av Jesus blod, vem tillhör då händerna som är nedstänkta av Judas blod? 

2.2 Jämförelse 
Judas död skildras vid två tillfällen i Bibeln, Matteusevangeliet 27:2-5 samt Apostlagärningarna 

1:16-19. Eftersom Judas dödsscen i Jesus Christ Superstar inte använder sig av Lukas version i 

Apostlagärningarna kommer denna uppsats huvudsakliga jämförelse utgå ifrån Matteusevangeliet 

och Jesus Christ Superstar. En kortare jämförelse av Matteusevangeliet och Apostlagärningarna 

presentation av Judas och Judas död finns placerad tidigare i denna uppsats. Se punkt 2.1.3.  

 Goodacre. ”Do you think you’re what they say you are?: Reflections on Jesus Christ Superstar.” stycke 3557

 Goodacre. ”Do you think you’re what they say you are?: Reflections on Jesus Christ Superstar.”  stycke 3758
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2.2.2 Perikopens placering 
I Matteusevangeliet placeras perikopen som ett avbrott i passionsberättelsen, strax efter att 

översteprästerna beslutat att skicka Jesus till Pontius Pilatus med önskan att se honom avrättad.  59

Jesus Christ Superstar placerar inte Judas dödsscen vid en annan tidpunkt men väljer att följa 

Lukasevangeliets tidsram. Jesus skickas därför här från översteprästerna till Pilatus, från Pilatus till 

Herrodes. Därefter sker Judas död. Judas har då följt Jesus från det att han har pekat ut honom för 

översteprästerna till nu. Han finns med i bakgrunden på alla scener och så även när Maria 

Magdalena och Petrus sjunger sin duett ”Could we start again, please?”, vilken är placerad strax 

efter ”King Herod’s Song”  och strax innan ”Judas Death”. Filmatiseringen växlar mellan bilder på 60

Maria med lärjungarna och Jesus i sin cell där han misshandlas av några vakter. Vid ett tillfälle får 

Jesus syn på Judas som står gömd bakom en pelare med skräck i ögonen och efter det söker Judas 

upp översteprästerna för att få det ogjort.  61

2.2.3 Innehåll 
2.2.3.1 Pengarna 

Matteus gör det klart att Judas är ute efter pengar första gången han kontaktar översteprästerna. Han 

frågar då hur mycket han får om han överlämnar Jesus till dem. I Jesus Christ Superstar har Judas 

inget intresse av pengarna och menar att han inte vill ha deras blodspengar. Men precis som när 

Judas kommer för att få sin handling ogjord strax innan hans död så övertalar översteprästerna 

honom. Denna gång säger de att pengarna inte alls är blodspengar och att han istället ska tänka på 

allt gott han kan göra med dem. Tillslut ger sig Judas och tar emot pengapåsen.  

En annan skillnad är vad Judas sedan gör med pengarna. I Matteusevangeliet 27:6-7 när 

översteprästerna vägrar ta tillbaka pengarna så kastar Judas in dem i templet för att lämna tillbaka 

dem till deras ursprungskälla. Översteprästerna undrar vad de ska göra med dem eftersom de inte 

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 45459

 Scenen ”King Herod’s Song” https://www.youtube.com/watch?v=BaOfBQ5uw6M - hämtad 23.05.201660

 Scenen ”Could we start again please?” https://www.youtube.com/watch?v=RqzZZFdLIp8 - hämtad 61

12.05.2016
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kan lägga blodspengar i offerkistan. De beslutar då att köpa Krukmakaråkern till begravningsplats 

för främlingar. Eftersom åkern var köpt för blodspengar fick den namnet blodsåkern. I Jesus Christ 

Superstar får inte pengarna någon större betydelse. Judas lyckas inte bryta överenskommelsen med 

översteprästerna och kastas istället ut därifrån. Judas helt förtvivlad kastar upp pengarna över sig 

samtidigt som han sjunger ”I'd sell out the nation” och lämnar sedan pengarna där och går och 

hänger sig.  

2.2.3.2 Översteprästernas roll 

Matteus läsare och åhörare verkar tidigare varit utsatta för förföljelser, som i sin tur medfört 

bestraffningar. Detta påverkade Matteus syn på synagogornas verksamhet och de som fanns i den, 

så som fariséer och skriftlärda. Dock speglar problematiken den tid evangeliet var skrivet i snarare 

än den tid då Jesus och Judas var verksamma. Med information om detta, förstår vi varför Matteus 

kritiserar översteprästerna. Dock får vi då ifrågasätta översteprästernas roll i det hela.    62

Eftersom Jesus Christ Superstar skrevs på 70-talet som ett judasperspektiv på Jesu sista vecka, kan 

det förklara varför rockoperan inte framhäver varken översteprästerna eller pengarna. Det som är 

främst utstickande kring översteprästerna är deras starka vilja att stoppa Jesus. Detta för att han 

blivit för känd. Alltså kanske inte direkt för att han ställde till en scen i templet utan snarare för att 

han har så många följare som lyssnar på honom.  

2.2.3.3 Vad tycker Judas om sitt handlande? 

Det är svårt att veta exakt vad Judas tycker om sitt handlande, men jag tror att de flesta är överens 

om att han inte var stolt över sitt handlande. Matteusevangeliet ger oss inte så mycket mer än 

µεταµέλοµαι att Judas ändrar uppfattning om sitt handlande och vill få det ogjort. Vi kan läsa in att 

Judas inte var stolt över sitt handlande och fråga oss vad det får för betydelse att Matteus berättar 

om det? I Jesus Christ Superstar har vi från första scen följt en orolig Judas som har en stark 

relation till sin vän Jesus. Han är orolig för Jesus för att han har börjat få mycket följare och även 

fått fiender, översteprästerna. Judas velar här fram och tillbaka, något som han skulle ha kunnat 

 Dieter Mitternacht och Anders Runesson. Jesus och de första kristna: Inledning till nya testamentet. 62

Stockholm: Verbum. 2007. s. 215
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gjort även i Bibeln, men det hade inte Matteus vetat om i så fall. När Judas till slut förråder Jesus 

ångrar han sig direkt. I detta fall är det mer av ren ånger i betydelsen, göra bättring, snarare än att 

ändra uppfattning.  

2.2.4 Judas som karaktär 
2.2.4.1 Judas roll och funktion 

Matteus beskriver inte Judas som person, han får inga karaktärsdrag eller tillskrivs något visst 

utseende. Judas stämplas som förrädaren och det är det. Han behövs för att händelseförloppet ska 

fortgå och det är antagligen därför han inte omskrivs mer än nödvändigt. Till skillnad från Matteus 

nästan fattiga bild målar Jesus Christ Superstar istället upp en detaljerad sådan av lärjungen. 

Självklart är villkoren olika då de två källorna skiljs åt med nästan 2000 år, och den senare av dem 

har haft tillgång till den tidigare. Men trots detta målas Judas ändå annorlunda. Judas får i 

rockoperan rollen av en orolig vän som ständigt pendlar mellan tanken om vad som är rätt och vad 

som är fel. Judas vill gå tillbaka till att vara den grupp människor som de var innan intåget i 

Jerusalem. Detta skulle kunna stämma hos Matteus också att Judas är en orolig vän och det faktum 

att Judas förråder Jesus med en kyss bekräftar att de två hade en nära relation.  63

2.2.4.2 Judas relation till Jesus  

Hur den relationen i sin tur sedan ska tolkas är inte självklar. Matteus ger oss tyvärr inte mycket i 

den berörda perikopen. Ser vi till hela evangeliet kan vi dock finna en interaktion mellan Judas och 

Jesus. Det är när Jesus vid sista måltiden berättar att någon av dem ska förråda honom. Judas som 

då redan pratat med översteprästerna frågar honom ändå, ”det är väl inte jag, rabbi?” säger Judas i 

Matt 26:25. Detta är den enda gången i Bibeln som Judas och Jesus interagerar utöver själva kyssen 

när Judas förråder Jesus.  I Matt 26:50, när Judas förråder Jesus, tilltalar han honom ”rabbi” och 64

Jesus svarar att Judas är hans vän och att han nu fullföljt sitt uppdrag. Detta markerar också att 

Judas och Jesus hade en relation till varandra. Det faktum att det är med en kyss som Judas pekar ut 

Jesus ger läsare ock åhörare en möjlighet att tolka möjliga implikationer.  Klassen förklarar kyssen 65

 Reinhartz. Jesus of Hollywood s. 16463

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s.10064

 Reinhartz. Jesus of Hollywood s. 16565
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genom att det var sättet som kristna hälsade på varandra under denna tid. Det är troligt att det är 

Jesus själv som lärt lärjungarna att hälsa på varandra på detta vis.  Jesus Christ Superstar ger oss 66

något mer interaktion mellan de två. En tolkning  av rockoperans Judas är att han handlar av 

avundsjuka gentemot Maria Magdalena. Detta är en tolkning av Judas som exempelvis svenske Ola 

Salo tog fasta vid 2008-2013 då han gjorde en egen översättning av texten.  En annan tolkning som 67

gjorts i flertalet Jesusfilmer genom tiderna är att Judas och Maria Magdalena hade en 

kärleksrelation. När Judas sedan lämnar Maria för att följa Jesus bestämmer sig Maria för att söka 

upp denna Jesus och faller för honom istället för Judas. Detta ska då vara varför Judas förråder 

Jesus.  Dock anser jag att detta inte förklarar varför han tar sitt liv, men att det är en intressant 68

synvinkel som i viss mån skulle kunna ligga till grund för Judas tydliga ogillande av Maria 

Magdalena i Jesus Christ Superstar.  Detta är dock inte lika lättolkat av versionen från 2000 som 

denna uppsats huvudfokus ligger på. Jag väljer att nämna att dessa tolkningar finns men lämnar 

diskussionen här, eftersom den inte gör något för min frågeställning. Bengtsson menar att Judas har 

någon slags relation till Jesus som idol. Han skriver inte så mycket om vänskap utan menar helt 

enkelt att Judas följer Jesus och ser upp till honom.  Jag håller inte med och står fast vid min 69

uppfattning av Judas och Jesus som nära vänner. Ett exempel som styrker min åsikt är när Judas i 

första scenen sjunger ”I've been your right hand man all along”  som antyder att han alltid stått vid 70

Jesus sida, vilket jag vill mena antyder att de har en vänskap.  

2.2.4.3 Judas relation till de övriga lärjungarna 

Matteus beskriver inte Judas i relation till lärjungarna och det i sig visar på att den avskildhet som 

ständigt förekommer i samband med Judas. Men Matteus nämner Judas som en av de tolv, alltså 

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s.10866

 Jesus spelades av Ola Salo och Judas av Patrik Martinsson. Trailer: https://www.youtube.com/watch?67

v=mDCXHAgb1cs - hämtad 13.05.2016

 Paffenroh. Judas: images of the lost disciple s.10668

 Bengtsson. "'Undergångens man': om utgestaltningen av Judas Iskariot i två moderna passionsspel." här s. 69

135

 Textrad från scenen ”Heaven on Their Mind” ur Jesus Christ Superstar.70
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anses han fortfarande som en lärjunge.  En annan framträdande markering är att Judas alltid nämns 71

sist då lärjungarna räknas upp. Dessutom benämns han då också som Judas, han som förrådde 

honom.  I Jesus Christ Superstar är Judas alltid i gruppen men inte en del utan den. Han finns på 72

scen och i sammanhanget men visar tydligt att han inte delar deras upprymdhet kring att Jesus bara 

blir större och större. Judas markerar istället att han tycker att detta är fel och sätter sig upp emot 

övriga lärjungar vid flera tillfällen. Ett tydligt exempel är under scenen ”Everything’s Alright” som 

bygger på kvinnan med balsamflaskan som återges i alla de fyra evangelierna på ett eller annat sätt. 

Rockoperan har här baserat scenen på Johannesevangeliet 12:1-8. Matteus berättar om samma 

händelse men skillnaden är att Judas inte pekas ut, utan det är istället alla lärjungar som förargar sig 

över kvinnan. Jesus Christ Superstar låter här Judas bryta in och anklaga kvinnan för att spendera 

dyra pengar på oljor till Jesus istället för att göra något för de fattiga för de pengarna. 

2.2.5 Vems återuppståndelse? 
Matteusevangeliets berättelse om Judas slutar i Matt 27:5 med texten ”och går i väg och hänger 

sig”. Efter det följer en kort överläggning mellan översteprästerna om vad de ska göra med 

pengarna, när de bestämt det är Judas berättelse klar och avbrottet i passionsberättelsen är slut. 

Jesus Christ Superstar har istället ett annorlunda slut. Efter att Judas tagit sitt liv fortsätter 

handlingen med att Jesus kommer åter till Pontius Pilatus. Efter piskrapp och beslutet om hans död 

kröns Jesus till ”judarnas kung” och nästa scen börjar. Rösten som hörs sjunger ”Every time I look 

at you I don't understand” och Judas intar åter scenen.  Trots att vi nyss sett honom dö. Judas är 73

ändå tillbaka, fräschare än någonsin i en röd jacka av ett glansigt material, under den har han en 

glittrig svart skjorta och till detta ett par lika glansiga svarta byxor. Judas går parallellt med Jesus 

fram längst vad vi kan anta är Via Dolorosa. Den Judas som vi tidigare i rockoperan sett är nu borta 

och allt vad ånger och sorg heter verkar vara som bortblåst. Istället är det en hånande ”superjudas” 

som frågar Jesus ”Do you think you're what they say you are?”  Denna Judas följer Jesus hela 74

vägen fram till hans korsfästelse.  

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s. 9771

 Paffenroth. Judas: images of the lost disciples.11172

 Scenen ”Superstar” https://www.youtube.com/watch?v=R1MB3348rLQ - hämtad 01.06.201673

 Textrad från scenen ”Superstar” i Jesus Christ Superstar.74
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När första spiken slås i händer någonting i Judas och han tillsammans med Jesus släpper ut ett stort 

skrik. Därefter är den Judas vi känner igen från tidigare tillbaka. Sorgen slår Judas så hårt att han 

faller till knä, handlingen fortsätter med att Jesus spikas fast och korset rätas upp. Längst fram vid 

korset står en Judas med söndergråtna ögon, i samma trasiga kläder som han hade vid sitt försök till 

att få Jesus släppt. Judas är den som står närmast korset och han uttrycker en annan sorts sorg än de 

övriga vid platsen. Kameran visar oss en förtvivlad Maria Magdalena, en gråtande Petrus och 

ytterligare några lärjungars blöta ögon. Men ingen av dem kommer i närheten av den sorg, den 

hjärtesorg som Judas låter spegla. När Jesus uttrycker sin törst är hans huvud tungt och när han 

sedan säger att det är fullbordat  är hans ansikte vänt nedåt mot den plats där vi tidigare sett Judas 75

stå. När kameran visar Judas strax därpå har han förflyttat sig och vänt ryggen till korset. Den sorg 

som Judas här speglar visar på en man som inte hade kontroll. När kameran sedan vänds tillbaka till 

Jesus, vänder han sitt huvud upp och överlämnar sin ande. Ett starkt ljus uppkommer och de runt 

korset måste skydda sina ögon. Här syns inte Judas. När nästa scen börjar klättrar två lärjungar upp 

mot korset för att knyta loss repen och dra ut spikarna. Petrus tar emot Jesus och lägger honom 

försiktigt på marken. Maria Magdalena springer fram till Jesus döda kropp. Lärjungarna samlas runt 

dem, men ger dem också lite plats. Lärjungarna avlägsnar sig sedan en efter en och Judas framträder 

gråtandes. Han sätter sig på trappsteget över Jesus och scenen och hela rockoperan slutar där med 

att Maria Magdalena vänder sitt huvud upp mot himlen och Judas sitt ned mot Jesus.  

Under hela tiden från att Judas är tillbaka efter sin död verkar inte de andra se honom då de inte 

interagerar. Vi kan anta att en naturlig reaktion hade varit att visa någon slags känsla mot Judas efter 

vad han hade gjort. Det verkar som att de andra inte ser honom. Den slutsats jag drar av situationen 

är att Judas inte är mänsklig längre. Vi kan då fråga oss, har Judas återuppstått? Adele Reinhartz 

berör denna fråga i sin bok Jesus of Hollywood. Hon menar att Jesus och Judas bytt plats, att det är 

Judas som återuppstår.  Jag kan inte säga att jag håller med henne. Jag menar istället att Judas inte 76

återuppstår i mening som människa igen, inte heller som Gud. Vad han är, om han är något, är 

 Texten och Scenen är då hämtad från Johannesevangeliet 19:3075

 Reinhartz. Jesus of Hollywood. s. 16976
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oklart. Men en sak är säker, Judas återuppstår inte så som Jesus av tradition berättas göra. Det som 

Jesus Christ Superstar gör, om något, är att erbjuda åhöraren att själva skapa berättelsens slut. 

2.3 Avslutning 
Denna uppsats huvudsyfte var att besvara frågan om hur Judas presenteras i Matteusevangeliet 

respektive Jesus Christ Superstar med utgångspunkt i Judas död. Att arbeta med två helt olika 

material har varit intressant och prövande. Detta då var text kommer med olika förutsättningar. 

Min teori om att Jesus Christ Superstar använder sig av fler källor än Matteusevangeliet blev tydligt 

bevisad då Jesus Christ Superstar vid många tillfällen använder sig av de andra evangelisterna, 

däribland vanligast Johannes.  

Jag antog innan arbetets start att jag skulle få ett svart-på-vitt svar om presentationen av Judas. Jag 

trodde att Bibeln skulle ge mig en ärkeskurk och rockoperan en hjälte. Men det hela är mer 

komplicerat än så. Att förstå Judas handlar inte om att förstå att han förrådde Jesus. Det handlar om 

att förstå vad hans handlande fick för konsekvenser, för honom själv, Jesus och för den övriga 

världen. För att genomföra detta arbete har jag främst använt mig av Matteusevangeliet och Jesus 

Christ Superstar. Men eftersom Judas död även redogörs för i Apostlagärningarna har jag också 

analyserat den texten. Apostlagärningarna kom inte att vara av samma vikt som Matteustexten, 

vilket resulterar i en mindre analysdel samt sammanfattning av den analysen. Jag kommer att i nästa 

stycke sammanfatta jämförelsen mellan Matteusevangeliet och Apostlagärningarna. Därefter 

kommer jag att lämna det och gå vidare till den del som tagit upp mest plats och diskussion i denna 

uppsats, nämligen Matteusevangeliet kontra Jesus Christ Superstar.  

2.3.1 Sammanfattning av Matteusevangeliet och Apostlagärningarna 
Ställer jag Matteusevangeliets berättelse om Judas död mot den som finns i Apostlagärningarna 

kommer jag fram till att Matteus berättar om en human Judas som inte var nöjd med sitt handlande 

och önskade det ogjort. Han ansåg att det enda sättet att betala för det liv han tagit var genom att ge 

sitt eget. Apostlagärningarna presenterar istället en man som förrått sin vän och som tog betalt för 

det. Den mannen fick ofrivilligt sota för sitt brott med sitt liv. I dessa mått mätt är det ganska tydligt 
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vem som är skurk och vem som är hjälte. Matteus ger oss den ångrande vännen som inte kan leva 

med sig själv. Lukas ger oss mannen som gav upp sin vän för rikedom.  

2.3.2 Sammanfattning av Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar 
När Jesus Christ Superstar framställer Judas död är det tydligt att inspiration har hämtats från 

Matteusevangeliet. Trots det skiljer sig rockoperans presentation av Judas från Matteus. Om 

Matteus berättar en Judas som ångrar sig och sedan inte kan leva med sitt handlande. Berättar 

istället Jesus Christ Superstar om Judas, vännen till Jesus som bara ville hans bästa. En vän som i 

sitt handlande inte vet om han gör rätt, men gör det ändå. Vi får här se Judas brottas med sitt sinne 

och frågan om han handlat rätt eller fel. I de båda framställningarna visas en Judas som ändrar 

uppfattning. En Judas som därför bestämmer sig för att han inte kan leva med skulden av Jesus blod 

på sina händer och därför tar sitt liv.  

I stora drag följer Jesus Christ Superstar Matteus berättelse om Judas sista tid. Dock med en del 

ändringar. I Matteus framställs pengarna att vara av vikt, i rockoperan är de i stort sett endast 

rekvisita. I och med det får också översteprästerna en annan roll. Matteus använder överstepräster 

och låter dem svartmålas som medbrottslingar till Jesus död. I Jesus Christ Superstar får de inte 

någon större uppmärksamhet eller betydelse, än att det är de som vill stoppa Jesus.  

De tydligaste skillnaderna mellan Matteusevangeliet och Jesus Christ Superstar är relationen mellan 

Jesus och Judas, samt vad som eventuellt händer efter Judas död. Jesus Christ Superstar ger en 

uppfattning att Jesus och Judas var goda vänner. Detta är något som skulle kunna vara sant även i 

Matteusevangeliet. Det enda som styrker den hypotesen är att Judas förråder Jesus med en kyss då 

en kyss indikerar att de två personerna har en nära relation till varandra skriver Adele Reinhartz i 

sin bok Jesus of Hollywood. I rockoperan är det tydligt att Jesus och Judas har en nära relation till 

varandra då Judas uppenbarligen bryr sig mycket om Jesus. Han bryr sig också om vad Jesus tycker 

om saker och ting, samt vad han tycker om Judas själv. Den andra skillnaden mellan de två 

versionerna är vad som händer när Judas tagit sitt liv. I Matteusevangeliet slutar berättelsen om 

Judas där. I Jesus Christ Superstar kommer Judas tillbaka strax därpå. Frågan är i vilken form och 

roll. Judas framför sitt nummer Superstar som är något av ett hån mot Jesus. Hånet slutar drastiskt 
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när första hammarslaget hörs. Jag vill mena att detta bidrar till ännu en tydligare bild av Judas som 

den orolige vännen. 

2.3.2.1 Vad betyder det att Judas tog livet av sig? 

Ett kapitel i denna uppsats berör självmord under antikens värld, främst utifrån boken A Noble 

Death av Arthur J. Droge och James D. Tabor. För att kunna skapa en helhetsbild utav Judas 

behöver också hans självmord undersökas. Jag förutsatte att självmord ansågs som negativt i den 

tidiga kyrkan. Förvånansvärt bevisades jag fel. Judas begick självmord på grund utav att han kände 

ånger för sitt handlande och det är endast hans handlande mot Jesus som han döms för.  Om ett 77

dödsfall anses ädelt eller inte beror på flera faktorer. I detta fall handlar det om Judas ånger och 

Judas som en del av något större.   78

2.3.3 Avslutande reflektion.  
Jag inledde denna uppsats med en mening från Dick Harrisson; ”I begynnelsen var berättelsen”. Jag 

vill nu i slutet av mitt arbete rätta honom. I begynnelsen var inte berättelsen, i begynnelsen var 

händelsen. Berättelsen om Judas död kom först efter hans handlande och det är hans handlande som 

det sedan har kommit att berättas om. Berättelsen har kommit att påverkas av den presentation som 

genom tiderna gjort av Judas. Matteusevangeliet som inte är den äldsta källan om Judas har redan, 

på grund utav muntlig tradition, tolkat och i sin tur presenterat Judas som mörkare än vad Markus 

gjorde. Men det faktum att Matteus berättar berättelsen om Judas död får en poäng och en mening. 

Judas är inte bara den hemske förrädaren utan också den godtrogne tjänaren som fullföljer och 

uppfyller skriften. Detta menar jag att Jesus Christ Superstar visar på väl. Då Judas här genom hela 

rockoperan tydligt markerar mot Jesus att han borde se upp så att det inte händer honom något.  

För att fullt ut förstå Judas behöver vi ge honom en del av oss själva. Judas handlade mänskligt och 

därför är det viktigt att vi inte tar hans mänsklighet ifrån honom. Judas var lärjungen som själv 

menade att han handlat fel och därför tog sitt liv. Det han inte visste var att hans handlande var 

nödvändigt. Klassen menar att Judas inte dog för att fullfölja en plan, så som Jesus. Judas dog för 

 Droge, och Tabor. A Noble Death s. 11377

 Fornberg. Matteusevangeliet 13:53-28:20 s. 454-45578
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att han var en trogen lärjunge och vän. Judas fullföljde sitt uppdrag och när det sedan inte blev som 

han trott gjorde han som de andra lärjungarna och flydde. Dock flydde han till döden.  Jag håller 79

med Klassen, i den gudomliga planen var det inte bestämt att Judas skulle dö, det skedde som en 

bieffekt av hans mänsklighet.  

 Klassen. Judas: betrayer or friend of Jesus? s.10679
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4 Bilagor  
4.1 Texten till Judas Death ur Jesus Christ Superstar.  
Judas: My God, I saw him. He looked three-quarters dead. And he was so bad. I had to turn my 
head. You beat him so hard. That he was bent and lame. And I know who everybody’s. Going to 
blame. I don't believe he knows. I acted for our good. I’d save him all the suffering. If I could. 
Don’t believe our good. Save him if I could. 

Översteprästerna: Cut the confessions. Forget the excuses. I don't understand why. You’re filled 
with remorse. All that you've said. Has come true with a vengeance. The mob has turned against 
him. You’ve backed the right horse. What you have done. Will be the saving of Israel. You’ll be 
remembered forever for this. And not only that. You’ve been paid for your efforts. Pretty good 
wages. For one little kiss 

Judas: Christ! I know you can't hear me. But I only did what you wanted me to, Christ! I'd sell out 
the nation. For I have been saddled. With the murder of you. I have been spattered. With innocent 
blood. I should be dragged. Through the slime and the mud. I have been spattered. With innocent 
blood. I should be dragged. Through the slime and the slime and the slime and the mud. 

I don't know how to love him. I don't know why he moves me. He’s a man. He’s just a man. He’s 
not a King. He’s just the same. As anyone I know. He scares me so. When he's cold and dead. Will 
he let me be? Does he love? Does he love me too? Does he care for me? 

Oh, God, My mind is in darkness now. Oh my God I am sick. I’ve been used. And you knew. All 
the time. God I'll never know. Why you chose me for your crime. Your foul bloody crime. You, you 
have murdered me. You have murdered me. Murdered me. Murdered me. Murdered me. 

Kör: So long, Judas poor old Judas 
So long, Judas poor old Judas 
So long, Judas poor old Judas80

 Andrew Lloyd Webber (musik) och Tim Rice (text). Jesus Christ Superstar: Judas Death. England 1970.80
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