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Abstract 

 

Judas Iscariot – analyzed through time 

By: Frida Larsson 

 

The depictions from two modern films of the Biblical character Judas Iscariot will be 

analyzed in contrast to the Bible. This is made feasible with the assistance of the conceptions 

of mythology, secularization, detraditionalization and modernity. These conceptions are 

further defined in the introduction. 

The films in question are; Jesus Christ Superstar, a musical from 1973 and Dracula 2000, 

which I suspect is somewhat of a less known film, from the year 2000. The focus throughout 

the paper is first and foremost to be laid on the character Judas Iscariot. A summary of the 

Bible (its pericopes regarding Judas), and the two films will first be presented. There are 

certain pericopes that, for obvious reasons, play a more significant role in the analyzing of the 

depictions from the films. I have chosen to lay my main focus on the following; (1) How and 

when is the character introduced into the story, (2) What kind of relationship does the 

depicted Judas has with the Jesus portrayed in the same film, (3) How the prediction of Jesus‟ 

suffering effects the depicted Judas. (4) And how the death of Judas is portrayed. In addition 

to this the paper will also contain a comparing analysis of the pericopes of interest, and to 

close: my conclusion. 
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1. Ingress 

Jag har så länge jag kan minnas haft ett intresse för religionsvetenskap. Under de senaste åren 

har detta intresse cirkulerat kring kristendomen. Det är framförallt de textligt små gestalterna i 

Bibeln som intresserar mig. Det fascinerar mig hur människan byggt upp flera av dessa 

gestalter, bland andra Judas Iskariot, när det egentligen inte finns så mycket text att bygga 

från. I tonåren började jag även intressera mig för film, försök till analyser av filmers budskap 

samt recensioner experimenterades med tidigt.  

Om du i Microsoft Word klickar på synonymer för Judas får du bland annat alternativen: 

angivare, förrädare, överlöpare, tjallare och avhoppare. Varför är detta bilden som gemene 

man har av Judas Iskariot? Det vore intressant att titta närmre på.  

Med denna uppsats vill jag skina ljus över andra framställningar av Judas Iskariot, skilda från 

den muntligt traderade förrädaren. 
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2. Inledning 

2.1. Syfte och problemformulering 

Mitt syfte är att ta reda på om, hur och varför framställningen av Judas Iskariot har förändrats 

över tid.  

Analysen kommer att utgå från gestalten Judas Iskariot så som han beskrivs i Bibeln, och de 

alster som kommer att representera jämförelsematerialet blir två moderna filmer. 

Frågeställningen faller sig som så: Har framställningen verkligen förändrats? På vilket sätt har 

den i så fall modifierats? Och hur skiljer sig de eventuella modifieringarna i relation till 

varandra?  

2.2. Metod och material 

Metoderna jag främst kommer använda mig av är filminriktad bild-och diskursanalys, med 

dialog, kroppsspråk och sceneri i fokus. Den hermeneutiska metoden kommer även att 

användas, bland annat i form av en genomarbetad analys av Bibelns texter som berör ämnet. 

Dessa resultat ställs sedan mot varandra i en jämförande analys, i koppling till en diskussion 

kring kyrkans auktoritet.   

Jag började med att leta upp alla perikoper i Bibeln som berör Judas Iskariot i alla fyra 

evangelierna, och gjorde sedan en tabell (se bilaga tabell 1) över dem för att lättare kunna se 

likheter samt skillnader. Sedan började jag med att se Jesus Christ Superstar och tog 

anteckningar, och samma procedur genomfördes vad det gäller Dracula 2000.  

Då jag har valt att undersöka framställningen av Judas Iskariot, som i Bibeln förrådde Jesus 

av Nasaret, består materialet som studerats av ett urval forskares teorier och analyser kring 

denne. Musikalen Jesus Christ Superstar från år 1973, regisserad av Norman Jewison, valde 

jag mestadels på grund av att Judas
1
 har en så pass framträdande roll, men också delvis på 

grund av att den har visats som musikal och film världen över. Musikalen hade biopremiär i 

USA den 7 augusti 1973 (och i Sverige i oktober samma år). Detta är en hippieinfluerad 

filmatisering. Judas är mörkhyad och resten av ensemblen representerar många olika 

etniciteter. Judas framställs inte bara som den mest intelligenta och tilltalande gestalten, utan 

också som hjälten. Det är kompositören Andrew Lloyd Webber, tillsammans med lyrikern 

Tim Rice, som står för musiken till denna gripande och intressanta redogörelse för 

evangeliernas berättelser. Jesus Christ Superstar räknas genremässigt som musikal och drama 

                                                           
1
 I filmen spelad av Carl Andersson 
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och är rekommenderad från 15år. I kontrast till denna välkända musikal valde jag att lägga 

Dracula 2000, en allmänt okänd film ur genren skräck, rekommenderad från 17år. Detta med 

nyfikenhet kring likheter och skillnader. Om framställningarna i grunden inte skiljer sig från 

varandra när de båda filmatiseringarna korsar varandras tid och genre, kan det komma att leda 

till en desto mer intressant analys. Som jag nämner i ingressen så vill jag skina ljus över 

tolkningar av Judas Iskariot som inte vanligtvis lyfts fram, och se hur dessa ter sig till Bibelns 

texter. De tolkningar av Judas Iskariot som har kommit att bli auktoritativa och inflytelserika 

är av intresse för uppsatsen då dessa tolkningar redan är etablerade.  

Dracula 2000 regisserad av Patrick Lussier, utspelar sig år 2000, och hade premiär på 

biograferna i USA den 22 september år 2000 (i Sverige släpptes den direkt på DVD, den 19 

september 2001). Det är den klassiske vampyrjägaren Van Helsing
2
 som blir berövad på en 

värdefull likkista innehållande självaste Dracula
3
. Kistan hamnar på villovägar och vampyren 

är fri från sin cell. Då Van Helsing är övertygad om att vålnaden han och hans unge kollega 

nu jagar är betydligt äldre än man tidigare trott, så försöker de även ta reda på hans 

ursprungliga identitet, som senare visar sig vara Judas Iskariot.  

Det litterära fält min frågeställning landat i är enormt. Jag har valt att utgå från Bibeln i min 

analys då det är däri gestalten Judas har sitt ursprung. Utöver Bibeln finns det dock en otroligt 

stor mängd framställningar att välja mellan, likväl är jag nöjd med mina val. Det primära 

materialet till denna uppsats hittas i de filmer och verk som analyserats, den sekundära 

litteraturen består av forskning kring Nya Testamentets Judas Iskariot samt litteratur som 

berör kyrkans position genom tiden.  

2.3. Tidigare forskning 

Kristendomen och framförallt Nya Testamentet har länge granskats, mer eller mindre utan 

godtycke från den kristna kyrkan. Jesu död och uppståndelse bär en väsentlig del av 

kristendomens budskap, ändock pratas det sällan om förrädaren Judas Iskariot från 

predikstolen. Gestalten Judas har dock väckt intresse hos forskare, bland andra Jean Paillard. 

Paillard är munk i dominikanorden och var under hela 50-talet aktiv i ordens Kulturinstitut i 

Helsingfors. Han undervisar nu vid Stockholms Teologiska Institut i tolkning av Nya 

testamentet. Paillard har skrivit ett dussintal böcker, varav de flesta är bibelkommenterande 

verk, men med tiden har han kommit att ägna sig mer åt tvärvetenskapliga studier. År 1995 

                                                           
2
 Karaktär som har sitt ursprung som en av protagonisterna i författaren Bram Stokers roman Dracula, 

publicerad år 1897. I Dracula 2000 är denne spelad av Christopher Plummer 
3
 I filmen spelad av Gerard Butler 
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publicerades boken Broder Judas där Paillard granskar gestalten i bibeltolkningar samt 

skönlitterära verk från olika tidsepoker för att se vilken uppfattning just den tiden bildat sig 

om denne. Paillard har mottagit åtskilliga utmärkelser för sitt författarskap och sin 

bibelforskning. En annan som intresserat sig för Judas Iskariot är William Klassen. Klassen 

har undervisat i Nya Testamentet i USA, Kanada och Jerusalem. Hans bok Judas, betrayer or 

friend of Jesus? är den mest betydelsefulla studien på engelska av Judas i kontext till det 

första århundradets Judaism. Klassen visar via ett rikt refererande till litteratur från forntiden 

samt senare tider hur konceptet av Judas som förrädare uppstod. Denna fascinerande bok 

granskar bevisen och sammanfattar häpnadsväckande att i de tidigaste källorna var Judas 

Iskariot inte en förrädare. Medan namnet Judas Iskariot väcker avsky hos många, 

argumenterar Klassen övertygande att överlämnandet av Jesus till de religiösa auktoriteterna 

inte nödvändigtvis var en gärning av illvilja. Boken följer utvecklingen av hur Judas 

framställs i de fyra evangelierna, och visar hur bilden blev mer och mer demoniserad under 

tiden då de senare evangelierna skrevs.   

Eftersom en stor del av analysen i min uppsats utgår från två filmatiseringar så har Pamela 

Grace varit till stor hjälp. Hon undervisar i filmstudier vid Brooklyn College, City University 

of New York. I hennes bok The Religious Film analyserar Grace hur kristendomen skildrats i 

film. Hon utforskar genren i dess många olika skepnader, och påpekar att filmer i denna 

kategori tenderar att dela följder och kännetecken. Hon granskar de kulturella, historiska och 

kritiska bakgrunderna bakom de religiösa filmer hon tar upp, från stumfilmens era till modern 

film.  
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3. Teori och bakgrund 

De teoretiska bakgrunder jag kommer använda i uppsatsen är: (1)modernitet, (2)sekularisering 

och (3)detraditionalisering samt att jag kommer titta på sambandet mellan dessa och hur de 

(4)har påverkat kyrkans hegemoni i produceringen av legitima och auktoritära myter.  

3.1. Sekularisering och modernitet 

I boken Teologi genom seklerna lyfter teologen Bo Nylund fram två typiska invändningar mot 

religion och den kristna kyrkan under 1800-talets sekulariseringstid: (1) Om religionen har en 

förnuftig kärna, som varje bildad människa kommer till insikt i, behövs väl inte Bibeln, 

präster och kyrka. (2) Om religionens främsta roll är att vara ett stöd för moralen, kan den i 

och för sig vara nyttig. Men måhända skulle de mogna människors moral klara sig utan detta 

stöd?
4
 

Sociologen David Martin hävdar att sekulariseringen och den religiösa konservatismen ökar i 

samband med varandra. Trots att samhällets tro till kyrklig moral och auktoritet minskar så 

söker en religiös identitet erkännande i den offentliga sfären; respekt för tron på gud och 

kristet beteende i största allmänhet.
5
  

Moderniteten uppstod när en frigörelse från en yttre auktoritet satts i rörelse. En auktoritet 

som enbart är påtvingad utifrån anses inte vara en sann auktoritet.
6
 Modernitet kan jämföras 

med dess motsats: tradition, där man ser det traditionella som något oföränderligt och stabilt, 

platsbundet och kollektivt. Moderniteten får här vara det innovativa, individuella och rörliga.
7
 

Kyrkans och traditionens auktoritet ifrågasattes under 1700-talet av filosofer och 

vetenskapsmän. De manade människorna att bryta från de etablerade sanningarna och istället 

bruka sitt eget förnuft. Ett flertal av idéerna som presenterades under upplysningen grundade 

sig redan under renässansen men fick nu bredare genomslag.
8
 Från och med upplysningens 

1700-tal och framåt, spreds sig utvecklingsteorier, rationaliseringar inom vetenskapen, synen 

på objektivitetens betydelse, och individualiseringen. Kyrkans ord var inte längre lag. Något 

som senare ledde till att samhällets funktioner stärktes. Dessa tankar om att människan själv 

kan, genom vetenskapen, förändra och förbättra sin omvärld fick starkt fäste bland de lärda.
 

Modernitetens filosofi började tillämpas praktiskt i samband med medvetenheten kring det 

                                                           
4
 Nylund 2007:68 

5
 Martin 2005:87-88 

6
 Sugden 1995:64 

7
 Sugden 1995:61-62 

8
 Nyström 2001:137 
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egna samhället och den individuella funktionen. Utöver födelsen av den nya vetenskapen 

ledde upplysningen även till skapandet av universiteten.
9
  

Thomas av Aquinos försökte återuppliva den kristna traditionen genom ljuset av den nya 

intellektuella situationen. Som en del av denna återgivelse lade han fram en uppdelning 

mellan det vi kan lära oss genom vårt förnuft och det vi kan lära oss genom uppenbarelse och 

tro. Till den förstnämnda hörde kunskapen om Guds samt själens existens, och till det senare 

hörde kunskapen om treenigheten, inkarnationen och försoningen. Teologen Michael Buckley 

menar att det är här den moderna ateismen har sina rötter då argumenten för Guds existens 

alltid är bräckliga. Andra som bidrog till kyrkans avtagande auktoritet var  

Galeleo, Copernikus och Kepler som med sitt arbete inom kosmologin orsakade tumult som 

förstärkte ovissheten kring Guds existens genom att öppna alternativa dörrar kring 

universum.
10

 

3.1.1. Detraditionalisering 

Med detraditionalisering menas ett skifte i maktbefogande. Detta skifte går från det yttre till 

det inre, och för med sig en nedgång i tron på en förutbestämd eller naturlig ordning. I 

oordningen som nedgången fört med sig har medborgare sedan möjlighet att själva bruka 

auktoritet. Här kan man skilja de som anser skiftet ha en överlägsen roll, från de som menar 

att traditionsförsvarandet kan ta sin plats bredvid, eller tillsammans med detraditionali-

seringen.
11

 Den första tesen the radical thesis formulerar sociologen John B. Thompson på 

följande sätt:  

One of the most powerful legacies of classical social thought is the idea that, with the 

development of modern societies, tradition gradually declines in significance and eventually 

ceases to play a meaningful role in the lives of most individuals.
12

 

The coexistence thesis ser istället skiftet som ett rivaliserande och genomträngande samspel 

med processen som har med traditionsförsvarandet, vitaliseringen och traditionskonstruktion 

att göra.
13

  

Detraditionalisering var ett faktum under 1960-talet, och i många av de nya 

ungdomsrörelserna som dök upp här fanns det inslag av invändningar mot det etablerade 

                                                           
9
 Sugden 1995:61-62 

10
 Sugden 1995:61-62 

11
 Heelas 1996:2 

12
 Heelas 1996:2 

13
 Heelas 1996:2 
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samhället och dess normer. I samband med Vietnamkriget och de protester kring västvärldens 

behandling av de fattiga länderna tog många ungdomar avstånd från framtidsoptimism som 

präglat de första decennierna efter Andra världskriget. De menade på att vetenskap, teknik, 

och tillväxt inte nödvändigtvis leder till en bättre värld. I Frankrike år 1968 spred sig en bred 

protestvåg kring orättvisor i samhället och hårda arbetsförutsättningar. Denna våg ledde bland 

annat till en nedgång i tilltron till auktoriteter. I och med detta kunde individer i ökad 

utsträckning själva bestämma hur de ville leva. Den ökade friheten i val av livsstil ledde till 

ett fortsatt avståndstagande från staten för många. Hippierörelsen var född.
14

  

3.2. Mytologi  

Jungianska analytikern James Hollis om tre, för uppsatsen, relevanta mytteorier
15

 : 

 Antikvaristiska teorin 

Myten grundar sig på människans nyfikenhet över hennes förflutna och berör de 

föreställningsvärldar som tidigare generationer har lämnat efter sig. Ser man dock 

enbart myterna som en föråldrad produkt får man miste om det förflutnas bidrag till 

insikten av oss själva här och nu. 

 Sociologiska teorin 

Främst är det de sociologiska aspekterna man tar hänsyn till. Därmed blir de faktiska 

händelserna ovidkommande. Myten kan ses som en bärare av de värderingar samhället 

vilar på. 

 Historiserande teorin 

Ser sägner om hjältar och gudar som förvanskade källor som blivit förvrängda genom 

människans fantasi och den muntliga traditionen. Denna teori förlitar sig således 

enbart på historisk fakta.  

Stefan Arvidsson, som är docent i religionshistoria och undervisar vid Linnéeuniversitet i 

Växjö, påpekar att vi måste skilja på berättelser som är avsedda att ha sociala effekter, och de 

som av händelse får det. Det är enbart de berättelser som avsetts till syftet som äger auktoritet. 

Man kan generellt säga att auktoritet just är något som aktivt och medvetet tillskrivs en 

                                                           
14

 Nyström 2008:299 
15

 Hollis 2004:15-16 
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berättelse. Många berättelser påverkar våra normer men bara några söker vara normerande. 

De berättelser som berättas bara för att vara underhållande kallar Arvidsson för fiktion.
16

  

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Arvidsson. S 2007:53-54 
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4. Huvuddelen 

4.1 Judas Iskariot i Nya Testamentet 

Redan första gången namnet Judas Iskariot omnämns i Matteus-, Markus- och 

Lukasevangeliet, så är det följt av titeln förrädare. I Johannesevangeliet nämns han inte alls i 

introduktionen till Jesu lärjungar.
17

 Denna titel är något som förföljer honom till texternas 

slut.  

4.1.1 Det förutsagda 

I hela tre kapitel i de tre första evangelierna talar Jesus förutsägande om lidandet som väntar 

honom.  Han börjar med att nämna att han måste bege sig mot Jerusalem där han kommer få 

lida och dö för att uppstå på den tredje dagen. Vid andra tillfället talar han om hur han 

kommer överlämnas i människans händer och hur hon kommer döma honom till döden. I det 

tredje uttalandet tillägger han även att han kommer hånas, pryglas och spottas på innan sin 

död, för att sedan uppstå tre dagar senare. Det är endast i Matteusevangeliet denna dom 

specificeras till korsfästelse.
18

  

 

4.1.2 Judas blir förrädare 

I Bibelns fyra evangelier kan man läsa om hur en kvinna
19

smörjer Jesus fötter med dyrbar 

olja. Detta är något som bedrövade lärjungarna, som undrar varför man istället inte säljer 

oljan och ger pengarna till de behövande. I Johannesevangeliet pekas denna lärjunge ut som 

Judas Iskariot. Dock påpekas det även att han inte sa detta för att han brydde sig om de fattiga 

utan för att han var en tjyv och att han även stal från deras egen kassa som han hade ansvar 

för. 
20

  

Efter det att lärjungarna (i Joh; Judas) reagerat på oljan, går Judas till översteprästerna och 

erbjuder tjänsten av att utlämna Jesus. Matteusevangeliet, Markusevangeliet och 

Lukasevangeliet berättar om hur Judas erhållit pengar för denna tjänst, i Matt talas det även 

konkret om 30 silvermynt. I Johannesevangeliet däremot nämns bara att djävulen ingett Judas, 

Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Lukasevangeliet nämner även hur Jesus framstod som 

                                                           
17

 Bibeln 2007, Matt 10:1-6, Mark 3:13-19, Luk 6:12-16 
18

 Bibeln 2007, Matt 16:21-27, 17:22-23, 20:17-19. Mark 8:31-33, 9:30-32, 10:32-34. Luk 9:18-22, 9:43-45, 

18:31-34 
19

 I Joh nämns kvinnan vid namnet Maria.  
20

 Bibeln 2007, Joh 12:3-8 
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ett politiskt hot och att de sökte att röja honom ur vägen, och även i Lukasevangeliet pratas 

det om hur Satan for in i Judas, som kallades Iskariot, och var en av de tolv. 
21

   

Då Jesus och de tolv sitter och äter så informerar han att en av dem kommer förråda honom. I 

Johannesevangeliet inleder han med att säga att skriftens ord måste uppfyllas. Sedan visar 

Jesus vem det är som ska förråda honom genom att räcka denne brödet han doppat, han ger 

det till Judas. Efter det att Judas mottagit brödet berättar Johannesevangeliet hur satan for in i 

honom, varpå Jesus säger åt honom att genast göra det han skall göra.
22

 I Markusevangeliet 

pekas Judas inte rent konkret ut som förrädaren just i detta stycke:  

Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken 

människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig blivit född.
23

 

En liknande perikop hittas även i Lukasevangeliet, men inte heller där pekas Judas ut.
24

 I Matt 

uttrycks det tillika hur förrädaren kommer önska att den aldrig blivit född, och hur 

människosonens öde var förbestämt. När Judas frågar om det är han svarar Jesus: ”Du har 

själv sagt det.”
25

 

4.1.3 Judas död 

Det av de fyra i evangelierna som nämner Judas död är Matteusevangeliet och där beskrivs 

det hur Judas ångerfullt försöker lämna tillbaka de 30 mynt han erhållit genom att förråda 

oskyldigt blod. Översteprästerna lägger skulden på honom, och det står hur han kastar 

pengarna in i tempelhuset för att sedan hänga sig. Översteprästerna tog sedan dessa mynt och 

köpte en åker som skulle användas till att begrava främlingar, Blodsåkern (Akeldamak).
26

  

En lite annorlunda berättelse om Judas död nämns dock i Apostlagärningarna; Det är Petrus 

som talar till en skara människor; 

Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, 

han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag 

som vi. Med lönen för sin ogärning köpte han en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken 

sprack så alla inälvor rann ut. Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på 

deras språk för Akeldamak, dvs Blodsåkern. I Psaltaren står det: Må hans boplats läggas öde, 

ingen skall bo där, och: Må hans ämbete övergå till någon annan.
27

 

                                                           
21

 Bibeln 2007, Matt 26:14-16, Mark 14:10-11, Luk 22:1-6, Joh 13:2-5 
22

 Bibeln 2007, Joh 13:18-31 
23

 Bibeln 2007, Mark 14:21 
24

 Bibeln 2007, Luk 22:22 
25

 Bibeln 2007, Matt 26:24-25 
26

 Bibeln 2007, Matt 27:3-10 
27

 Bibeln 2007, Apg. 1:12-20 
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4.2. Judas i Jesus Christ Superstar 

Det är inte bara det faktum att tolkningen framförs med sång som gör denna framställning 

intressant utan även att Judas har en väldigt framträdande roll. Jag vill återigen påpeka att det 

är 1973 års filmatiserade version av musikalen jag utgår från. 

När ensemblen som består av unga hippies av olika etniciteter anländer till inspelningsplatsen, 

till vilken dem färdats i en buss, är gestalten Judas Iskariot siste man att kliva av. Redan här 

skiljs Judas från de övriga. Medan de andra gestalterna börjar dansa och hylla Jesus, avlägsnar 

sig Judas från gruppen. Han är i sinom tid ensam uppe på en klippa i ett bergigt ökenlandskap 

där hans tankar tar till ton, det vill säga; han börjar sjunga. Stycket Heaven on their minds är 

inte enbart den första sången som Judasgestalten sjunger utan även den första icke-

instrumentala, och den som inleder hela musikalen.
28

 Hela stycket förmedlar budskapet om att 

Jesus borde lyssna till Judas varning: om Jesus inte aktar sig och vaktar sin tunga så kommer 

dem alla få lida för det. Judas ber Jesus att öppna sina ögon och inse att han har kommit att 

betyda mer än det som han började predika om. Judas berättar att han minns tiden innan Gud 

kom på tal, tiden då Jesus enbart ansågs vara människa och Judas var hans högra hand. Judas 

uttrycker oro över att Jesus ådragit sig för mycket uppmärksamhet och hur folket nu valt att se 

honom som en ny Messias, för när denna lögn blottas kommer de alla få lida för den. I och 

med denna uppmärksamhet menar Judas att Nasarets berömda son borde ha förblivit okänd. 

Livet som snickare hade inte väckt någon uppmärksamhet och Jesu själv hade inte kommit till 

skada. Judas vill bara att de alla ska överleva och påpekar att Jesu följeslag är blinda och 

enbart tänker på himlen och det som den symboliserar.
29

  

4.2.1. Relationen Judas – Jesus 

Följande scener utspelar sig i en grotta. Till stycket Strange things mystifying
30

 försöker Maria 

Magdalena
31

 kyla ner Jesus i det varma klimatet. Judas dyker då upp och tittar ner mot de 

andra med dömande blick från högre upp i grottan. Lärjungarna överöser Jesus med frågor om 

vad som komma skall, och Jesus försöker förklara för dem att de inte behöver veta allt
32

. 

Judas står hela tiden avskild från de andra, men den speciella relationen som Jesus och Judas 

har till varandra porträtteras tydligt i blickarna mellan gestalterna. Judas undrar varför Jesus 

slösar sin tid på kvinnor som Maria Magdalena (prostituerad). Det är inte hennes yrke han 
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kritiserar, snarare att det inte är passande för Jesus att vara med någon som henne. Han 

fortsätter med att hon inte riktigt passar in med det som Jesus predikar om, och att det inte 

hjälper deras sak om Jesus verkar inkonsekvent. Romarna alternativt överprästerna behöver 

bara en liten ursäkt för att låsa in Jesus och hans följe. När stycket är slut och Jesus dramatiskt 

har försvarat Maria Magdalena ser man hur hoppet i Judas minskar.
33

  

Till nästa melodi i grottan, Everythings alright
34

, börjar Maria Magdalena smörja Jesu fötter 

med dyrbar olja, något som Judas beskådar en stund innan han sedan passionerat protesterar:  

[Judas:] Woman your fine ointment, brand new and expensive, should have been saved for the 

poor. Why has it been wasted? We could have raised maybe three hundred silver pieces or more. 

People who are hungry, people who are starving they matter more than your feet and hair!
35

 

Tre av de övriga lärjungarna kommer fram för att hålla tillbaka Judas, som sedan ser ytterst 

besviken ut när Jesus svarar med att de fattiga alltid kommer finnas kring dem men att han 

snart är borta, att Judas borde ta vara på det han har. Judas och Jesus sträcker sig efter 

varandra och knyter händerna i varandra. Ingen av dem släpper den andre med blicken på 

väldigt länge, men när Maria Magdalena lägger sin hand över Jesu axel släpper Jesus sakta på 

greppet om Judas hand. När Judas sedan vänder sig och lämnar den lilla grupperingen ser 

Jesus extremt ensam ut, trots att han är bland sina lärjungar. Det framställs här som att Judas 

känner att hans vän har sålt sig till massorna, lite uppsvälld i sitt ego, medan Jesus själv ser ut 

att tro på det.
36

  

 

Ett annat stycke som är värt att nämna angående relationen mellan Judas och Jesus är Poor 

Jerusalem
37

. Detta är en scen där Judas själv inte sjunger, men berörs på mer än ett sätt.   

Det börjar med att Jesu följe dansar runt bland en massa pelare till stycket Simon Zealotes
38

. 

Här hävdar följet att de är med Jesus och att de tror på Gud, men för att vara på den säkra 

sidan frågar de om de är räddade. I slutet av sången sjunger de upprepade gånger: “You‟ll get 

the power and the glory forever and ever and ever”
39

, vilket Jesus sedan reagerar på och 

sjunger till svar att ingen av dem vet vad varken makt eller ära betyder. Jesus särskiljer här 

Judas från de övriga lärjungarna: ”nor Judas, nor the twelve.”
40

 Judas har under föregående 
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sång iakttagit de övriga när de dansat och dyrkat Jesus, men de två har även haft ögonkontakt, 

måhända därför särskiljs han från de andra.  

4.2.2. Judas blir förrädare 

Judas är nu ensam i öknen (igen), och sitter och silar sand mellan fingrarna. Han ser ut att 

överväga svåra beslut när det plötsligt kommer stridsvagnar rullandes mot honom. Han 

springer därifrån direkt till överprästerna, där han erbjuds pengar för information. Judas är 

noga med att påpeka varför han är där; (Damned for all time / Blood money
41

) 

[Judas:] I came because I had to; I'm the one who saw. Jesus can't control it like he did before. 

And furthermore I know that Jesus thinks so too. Jesus wouldn't mind that I was here with you.
42

  

 

[Judas:] I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here of my own 

accord. Just don't say I'm ... damned for all time.
43

 

Judas nekar först till pengarna men när prästerna sedan nämner att han kan använda dem till 

att hjälpa andra, tar han motvilligt emot dem.  En av prästerna släpper en myntpåse, Judas 

böjer sig ner för att plocka upp den och medan han är nere på knä berättar han för prästerna 

när och var de kan finna Jesus isolerad från folkmassan. När detta väl är gjort hör man en kör 

av både mörka och väldigt ljusa röster som sjunger ”Well done Judas. Good old Judas”
44

.  

Det är till stycket Last supper
45

 som följande scen utspelas. Jesu och hans lärjungar är i 

Getsemane och har satt sig i gräset med Leonardo Da Vincis tavla Den sista måltiden, som 

mall. Lärjungarna är tysta, de tittar ner eller tittar blygsamt mot Jesus. Det är här Jesus 

berättar för lärjungarna att Peter kommer att förneka honom, och att en annan kommer att 

förråda honom: 

[Jesus:] One of you here dining, One of my twelve chosen will leave to betray me. [Judas:] Cut 

the dramatics! You know very well who.
46

  

[Judas:] To think I admired you. Well now I despise you.  [Jesus:] You liar! You Judas! [Judas:] 

You want me to do it! What if I just stayed here and ruined your ambition. Christ you deserve it. 

[Jesus:] Hurry, you fool. Hurry and go. Save me your speeches, I don't want to know. Go!
47
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Övriga lärjungar observerar med arga och rädda uttryck. På Jesu uppmaning springer Judas 

iväg, men han stannar en bit bort bland träden och ser väldigt plågad och kluven ut. När Jesus 

sedan går bort mot honom med en filt så konfronteras han av Judas
48

:  

 

[Judas:] You sad, pathetic man, see where you've brought us to, our ideals die around us and all 

because of you. But the saddest cut of all: someone had to turn you in. Like a common criminal, 

like a wounded animal. A jaded mandarin, a jaded mandarin, like a jaded, faded, faded, jaded, 

jaded mandarin [Jesus:] Get out they're waiting! Get out! They're waiting, oh, they are waiting 

for you! [Judas:] Every time I look at you I don't understand, why you let the things you did get 

so out of hand. You'd have managed better if you had it planned...Oh....
49

 

 

 

Efter det att Jesus har gett uttryck för sina tvivel kring sitt eget öde, ställer han sig och ber. I 

nästa klipp man ser Judas kommer in i bild är hans ögon glansiga och plågade med en min 

som talar för en stor känslosam förlust. Hans läppar landar mot Jesus kinder, varpå Jesus 

kommenterar: ”Judas must you betray me with a kiss?”
50

 Det är inte bara det faktum att Jesus 

ser sviken ut, som berör en som tittare, utan även Judas reaktion över sina egna handlingar. 

Lidandet i hans ögon är obestridligt med den ångerfullhet som porträtteras i denna scen. Judas 

ser ut att vara på väg att säga någonting, men han förblir tyst. De övriga lärjungarna vaknar 

till och Judas backar bort från Jesus. De romerska soldaterna arresterar och för Jesus till 

Kajafas och överprästerna.
51

 

4.2.3. Judas död  

När vakterna kastat ner Jesus i en håla är Judas snart där och kikar ner men vakterna schasar 

bort honom.
52

 När Judas sedan verkligen förstår vad han gjort springer han till 

översteprästerna och vill ställa allt till rätta men blir nekad. Han är djupt ångerfull och kastar 

mynten tillbaka på prästerna. När de går bryter han ihop på marken och börjar sjunga igen 

(Judas’ death
53

): 

[Judas:] Christ, I know you can't hear me, but I only did what you wanted me too. Christ, I'd sell 

out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with 
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innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with 

innocent blood. I shall 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 is 

not a king. He is just the same as anyone I know. He scares me so! When he's cold and dead will 

he let me be? Does he, does he love me too? Does he care for me? My mind is in darkness. God, 

God I'm sick. I've been used, and you knew all the time. God, God I'll never ever know why you 

chose me for your crime. You're so bloody, Christ. [Kör:] Poor old Judas. So long Judas.
54

 

I den senare delen av denna vers springer Judas genom landskapet tills han ser ett dött träd. 

Han är ivrig och yttrar orden ”You have murdered me”
55

 och hänger sig sedan med sin livrem. 

Innan Jesus korsfästs återser man den döde Judas som nu enbart är klädd i vitt och firas ner 

ovanpå ett kors. Jesus befinner sig på en scenliknande platå, och trots det att Judas firades ner 

står han på en platå högre upp och sjunger ner mot Jesus:  

[Judas:] Every time I look at you I don't understand. Why you let the things you did get so out of 

hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Why'd you choose such a backward 

time in such a strange land? If you'd come today you could have reached a whole nation. Israel 

in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong, I only want to know. [Kör:] 

Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ Superstar, Do 

you think you're what they say you are? [Judas:] Tell me what you think about your friends at 

the top. Who'd you think besides yourselves the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? 

Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just PR? Did you mean to 

die like that? Was that a mistake, or did you know your messy death would be a record breaker? 

Don't you get me wrong, I only want to know. [Kör:] Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you? 

What have you sacrificed? Jesus Christ Superstar, Do you think you're what they say you are?
56

 

 

När Jesus sedan är korsfäst, och musikalen närmar sig sitt slut får man återigen se bussen. 

Man ser tidigt att Judas befinner sig långt bakom alla andra, och det är även han som går på 

bussen sist. De tittar alla bort mot ett kors vid solnedgången, och sedan ser man en man gå 

längs med korset fast under horisontkanten.
57
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4.3. Judas i Dracula 2000 

Denna framställning av Judas Iskariot skiljer sig en del från normen. Här blandas en myt med 

en annan, två allmänt sedda onda gestalter sammanflätade till en.  

4.3.1. Subtila antydningar 

Kopplingen till Judas introduceras vagt mycket tidigt i filmen genom en inskription i ett 

medeltida armborst; ”All fear he who walks beneath the halo of eternal night”
58

. Det påpekas 

att armborstet var gjort specifikt för att avfyra pilar av metall, närmare bestämt silver.  

Den klassiske vampyrjägaren Von Helsing som här är väl till åren kommen, förvarar sin 

djupaste hemlighet; en likkista i silver med kors ingraverade runt dess sidor, samt fyra 

utsmyckande kors på dess ovansida.
59

 Under ett välplanerat insiderjobb så blir kistan stulen i 

hopp om att den ska innehålla den gamle mannens rikedomar. Ett enormt misstag från 

tjuvarnas sida, då det resulterar i att de alla dör. När kistan först öppnas är varelsen inget mer 

än ett saftigt skelett, men desto mer blod han får i sig ju mer återställs han till mänsklig 

form.
60

 

Van Helsing har i denna story en dotter, som ironiskt nog heter Mary. I och med att Van 

Helsing har använt Draculas blod för att hålla sig vid liv under alla år, har han på så sätt fört 

blodet vidare till Mary när hon föddes. På grund av detta anser Dracula att hon är hans.
61

 

”You stole life from my blood, and passed it to another. She‟s my Mary now.”
62

 De är 

onekligen kopplade till varandra, hon drömmer om honom och han har känt hennes närvaro 

trots sitt svagare tillstånd i kistan. Mary är rädd för sin egen hälsa och tar kontakt med sin 

barndomsvän David som av en händelse råkar vara pastor. Hon berättar för honom om 

mannen i hennes mardrömmar och hur han vill ta hennes själ. David ber henne att kämpa 

emot för allt hon är värd, och när hon frågar honom vad som händer om hon inte kan, så 

förvandlas David till Dracula som säger; ”Then you will have betrayed your faith in Christ, 

but I will be with you forever.”
63
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Van Helsing förklarar för sin unge kollega Simon att han är övertygad om att Dracula är 

betydligt äldre än vad man tidigare trott. Van Helsing berättar även att han har spenderat 

många år till att ta reda på Draculas egentliga identitet.
64

 

[Van Helsing:] Who is this creature that walks as a man yet casts no reflection
65

 

[Van Helsing:]To know who he really is, and somehow find a way to end him. I used his blood 

filtered through leeches to stay alive. But I never found the answer Simon, only this; He hates 

god, he is repulsed by all things Christian but these things do not kill him, no. They only fill him 

with rage that makes him even stronger, now you know.
66

  

En tydlig antydning om Draculas äkta identitet ges under en scen där Dracula står och iakttar 

och fascineras över hur människan så öppet lever i synd. Plötsligt hör man hur mynt som 

någon tappar träffar gatan. Hans uppmärksamhet fokuseras omedelbart till ljudets källa och 

när mynten zoomas in får man se hans återblickar till en bild av gamla mynt som landar i 

sand.
67

  

Sökandet efter Draculas namn och ursprung tycks vara en viktig del i att förgöra honom. 

Måhända är han själv medveten om detta, när Marys rumskamrat Lucy träffat honom frågar 

hon efter en stund efter hans namn, varpå han svarar; “I have many, but we are all so much 

more complicated than our names”
68

 Innebär detta att han skäms över vem han är och vad han 

gjort? Eller är han bara väldigt medveten om att denna vetskap kan bidra till hans förgörelse? 

Lite mer ledtrådar får man när Van Helsing väl finner Dracula, i dialogen som följer;  

[Van Helsing:] If you harm my daughter I swear to the Lord Christ I. [Dracula:] He doesn‟t care, 

in that you can trust. You stole life from my blood, and passed it to another. She‟s my Mary 

now. [Van Helsing:] No, never. You want revenge? Take it right here right now. [Dracula:] You 

know not the depths of my vengeance.
69

 

Efter Van Helsings död söker Simon och Mary skydd i väntan på soluppgången, de söker 

efter Draculas ursprung i ett bibliotek och pusslar ihop bitarna de redan har. De vet att han 

föraktar allt kristet; heligt vatten, korset, Bibeln samt silver. Mary påpekar att silver inte är 

specifikt för kristendomen, utan att det måste finnas någon annan koppling, något personligt. 

Dracula glider elegant men dramatiskt in i rummet, varpå Simon plockar upp en Bibel och 
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håller den mot honom i hopp om effekt. Bibeln visar sig dock vara mindre användbar då 

Dracula nonchalant kallar den för propaganda, men när Simon sedan öppnar bibeln och sidor 

flyger ut så fattar de eld vid kontakt med Dracula, som ryggar för dessa och visar obehag.
70

 

När Dracula sedan finner Mary, vilket inte dröjer länge, följer en kort men informativ dialog. 

[Dracula:] I have walked the earth for centuries in search of a soul, not bitten but born. [Mary:] I 

am not like you. [Dracula:] Everything I am is yours, and all you are, is mine.
71

 

4.3.2. Förrädaren 

Ironiskt nog så symboliseras Jesus i denna film av en neonskylt i form av ett stort krucifix i. 

Dessa sista scener tar plats på ett hustak där krucifixet befinner sig. 

[Dracula:] You cannot imagine what i have had to endure; I have felt the very wrath of God. 

Chosen to suffer like no man before. [Mary:] Who are you? [Dracula:] It was my last sunset on 

this earth that made me who I am. Let me show you what I have shown no other.
72

 

I samband med sista repliken i citatet ovan blir Draculas ögon röda av blod som sipprar fram. 

Han biter Mary över halsen. I nästa scen ligger de i en vit himmelsäng, och hon är nu iförd en 

vit klänning. Dracula skär en skåra i sin hals med sin lillfingernagel och säger: ”Blood of my 

blood, flesh of my flesh.”
73

. När Mary sedan slickar över skåran följer återblickar ur hans 

förflutna. Först visas en tavla av sista måltiden, följt av en riktig scen som förmedlar den sista 

måltiden. Därefter visas en snabb scen där Dracula kysser en man på kinden. Vidare följer en 

mängd korta återblickar som blandas; bilder med en stor spik som blir hamrad genom en 

handled, Dracula på knä nedanför ett korsfästelsekors, en bild på silvermynt i en pungpåse, 

Dracula gråtandes på knä vid korset, Dracula på knä framför tre kors. Sedan får man se hur 

solen är på väg ner, ett rep kastas runt en trädgren, han hänger sig och mynt faller till 

marken.
74

 Mary säger hans namn; Judas Iskariot. Himmelsängen är nu inte längre vit utan röd 

och det är hennes klänning också. Ännu en återblick tillbaka till hängningen, Judas ögon 

öppnas, de är vita, sedan går repet av och han faller till marken.
75
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När Mary vaknar upp står Judas på knä framför neonkrucifixet;  

[Judas:] You knew all this would come to pass; it was my destiny to betray you, because you 

needed me. Now I drink the blood of your children, but I give them more than just eternal life, I 

give them what they crave the most all the pleasure you denied them forever. Ha ha. You made 

the world in your image, now I make it in mine.
76

 

4.3.3. Judas död 

Judas tror märkligt nog, efter att han visat Mary vem han är, att hon faktiskt står vid hans sida. 

Men hon motbevisar detta inom kort. När hon ges tillfälle att döda Simon och visa sin 

lojalitet, vänder hon sig istället och halshugger sin före detta kombo, och en av Judas 

nuvarande efterföljare, Lucy.  Därefter hugger hon även Judas med kniven, varpå denna 

dialog följer: 

[Judas:] You think you can teach me about betrayel, didnt your father ever tell you Mary, I can‟t 

die. He won‟t have me. [Mary:] Did you ever ask? [Judas:] For what? Forgiveness? You really 

think I‟d go back to him? Never! [Mary:] He still loves you. [Judas:] Does he? Just as he still 

loves you? Then go back to him and see if he‟ll still have you. (Han kastar henne på 

neonkrusifixet.)
77

 

Simon distraherar Judas medan Mary drar en kabel runt hans hals och säger ”This is how you 

die”
78

. Hon kastar sedan både sig själv och Judas över kanten på taket där de hänger från 

neonkrucifixet. Det enda som håller Mary hängandes är dock Judas. Han har greppat hennes 

hand, men när han ser att solen är på väg att gå upp lättar hans grepp. Han släpper henne och 

ser henne falla, hon slår i betongtrottoaren men öppnar så småningom sina ögon (hon är trots 

allt biten). Han tittar fortfarande på henne och stönar ansträngt fram: ”I release you”.
79

 

Hennes ögon förändras i samband med detta, den röda blodsprängda färgen försvinner och för 

ett ögonblick är de ljusblå, nästan vita, för att sedan återgå till hennes bruna ögonfärg. Judas 

stirrar upp mot neonkrucifixet igen medan solen stiger över huset på motsatta sidan och han 

tar eld. För en stund brinner han i formen av ett kors, där armarna är utsträckta i 90° vinkel.
80
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5. Jämförande analys 

Introduceringen av Judas i Nya Testamentets evangelier faller sig naturlig i och med 

presentationen av de övriga lärjungarna i Jesu följe, och sträcker sig endast till namn. Kring 

namnets ursprung (Iskariot) cirkulerar ett antal hypoteser av, mer eller mindre sannolika 

betydelser: (1) Man har länge antagit detta betyda en man från Keriot, en stad i södra Judéen, 

en tes som kan stärkas i att Judas omtalas som Simon Iskariot son och därmed indikerar att 

namnet är familjeanknutet. (2) En del forskare har sökt att härleda Iskariot ur (shachar) ett 

hebreiskt ord för den falske eller lögnaren. Om detta skulle stämma innebär det dock att det 

rör sig om en senare tillämpning av gestalten. (3)  En annan hypotes är att Iskariot härleds 

från latinets (sicarus) som betyder selot. Seloterna var nationalister som opponerade sig mot 

den romerska ockupationen, och i och med Jesus pacifistiska ställningstagande var han 

förmodligen inte särskilt omtyckt bland dessa.
81

  

I och med att filmatisering innebär att gestalten framställs och för sig i rörlig bild, blir 

introduktionen mer dimensionell. Trots att Jesus Christ Superstar från år 1973 är en 

hagiografi
82

 är framställningen mer hippieinfluerad. Detta formar sig bland annat i klädsel, 

avslappad attityd och det faktum att Jesu och hans följe ifrågasätter etablissemanget.
83

 Detta 

kan kopplas till de ungdomsrörelser som under 1960-talet protesterade mot den politiska 

situationen och dess orättvisor.
84

 Här isolerar sig den hippieinfluerade Judasgestalten tidigt, då 

de andra i ensemblen fortfarande byter om utanför bussen och börjar hylla sin Jesus. Judas 

lämnar självmant gruppen, tar avstånd och beskådar spektaklet medan han avlägsnar sig. 

Anledningen till detta beteende framkommer inom kort i musikalstycket Heaven on their 

minds
85

 där Judas uttrycker oro för sin vän Jesus och de effekter hans handlingar och ord 

har.
86

 I kontrast till detta står Dracula 2000, där Judas inte presenteras i sitt sanna jag förrän i 

en av de sista scenerna. Han introduceras istället som en blodtörstig och ytterst fruktad 

vampyr. Den samtida vampyrkulten växte fram under 1970-talet ur goth-rörelsen
87

, men har 

utvecklats mer under 1980- och 1990-talen. Detta delvis genom ett ökat intresse inom fantasy-
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litteraturen och delvis via internets framfart som underlättat kommunikationen mellan de 

intresserade individerna.
88

 Dracula ligger konstant i fokus, medan Judas-aspekten smyger sig 

in i storyn. Det ges väldigt lite konkret information om händelser kring tiden 30 f.v.t. och det 

lilla man som tittare får ta del av, mestadels genom Judas monologer, är väldigt vagt.  

De evangeliska texterna i Nya Testamentet innehåller sammanlagt nio kapitel som talar om 

Jesu lidande, i viss mån tämligen detaljerat. I musikalen däremot nämns det, först indirekt i 

Poor Jerusalem
89

 och sedan inte förrän scenen där sista måltiden tar plats.
90

 Även i Dracula 

2000 finns det tecken om att Jesus även i denna framställning hade förutsett sitt lidande, och 

detta tar sig form ibland annat denna monolog:  

[Judas:] You knew all this would come to pass; it was my destiny to betray you, because you 

needed me. Now I drink the blood of your children, but I give them more than just eternal life, I 

give them what they crave the most all the pleasure you denied them forever. Ha ha. You made 

the world in your image, now I make it in mine.
91

 

Ovanstående monolog kan även kopplas till relationen mellan Judas och Jesus. Man får i 

filmen se en bitter och hämndlysten Judas stå framför neonkrucifixet. Skulden som här ledde 

till hängningen var inte tillräcklig, Gud lät inte Judas dö utan dömde honom istället till en 

evighet av isolation. Med de 2000 år av ensamhet i ryggen är måhända bitterheten gestalten 

utvecklat inte obefogad. Ser man till relationen mellan Judas och Jesus i musikalen är den 

mycket laddad. Judas talar i början om hur Jesus inte ens lyssnar till hans varningar trots att 

han har varit Jesu högra hand hela tiden.
92

 Då Judas är den ende av lärjungarna som har 

fötterna på jorden, är det han som får konfrontera Jesus, men utan framgång. Vid dessa 

konfrontationer
93

 är det alltid något som kommer emellan de två, om inte en tredje part så 

Jesus illusionistiska ego. I musikalen fungerar Maria Magdalena som en stor kil mellan Judas 

och Jesus, det faktum att Jesus upprepat nonchalerar Judas i hennes närvaro är något man ser 

orsakar stor smärta hos Judas.
94

 Det okonventionella i musikalen är det faktum att Judas 

framställs som hjälten, medan Jesus istället framstår som en svag och självisk man oförmögen 

att ta konstruktiv kritik.
95
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I Dracula 2000 tar vi endast del i en snabb återblick av akten där Judas kysser Jesus. Här ser 

man dock ingen som helst skam eller ånger i blicken. Det är först efter det att Jesu korsfästs 

som ångerfullheten utvecklas. I musikalen överväger Judas sina val kring hanteringen av 

Jesus, sittandes på huk i öknen, när det plötsligt kommer stridsvagnar rullandes mot honom. 

Filmvetaren Pamela Grace menar att dessa skildrar Judas skuld och oro genom att visa 

moderna bilder anknutna till krig; bilder som framkallar en koppling mellan religiösa 

konflikter för 2000 år sedan och vår tids oroligheter.
96

 Väl hos överprästerna är det viktigt för 

Judas att påvisa att han inte kommit för att han vill utan för att han måste, och att Jesus inte 

skulle protestera. Ett bevis på detta är att han inte tar emot pengarna de erbjuder förrän det 

påpekats att de kan användas i välgörande syfte. Grunderna till detta kan hittas i Matt. 26:14-

16, Mark. 14:10-11 och Luk. 22:3-6. Således står det i Nya Testamentet att Judas är den som 

kommer att förråda Jesus, och att han även gör detta. Här vill dock moderna forskare gärna 

kommentera översättningen av det grekiska verbet paradidomi, och dess böjningar. Detta har 

traditionellt sett översatts, i kontext med Judas, till verbet att förråda.
 97

 Men forskare menar 

nu att detta är missvisande, Liddell & Scott; standardlexikon för klassisk grekiska, definierar 

verbet som följer:  

1. To give, hand over to another, transmit, such as virtues from teacher to students, documents, 

give up an argument, etc. 2. To give a city or a person into another‟s hands, esp. as a hostage or 

an enemy with the collational notion of „treachery, betray‟. 3. To give oneself up to justice. 4. To 

hand over legends, opinions, doctrines.
98

  

De menar vidare att paradidomi bör översättas med att överlämna, ge upp eller liknande. För 

detta påstående kan man finna belägg bland annat hos den judiske historikern Josefus
99

 verk, 

då han levde under det första århundradet. Han använder verbet paradidomi 293 gånger, 

ändock kan ingen av dessa tillfällen legitimt översättas med att förråda. För att beskriva ordet 

förråda använde han istället prodidomi (25gånger) och vid ordet förrädare använde han 

prodotes (ca 22ggr).
100

  

Fler och fler moderna forskare instämmer i frågan om den missvisande översättningen. Vilket 

i sig innebär att handlingen som Judas, nästintill universellt, fått skulden för – förrådandet av 

Jesus – inte vilar på lingvistiska grunder. De tidiga kristna källorna berättar för oss att Judas 
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lämnade över Jesus till översteprästerna, men att handlingen inte var något som förvånade 

Jesus. Jesus refererar faktiskt inte till handlingen som förräderi i någon av källorna, och 

relationen mellan Judas och Jesus ges intryck av att ha varit varm och vänlig. Till och med 

Johannesevangeliet som bär den mest fientliga bilden av Judas, poängterar tydligt att Jesus 

sänder ut Judas att fullborda sin uppgift
101

: ”När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. 

Jesus sade: ‟Gör genast det du skall göra!‟”
102

 

I Bibeln finns det två olika berättelser som nämner Judas död. Enligt Matt. 27:3-14 kände 

Judas ånger över sina handlingar när han såg Jesus dömd. Därefter lämnade Judas tillbaka de 

30 silvermyntet han erhållit för sin tjänst och gick och hängde sig. I Apg. 1:12-22 nämns 

ingenting om något samvetskval. Här använder Judas istället sin förtjänst till att köpa en bit 

mark, där han faller framstupa och buken spricker så hans inälvor rinner ut. Mer än så 

förtäljer inte Nya Testamentets böcker om detta. Både Jesus Christ Superstar och Dracula 

2000 har valt att utgå från Matteusevangeliets version när det kommer till framställningen av 

Judas död. (Se bilaga, bild 1 och 2) Trots det att Judas motiv till förräderiet i musikalen skiljer 

sig från de andra två framställningarna, är motiven till hängningen densamma. Skuld. Grace 

tar upp det faktum om hur känslan av skuld och beskyllningen av skuld är nära relaterade, och 

ibland till och med likbetydande, känslor. Båda impulserna antyder att någon är att skyldig, 

skillnaden är enbart huruvida den anklagade är en själv eller någon annan.
103

 Judas roll i Jesus 

Christ Superstar slutar inte vid hans dödsscen. Han återvänder och har många frågor till den 

dömde och nu snart döde Jesus. I Dracula 2000 kan man dra paralleller till musikalen i denna 

aspekt. Här dog inte heller Judas när han hängde sig strax efter att Jesus fått sin dom. I denna 

framställning låter Gud repet brista och dömer Judas till en evighet av ensamhet och 

utanförskap. Det som dock skiljer sig från musikalen är det att Judas i Dracula 2000 får en 

andra chans, och denna gång förblir repet intakt. I båda filmerna är det dock efter Judas död 

som känslan och frågan om skuld eskalerar och får ansenligt större betydelser. 

För att knyta an till mytologin och Hollis tre mytteorier kan man ställa dessa mot kyrkans roll 

i att framställa auktoritära myter. Det antikvariska arvet är våra förfäders syn på myter samt 

hur vi väljer att följa dessa. Hit kan man koppla Judas Iskariot, som han framställs i Bibeln. 

Många i de nya generationerna i ett sekulariserat samhälle läser inte Bibeln men de vet vem 

förrädaren Judas är. Talar man dock om Judas Iskariot är det färre som kopplar vem han var. 
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Den sociologiska mytteorin innebär att man endast tar hänsyn till de sociologiska aspekterna. 

Dante Alighieri som under medeltiden författade Den gudomliga komedin, framställer Judas 

att vara en av de största syndare fram till hans tid. Dantes uppfattning var även den allmänna 

uppfattningen om Judas under medeltiden. Eftersom den kristna kyrkan hade stor auktoritet, 

och man skulle leva i enlighet med Gud och Jesus, ett rent liv, så pekades Judas ut som 

förrädaren i större proportioner än det finns belägg för i Bibeln. Ett liv i synd passade inte in i 

medeltidens samhälle och de normer som samhället vilade på. Kvar är den historiserande 

teorin som tar avstånd från människans fantasi och den muntliga traditionen och istället enbart 

förlitar sig på historisk fakta. Hit kan man räkna de nutida forskare som vill ha belägg för att 

Bibelns berättelser verkligen har ägt rum.  
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6. Slutsats 

Under medeltiden hade den kristna kyrkan, genom sakramenten, auktoritet över alla stadier i 

människans liv. Hon var styrd av kyrkans åsikter från vaggan till graven. Ett exempel på detta 

var att digerdöden som härjade i Europa under 1300-talet ansågs vara ett straff från Gud.  

Lutherdomens fader Martin Luther offentliggjorde år 1512 sin stora analys av kyrkans praxis 

och lära i förhållande till det evangeliska ordet. I och med denna spreds en misstro för den 

katolska kyrkan och prästernas auktoritära roll minskade. De som senare kom att följa Luthers 

lära tog avstånd från påven.
104

 I och med att filosofer och vetenskapsmän under upplysningen 

ifrågasatte kyrkans auktoritet och uppmanade folket att tänka själva försvagades kyrkans 

ställning ytterligare.
105

 Denna förändring ledde till att samhällets funktioner stärktes, och även 

till bildandet av universiteten. Den nya vetenskapen fick stort genomslag bland de lärda.
106

  

För det första kan vi konstatera att framställningarna faktiskt har förändrats. Från en 

egentligen, rent textligt, liten persona ur Bibeln, har Judas Iskariot här framställts som en 

intellektuellt framstående hippie, samt en bitter varelse i en vampyrs skepnad.  

Att dessa modifieringar i viss mån kan sättas i relation till sekulariseringen, och därmed 

modernitet, framträder också tydligt. Den kristna kyrkans auktoritet i dagens västvärld är 

mycket begränsad, speciellt i jämförelse med den hegemoni kyrkan erhöll under medeltiden. 

Detta på grund av de förändringar och idéer som upplysningen, sekularisering och modernitet 

har bidragit och bidrar med. 

Tittar man på hur evangelieförfattare, historiker, konstnärer och teologer har målat upp Judas 

blir det tydligt att i de flesta av dessa alster har den historiska redogörelsen åsidosatts. Judas 

används som en modell för negativ moral trots att det är lite som nämns i de tidigaste kristna 

källorna angående hans handling, hans motivation eller om vad hans närmaste samtida ansåg 

om honom. Författare som föredrar muntliga traditioner finner det också behändigt att ha en 

ond person med i bakgrunden när de ska beskriva en god person.
107

 Att lyfta någon genom att 

sänka någon annan. När den växande kyrkan började se behovet av avgränsningar såg de 

Judas som ett behändigt verktyg – han var både jude och hade varit lärjunge. Genom att vända 
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sig mot Judas kunde kyrkan ta itu både med de kristna som avfallit från sin tro och deras 

judiska motståndare. 

I framställningen av sista måltiden i Jesus Christ Superstar, som jag även finner vara en av de 

mest känslosamma scenerna i musikalen, skildras relationen mellan Judas och Jesus tydligt. 

När Jesus sänder bort Judas för andra gången, sträcker de efter varandras ansikten, kärleken är 

omöjlig att missa. När Judas sedan lämnar Jesus i sprint, ser man hur en flock får springer 

bakom honom. Något som möjligtvis skulle kunna symbolisera det allmänna moderna sättet 

att se på Judas, förrädaren som flydde livet med rädslan att bli dömd. Vidare kan fårflocken 

liknas vid människans relation till Jesus, och hur han menar valla oss i rätt riktning. Är scenen 

då måhända en liknelse för hur människan dömt och fortsätter att döma Judas Iskariot, 

generation efter generation?  

Både Jesus Christ Superstar och Dracula 2000 använder Matteusevangeliets version i 

framställningen av Judas död, varför? Kan detta måhända bero på den kristna kyrkans 

tradition med användandet av evangelierna i gudstjänster?  I Matteusevangeliet genomgår 

Judas de tre steg som idag utgör den traditionella vägen till förlåtelse in om kristendomen. 

Han visar ångerfullhet, han erkänner att han syndat och han försöker gottgöra för sina 

handlingar. Jag kan tänka mig att kyrkans kontinuitet genom tiden har inpräntats och denna 

version har blivit den inofficiella sanningen. En annan möjlig tes skulle kunna vara att de 

båda filmproduktionerna har tänkt igenom beslutet och valt Matteusevangeliet. Detta för att 

undvika det andra alternativet, då Apostlagärningarna delvis erbjuder ett blodigare alternativ 

men också en gestalt som inte visar någon som helst ångerfullhet utan istället tar det han fått 

med tanke om att börja leva sitt liv. Måhända ingen ångerfullhet på grund av att handlingen i 

sig inte lämnade någon skuld, men även det upplägget är förmodligen mindre intressant för 

filmvärlden. 

Mot slutet av musikalen i stycket Superstar där Judas firas ner på ett kors ser jag en hel del 

tecken som kan anknytas till framställningen av hans död. Judas har långa fransar längs med 

armarna som, när han hållar upp, kan liknas vid vingar. Med tanke på det att han är klädd i 

vitt och det att han firas ner, istället för dras upp, kan man lätt utifrån detta tänka sig att den 

tolfte lärjungen kom till himmelen. Vilket i sig är ironiskt då Judas själv påpekar vid ett flertal 

tillfällen att Jesus enbart är människa. Ser man dock bara till akten Superstar får man lätt 

intrycket av att Judas uppsteg till himlen. Scenen får det nästan att framstå som att Jesus och 

framförallt Gud visar tacksamhet till Judas för hans uppoffring. En långsökt koppling till detta 
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finner man i scenen där Judas är hos prästerna och ger dem informationen dem vill ha, när han 

gjort detta så är det en kör som sjunger ”Well done Judas, good old Judas”. Här är det rösterna 

som är intressanta, det är både mörka och ljusa röster, och i samband med musiken förmedlas 

en känsla av att både den gudomliga och den romerska sidan uppskattat hans gärning.  

De två framställningar som jag undersökt passar inte till fullo in i någon av Hollis tre 

mytteorier jag nämner, utan istället kan man räkna dessa till vad Stefan Arvidsson kallar 

fiktion. Men de baseras på en antikvarisk-sociologisk myt, det vill säga gestalten Judas 

Iskariot så som han beskrivs i Bibeln och den allmänna bilden gemene har om denne. När 

blev det då accepterat att porträttera bibliska gestalter, och framför allt när blev det accepterat 

att göra detta i ett rent fiktivt syfte? Då tänker jag främst på musikalen där inte Judas bara 

framstår som intellektuell och karismatisk, utan där även Jesus istället framställs som en 

egoistisk och illusionistisk ung man. Man har alltså inte bara lyft upp den vanligtvis 

svartmålade, utan också svartmålat den vanligtvis upplyfte. Så när kom detta att bli 

accepterat? Det finns förmodligen inte en enda forskare som kan peka på ett specifikt 

ögonblick, men något som definitivt bidragit till detta är sekulariseringen. Kyrkan har länge 

undergått en försvagning i makt och inflytande och till stor del på grund av att universiteten 

bildades, så kunde en detraditionalisering ta plats. Ett maktskifte från det yttre (kyrkan) till det 

inre (individen). Under och efter flera generationers leverne i fri tanke, så har möjligheten till 

dessa modifieringar utvecklats. Något som blir allt viktigare för människan är den 

historiserande mytteorin, det vill säga vi vill ha belägg för att det som påstås är sant.  

Några vidare tankar om Judas Iskariot…  

Om vi utgår från Bibeln och nu leker med tanken att Jesus faktiskt förutsåg allt det som skulle 

ske; Hur kan då Judas hållas ansvarig för sina handlingar? Med vilka belägg kunde hans 

medmänniskor och generationer efter dem döma honom? Om inte på Judas, vem hade lotten 

fallit på? Förutsatt att Jesus var allvetande om sin egen framtid, varför dömde han inte ut de 

övriga lärjungarna i Getsemane när de var samlade tillsammans för sista gången? Han måste 

varit väl medveten om hur opålitliga hans lärjungar var. I Getsemane var det ingen av dem 

kunde hålla ögonen öppna för att vara vaken med honom, och inte heller var någon av Jesus 

utvalda närvarande under korset när han dog.
 
Vad hade Bibelns Judas för motiv att överge sin 

ledare? 30 Denarer? Det verkar som en ytterst liten summa för en så eftertraktad individ som 

Jesus, speciellt med tanke på att den dyrbara oljan som Judas föreslår ska säljas istället för att 

användas till att smörja Jesus är värd runt 300 denarer. Om dessa 30 denarer nu skulle kunna 

ses som motiv, varför kallhjärtat förråda någon med en kyss? En kyss i sig tolkas väldigt 
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sällan som något negativt. (om det vill säga inte används i referens till just Judas-kyssen.) 

Värt att påpeka är att Jesus väljer att tilltala Judas som sin vän, då det är ett ord han inte 

använder särskilt ofta, och att han säger åt honom att han har gjort sitt. Judas må vara den 

enda av de tolv som omtalas vara besatt av djävulen, men det finns en annan lärjunge, som 

Jesus personligen kallar för satan, ingen mindre än klippan, Petrus. Det var även Petrus som 

nekade Jesus tre gånger, och svor att han skulle dö med honom om så krävdes, men vart var 

han när hans ledare hängde på korset? Jesus ger de tolv han valt ut makten över orena andar 

och demoner och sänder ut dem att jaga bort dessa bland människorna. Jesus fördriver 

personligen demonen ur Petrus, och även ur Maria Magdalena fördriver han sju demoner. Det 

finns alltså i Bibeln elva individer som kan driva ut demoner. Trots detta gör ingen av dem 

någonting för att rädda Judas själ utan fördömer honom istället och han tar sitt eget liv. Vad 

skiljer Judas och Petrus handlingar och roller åt? Efter samma mall borde Petrus också ta sitt 

liv på grund av sitt stora svek mot Jesus, men han blir förlåten och är idag helgonförklarad. 

Om Judas var menad att förråda Jesus, måste hans död varit oundviklig. Med ett så stort följe 

som Jesus enligt Bibeln hade, skulle Judas förmodligen förföljas och sannolikheten för att han 

skulle få leva är liten. I vilket fall som helst hade Judas troligtvis bragts om livet inom kort. 

Om man utgår från dessa grunder behövde således både Judas Iskariot och Jesus av Nasaret 

offras för att den kristna Guden skulle förlåta människan för hennes synder.   

Det finns inga bevis för att Judas var något annat än en värderad medlem av Jesu samfund. 

Han spelar ingen märkbar roll i samfundet förrän sista veckan i Jesu liv, när källorna enhälligt 

berättar att han spelade nyckelrollen som den som lämnade över människosonen. Frågan är 

om detta faktum verkligen förändrar någonting rent konkret. Vad kommer barnen som föds nu 

under 2000-talet att bilda sig för uppfattning om Judas Iskariot?  
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 Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet 

Lärjungarna 

beskrivs  

5:13  

Ni är jordens salt, 

men om jordens 

salt mister sin 

kraft, hur ska man 

få det salt igen? 

Det duger inte till 

annat än att kastas 

bort och trampas 

av människorna. 

5:43-46 

Ni har hört att det 

blev sagt; du ska 

älska din nästa 

och hata din 

fiende. Men jag 

säger er: älska era 

fiender och be för 

dem som förföljer 

er, då blir ni er 

himmelske faders 

synder. Ty han 

låter sin sol gå 

upp över onda 

och goda och 

låter det regna 

över de 

rättfärdiga och 

orättfärdiga 

7:1-6 

Döm inte, så blir 

ni inte dömda. Ty 

med den dom 

som ni dömer 

med skall ni 

dömas, och med 

det mått som ni 

mäter med skall 

det mätas upp åt 

er. 

 6:37-38 

Döm inte, så 

skall ni inte bli 

dömda. Förklara 

ingen skyldig, så 

ska ni inte dömas 

skyldiga. Ge, och 

ni skall få.  

10:16 

Den som lyssnar 

till er, han 

lyssnar till mig, 

och den som 

avvisar er, han 

avvisar mig. Men 

den som avvisar 

mig, han avvisar 

honom som har 

sänt mig.  

 

Lärjungarna 

kallas till 

jesus 

10:1-16 

Han kallade till 

sig sina tolv 

lärjungar och gav 

dem makt över 

orena andar, så att 

de kunde driva ut 

dem och bota alla 

slags sjukdomar 

3:13-19 

Sedan gick han 

upp på berget och 

kallade till sig 

några som han 

hade utvalt, och 

de kom till 

honom. Han 

utsåg 12 som 

6:12-16 

Vid samma tid 

gick han upp på 

berget för att be, 

och natten 

igenom bad han 

till Gud. När det 

blev dag samlade 

han sina 
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och krämpor. 

Detta är namnen 

på de tolv 

apostlarna: först 

Simon, som 

kallas Petrus, 

vidare hans bror 

Andreas, Jakob 

(Sebedaios son) 

och hans bror 

Johannes, 

Filippos och 

Bartolomaios, 

Tomas,  

tullindrivaren 

Matteus, Jakob 

(Alfaios son), och 

Taddaios, Simon 

Kananaois och 

Judas Iskariot, 

han som förådde 

honom.  

skulle följa 

honom och som 

han skulle skicka 

ut att predika och 

ha makt att driva 

ut demonerna. 

Och de 12 han 

utsåg var: Simon, 

som han gav 

namnet Petrus, 

Sebedaios son 

Jakob och Jakobs 

bror Johannes 

(som han gav 

namnet 

Boangers, dvs 

åskans söner) 

vidare Andreas, 

Filippos, 

Bartalomaios, 

Matteus, Tomas, 

Alfaios son 

Jakob, Taddaios, 

Simon Kananaios 

och Judas 

Iskariot, han som 

förrådde honom.  

lärjungar, och 

bland dem valde 

han ut tolv, som 

han kallade 

apostlar: Simon, 

som han också 

gav namnet 

Petrus, och hans 

bror Andreas, 

Jakob, Johannes, 

Filippos, 

Bartolomaios, 

Matteus, Tomas, 

Alfaios son 

Jakob, Simon 

(som kallades 

seloten), Jakobs 

son Judas och 

Judas Iskariot, 

han som blev 

förrädare.  

 

9:1-2 

Han kallade 

samman de tolv 

och gav dem 

makt över alla 

demoner och 

kraft att bota 

sjukdomar. Och 

han sände ut dem 

för att förkunna 

Guds rike och 

göra de sjuka 

friska.  

Lidandet 

som 

förutses.  

16:21-27. 17:22-

23. 20:17-19. 

8:31-33. 9:30-32. 

10:32-34 

9:18-22. 9:43-45. 

18:31-34 

 

Judas blir 

förrädare 

26:14-16 

Då gick en av de 

tolv, han som 

hette Judas 

Iskariot, till 

översteprästerna 

och sade:”Vad 

vill ni ge mig om 

jag utlämnar 

honom åt er?” De 

räknade upp 30 

silvermynt åt 

14:10-11 

Men Judas 

Iskariot, en av de 

tolv, gick till 

översteprästerna 

för att förråda 

honom. De blev 

glada och lovade 

att ge honom 

pengar. Och han 

sökte efter ett 

lämpligt tillfälle 

22:1-6 

Nu närmade det 

sig det osyrade 

brödets högtid, 

som kallas påsk. 

Översteprästerna 

och de skriftlärde 

sökte efter bästa 

sättet att röja 

honom ur vägen 

– de var rädda 

för folket. Men 

13:2-5 

De hade samlats 

till måltid, och 

djävulen hade 

redan ingett Judas, 

Simon Iskariots 

son, att förråda 

Jesus. Jesus visste 

att fadern hade lagt 

allt i hans händer 

och att han hade 

utgått från Gud 
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honom. Från det 

ögonblicket sökte 

han efter ett 

lämpligt tillfälle 

att utelämna 

honom.  

 

att förråda Jesus. satan for in i 

Judas, som 

kallades Iskariot 

och som var en 

av de tolv. Han 

gick till 

översteprästerna 

och officerarna i 

tempelvakten 

och talade med 

dem om hur han 

skulle kunna 

utlämna Jesus åt 

dem. De blev 

glada och erbjöd 

honom pengar. 

Han gick med på 

deras anbud och 

sökte ett tillfälle 

att utlämna 

honom utan att 

folket var med.  

och nu återvände i 

Gud. Han steg upp 

från bordet, tog av 

sig manteln och 

band en handduk 

om livet. Sedan 

hällde han vatten i 

tvättfatet och 

började tvätta 

lärjungarnas fötter 

och torka dem med 

handduken som 

han bundit om sig.  

Jesus pekar 

ut 

förrädaren  

26:20-25 

På kvällen lade 

han sig till bords 

med de tolv. 

Medan de åt sade 

han: 

”Sannerligen, en 

av er skall förråda 

mig.” De blev 

mycket 

bedrövade och 

började fråga 

honom, en efter 

en: ”Det är väl 

inte jag, herre?” 

Han svarade: 

”Den som 

doppade handen i 

skålen 

tillsammans med 

mig, han skall 

förråda mig. 

Människosonen 

går bort, som det 

står skrivet om 

honom, men ve 

den människa 

genom vilken 

14:17-21 

På kvällen kom 

han dit med de 

tolv. Medan de 

låg till bords och 

åt sade Jesus: 

”Sannerligen, en 

av er kommer att 

förråda mig, han 

som äter med 

mig.” Då blev de 

bedrövade och 

frågade honom, 

den ene efter den 

andre: ”Det är väl 

inte jag?” Han 

svarade: ”Det är 

en av de tolv, han 

som doppar i 

skålen 

tillsammans med 

mig. 

Människosonen 

går bort, som det 

står skrivet om 

honom, men ve 

den människa 

genom vilken 

22:19-23 

Sedan tog han ett 

bröd, tackade 

Gud, bröt det och 

gav det åt dem 

och sade: ”Detta 

är min kropp 

som blir offrad 

för er. Gör detta 

till minne av 

mig.” Efter 

måltiden tog han 

på samma sätt 

bägaren och 

sade: ”Denna 

bägare är det nya 

förbundet genom 

mitt blod, som 

blir utgjutet för 

er. Dock, den 

som förråder mig 

har sin hand här 

på bordet 

tillsammans med 

mig. 

Människosonen 

går den väg som 

är bestämd, men 

13:18-31 

Jag talar inte om er 

alla. Jag vet vilka 

jag har utvalt, men 

skriftens ord måste 

uppfyllas: Den 

som äter mitt bröd 

har lyft sin häl mot 

mig. Jag säger det 

redan nu, innan det 

sker, för att ni, när 

det har skett, skall 

tro att jag är den 

jag är. Sannerligen 

jag säger er: den 

som tar emot 

någon som jag 

sänder, han tar 

emot mig, och den 

som tar emot mig, 

han tar emot den 

som har sänt mig. 

När Jesus hade 

sagt detta skakade 

han i sitt innersta 

och vittnade: 

”Sannerligen, jag 

säger er: en av er 
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Människosonen 

blir förråd! Det 

hade varit bäst för 

den människan 

om hon aldrig 

hade blivit född.” 

Judas, som skulle 

förråda honom, 

sade: ”Det är väl 

inte jag, Rabbi?” 

Jesus svarade: 

”Du har själv sagt 

det.” 

människosonen 

blir förrådd! Det 

hade varit bäst 

för den 

människan om 

hon aldrig blivit 

född.” 

ve den människa 

genom vilken 

han blir förråd!” 

Då började de 

fråga varandra 

vem av dem det 

var som skulle 

göra detta.  

kommer att förråda 

mig.” Hans 

lärjungar såg på 

varandra och 

undrade vem han 

menade. Ena av 

dem, den som 

Jesus älskade, låg 

intill honom. 

Simon Petrus 

gjorde tecken åt 

honom att fråga 

Jesus vem han 

talade om. 

Lärjungen lutade 

sig bakåt mot Jesu 

bröst och sade: 

”Herre, vem är 

det?” Jesus 

svarade: ”Han som 

får brödet som jag 

nu doppar.” Och 

han doppade 

brödet och gav det 

åt Judas, Simon 

Iskariots son. När 

Judas hade fått 

brödet for satan in 

i honom. Jesus 

sade: ”Gör genast 

vad du skall göra!” 

Ingen av dem som 

var med vid bordet 

visste varför han 

sade detta till 

honom. Eftersom 

Judas hade hand 

om kassan trodde 

några att Jesus 

hade sagt åt honom 

att köpa vad som 

behövdes till 

högtiden eller ge 

något till de 

fattiga. Men Judas 

tog brödet och gick 

genast ut. Det var 

natt. När Judas 

hade gått sade 

Jesus: ”Nu har 
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människosonen 

förhärligats, och 

Gud har 

förhärligats i 

honom. 

Jesus 

fängslas 

26:47-50 

Medan han ännu 

talade kom Judas, 

en av de tolv, och 

med honom en 

stor folkhop med 

svärd och påkar, 

utsänd av 

översteprästerna 

och folkets äldste. 

Förrädaren hade 

kommit överens 

med dem om ett 

tecken: ”Den jag 

kysser är det, grip 

honom.” Han 

gick fram till 

Jesus, hälsade 

honom med att 

säga rabbi och 

kysste honom. 

Jesus sade till 

honom: ”Min 

vän, nu har du 

gjort ditt.” Då 

gick de fram och 

grep Jesus och 

höll fast honom.  

14:43-46 

Medan han ännu 

talade kom Judas, 

en av de tolv, och 

med honom en 

folkhop med 

svärd och påkar, 

utsänd från 

översteprästerna 

och de skriftlärda 

och de äldste. 

Förrädaren hade 

kommit överens 

med dem om ett 

tecken: ”Den som 

jag kysser är det. 

Grip honom och 

för bort honom 

under säker 

bevakning!” När 

han nu kom dit 

gick han genast 

fram till Jesus. 

”Rabbi”, sade 

han och kysste 

honom. Dågrep 

de Jesus och höll 

fast honom. 

22:47-49 

Medan han ännu 

talade kom det 

en stor skara 

människor. Han 

som hette Judas, 

en av de tolv, 

visade vägen, 

och han gick 

fram till Jesus för 

att kyssa honom. 

Jesus sade till 

honom: ”Judas, 

förråder du 

människosonen 

med en 

kyss?”När de 

som var med 

Jesus såg vad 

som skulle hända 

sade de: ”Herre, 

skall vi ta till 

våra svärd?” 

18:1-4 

När Jesus hade 

sagt detta gick han 

tillsammans med 

sina lärjungar ut 

till andra sidan av 

Kidrondalen. Där 

låg en trädgård 

som han och 

lärjungarna gick in 

i. Också Judas, han 

som förråde 

honom, kände till 

platsen, eftersom 

Jesus och hans 

lärjugnar ofta hade 

samlats där. Judas 

tog med sig 

vaktstyrkan och 

folk från 

översteprästerna 

och fariseerna, och 

de kom dit med 

lyktor, facklor och 

vapen. Jesus, som 

visste om  allt som 

väntade honom, 

gick ut till dem 

och frågade: ”Vem 

söker ni?” 

Jesus inför 

Pilatus 

27: 3-14 

När Judas, som 

hade förrått 

honom, såg att 

Jesus blivit dömd, 

ångrade han sig. 

Han lämnade 

tillbaka de 30 

silvermyntetn till 

översteprästerna 

och de äldste och 

sade: ”Jag har 

syndat och förrått 

oskyldigt blod.” 

De svarade: ”Vad 
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angår det oss? 

Det är din sak.” 

Då kastade han in 

pengarna i 

tempelhuset och 

gav sig därifrån 

och gick bort och 

hängde sig. 

Översteprästerna 

tog pengarna och 

sade: ”Det går 

inte lägga dem i 

offerkistan, 

eftersom det är 

blodspengar.” 

Och de beslöt att i 

stället köpa 

Krukmakaråkern 

till 

begravningsplats 

för främlingar. 

Därför heter 

denna åker ännu 

idag Blodsåkern. 

Så uppfylldes det 

som sagts genom 

profeten Jeremia: 

De trettio 

silvermynten, 

priset på den 

utsatte, honom 

som några 

israeliter 

bestämde priset 

på, och gav dem i 

betalning för 

krukmakaåkern, 

så som herren 

hade befallt mig.  

Kvinnan 

som smorde 

Jesu fötter 

26:6-13 14:3-9 7:36-50 12:3-8 

Maria tog då en hel 

flaska dyrbar äkta 

nardusbalsam och 

smorde Jesu fötter 

och torkade dem 

sedan med sitt hår, 

och huset fylldes 

med doften från 

denna balsam. 

Men Judas 
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Tabell 1.  

Undertecknads egen tabell över Judas Iskariot i Bibelns fyra evangelier.  

Iskariot, en av 

lärjungarna, den 

som skulle förråda 

honom, sade: 

”Varför sålde man 

inte oljan för 

300denarer och 

gav till de fattiga?” 

Detta sade han inte 

för att han brydde 

sig om de fattiga 

utan för att han var 

en tjuv; han hade 

hand om kassan 

och tog av det som 

lades dit. Men 

Jesus sade: ”Låt 

henne vara, hon 

har sparat sin 

balsam till min 

begravningsdag. 

De fattiga har ni 

alltid bland er, 

men mig har ni 

inte alltid.” 


