Jesus Christ Superstar – sammanfattning av berättelsen
Akt1
Judas börjar oroa sig för Jesus. Han tror inte
att Jesus är Guds Son, som många andra tycks
tro. Judas är orolig för att Jesus ska bli för populär och dominant, vilket skulle kunna utgöra
ett hot mot det romerska imperiet. Detta, i sin
tur, skulle innebära problem för såväl Jesus som
hans anhängare.

Akt 2
Det är torsdag kväll (Skärtorsdagen) och Jesus
äter påskalammsmåltiden med sina lärjungar.
Lärjungarna är glada, men Jesus är sorgsen.
Han berättar att Petrus kommer att förneka honom och en annan av de tolv kommer att förråda honom. Judas konfronterar honom och
lämnar sedan måltiden.

På fredagskvällen, i Betania, frågar lärjungarna
Jesus om hans framtidsplaner. Medan de tjatar
på Jesus, försöker Maria från Magdala att trösta
honom genom att smörja hans fötter och hår
med olja. Judas frågar upprört Jesus vad han
gör med en kvinna som har ett rykte som Maria Magdalena? Jesus säger att Judas skall låta
henne vara och inte kasta sten om han inte själv
är fri från synd. Dessutom är hon den enda som
bryr sig om honom. Maria försöker lugna Jesus
och ber honom att inte oroa sig. Judas anklagar
Jesus för att han låter så mycket pengar gå till
dyrbar nardusolja istället för till de fattiga. Jesus
svarar: De fattiga kommer alltid att finnas bland
er, men jag kommer snart att vara död.

I Getsemane somnar lärjungarna, medan Jesus vakar och ber. Han vill få klarhet i varför
han måste dö. Judas kommer med Kaifas och
vakterna senare under kvällen och förråder Jesus med en kyss. Därefter förs han till översteprästens palats. Kaifas frågar honom om han är
Guds son och Jesus svarar: Andra säger att jag
är det. Samtidigt förnekar Petrus vid tre tillfällen att han kände Jesus.

Följande söndag, i Jerusalem, beslutar prästerna att Jesus måste dö. När Jesus anländer till
Jerusalem är folkmassan extatisk och sjunger
hyllningsånger. Simon, - som kallades seloten
- , försöker övertyga Jesus att tillsammans med
folket ta till vapen mot romarna. Jesus svarar:
Ingen förstår vad verklig makt eller ära är. För
att övervinna döden måste någon dö.
Nästa dag har den romerske ståthållaren Pontius Pilatus drömt om Jesus och sin egen roll
i samband med hans död. Jesus kommer till
templet i Jerusalem och finner köpmän, börshajar och horor överallt. Han driver ut dem i raseri. Han omringas av spetälska och sjuka, som
ber att bli helade. Han skriker åt dem att hela
sig själva. Maria Magdalena försöker återigen
att trösta honom. När Jesus har somnat försöker
hon att förstå sin kärlek till honom.
På tisdagen går Judas till översteprästen Kaifas
och berättar var de kan finna Jesus för att kunna
döda honom.

Jesus förs därefter till ståthållaren Pontius Pilatus, men eftersom Jesus kom från Galiléen så
sänds han vidare till Herodes, - som var tillförordnad kung av Galiléen, för att dömas. Kung
Herodes vill att Jesus skall göra ett under för att
visa att han är Guds son. Om han lyckas släpps
han fri. Jesus vägrar och sänds tillbaka till Pontus Pilatus och den romerska makten där han
piskas.
När Judas ser den sönderslagne Jesus undrar
han hur han kunde vara delaktig i detta, han
älskar ju Jesus. Judas tar sitt liv.
Pontius Pilatus försöker hjälpa Jesus och hoppas
att folket ska nöja sig med de 39 piskslagen som
straff. Men folkmassan är inte nöjd utan skriker
– korsfäst honom! Så blir domen. När Jesus bär
sitt kors till Golgata hörs Judas röst som undrar
varför Jesus offrar sig för andra om han är den
han sa att han var? Jesus spikas upp på korset.
Hans sista ord är hämtade från bibelberättelsen:
Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Intill
platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en
trädgård med en ny grav där ännu ingen blivit
lagd. Där lade de Jesus.

Jesus Christ Superstar / Dalbyversionen

Spellista
1.Overture
2. Heaven on their minds
3. What´s the buzz
4. Strange thing
5. Everything´s alright
6. This Jesus must die
7. Hosanna
8. Simon Zealoth / Poor Jerusalem
9. Pilate´s Dream
10. The Temple
11. Everything´s alright
12. I don´t know how to love him
13. Damned for all time / Blood money
14. Last supper
15. Gethsemane
16. The arrest
17. Peter´s denial
18. Pilate and Christ / Herods song
19. Judas death
20. Trial by Pilate
21. Superstar
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