
 

   ?בוגד או חבר אמת: יהודה איש קריות



 הבשורה על פי יהודה  , עמוס עוז

האומנם ראוי לנו לדון לכף חובה את דמותו המופלאה של 

 "?ישו רק משום שהאינקויזיציה התיימרה לפעול בשמו

איזה מין ירושה העביר  :( "ואלד)

 ...  סטאלין ליורשיו

האמנם ראוי לנו לסתום את  

הגולל על רעיון כביר ולהתייאש  

אחת ולתמיד מתיקון העולם רק 

בברית  , מפני שהמפלגה שם

הסתאבה ואיבדה את  , המועצות

 ?  הדרך

 



. אני מבין בלי קושי למה היהודים דחו את הנצרות:(  אש)

.  ישו נולד יהודי ומת יהודי. אבל ישו כלל לא היה נוצרי

, פאולוס. אף פעם לא עלה על דעתו לייסד דת חדשה

ישו עצמו אומר . הוא שהמציא את הנצרות, שאול התרסי

אילו  ". לא באתי לשנות אות אחת מן התורה: " בפירוש

הייתה ההיסטוריה כולה לובשת  , קבלו אותו היהודים

ואולי . הכנסייה כלל לא הייתה קמה. פנים אחרות לגמרי

כל אירופה הייתה מקבלת על עצמה איזו גרסה רכה 

 .  ומזוככת של היהדות

 ,  הפוגרומים, הרדיפות, כך היו נחסכים מאתנו הגלות

 

 ".הגזירות וגם השואה, עלילות הדם, האינקויזיציה
 



 "?ומדוע סירבו היהודים לקבל אותו"
בדיוק השאלה שאותה אני  , עתליה, זוהי"

שואל את עצמי ועדיין לא מצאתי לה  
,   במושגים של ימינו, הוא היה. תשובה

או לא יהודי רפורמי  . מעין יהודי רפורמי
לא במובן  , כי אם יהודי פונדמנטליסטי

הפנאטי של המילה פונדמנטליסטי כי אם  
 .  במובן של שיבה אל השורשים הטהורים

 



הוא שאף לתקן את הדת היהודית  מכל  
מיני ספיחים פוליטיים ומדושנים אשר  

מעין דבלולי שומן שהכהונה  , דבקו בה
 .  הצמיחה עליה והפרושים העמיסו עליה

 
 .   מטבע הדברים ראו בו הכהנים אוייב

 



יהודה בן שמעון איש קריות  אני מאמין ש
או אולי רק  . היה אחד מן הכהנים האלה

אולי הוא נשלח על ידי . מקורב אליהם
הכהונה הירושלמית להיספח אל עדת  

מאמיניו של ישו כדי לרגל אחריהם וכדי  
 להודיע לירושלים  

 .  על מעשיהם

 



אלא שהוא דבק בישו  
,  ואהב אותו אהבת נפש

עד שנעשה המסור שבכל  
תלמידיו ואפילו שימש  

גזבר של חבורת  
 .  השליחים

פעם אם תרצי אספר לך  
מה היא בעיני בשורת  

 ...יהודה איש קריות

  



 

 מספר הופעות של שמם של השליחים  

 (בשורות ומעשי השליחים)בברית החדשה  12-ה ומיקומם ברשימת
 שם שליח

הסדר נקבע לפי מספר ההופעות  )

   (הכולל של שמו

 אחוזים כ הופעות"סה מיקום הופעת השליחים ברשימת השליחים

 מרקוס

 16-19:ג

 מתי 

 2-4:י

 לוקס

 14-16: ו

 מעשי השליחים

 13: א

 57 185 1 1 1 1 שמעון/ פטרוס

 
 יוחנן
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4 4 2 39 12 

 7.5 24 3 3 3 2 יעקב בן זבדי

 5 16 5 5 5 5 פיליפוס

 4 12 4 2 2 4 אנדרי

 4 12 6 8 7 8 תומא

 

 יהודה איש קריות
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12 
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3.5 

 2-כ 5 8 7 8 7 מתי

 2-כ 5 9 9 9 9 יעקב בן חלפי

 1.2 4 10 10 11 11 שמעון הקנאי

 1.2 4 7 6 6 6 בר תלמי

 0.5 2 11 11 10 10 ?יהודה בן יעקב/ תדי

 



 יהודה איש קריות בברית החדשה  

 מרקוס

 19:ג

 43, 10: יד

 לוקאס

 16:ו

 7, 3:כב

 מתי

 4:י

 47, 25, 14:כו

 

 

 

 3:כז

 יוחנן

 71:ו

 4: יב

 26, 2:יג

  5, 3 ,2:יח



 יוחנן מתי לוקאס מרקוס

 71:ו 4:י 16:ו 19:ג

הוא ִמָמה ֶאת 

ֵנים־ָעָשר :  ַהשְּׁ

  ... 

 

 

 

ִויהוָדה ִאיׁש  

ִרּיֹות ֲאֶׁשר  קְּׁ

ִגיר   ַגם ִהסְּׁ

 אֹותֹו

ִעם אֹור ַהֹבֶקר  וְּׁ

ָקָרא ֵאָליו ֶאת 

ִמיָדיו וָבַחר  ַתלְּׁ

ֵנים־ָעָשר   ֵמֶהם ׁשְּׁ

ַכמֹותֹו אֹוָתם  בְּׁ

ִליִחים  : ...  ׁשְּׁ

 

הוָדה ִאיׁש   ֶאת יְּׁ וְּׁ

ָיה   ִרּיֹות ֲאֶׁשר ִנהְּׁ קְּׁ

ִגירֹו ַמסְּׁ  .  לְּׁ

מֹות  ֵאֶלה ׁשְּׁ וְּׁ

ֵנים־ָעָשר   ׁשְּׁ

ִליִחים  : ...ַהשְּׁ

 

 

 

 ׁש  ִאיִויהוָדה 

ִרּיֹות ־ָהִאיׁש   קְּׁ

 .ֶׁשָםַסר אֹותֹו

 :  ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשועַ 

ִתי  י ֲהרֵ  ֲאִני ָבַחרְּׁ

כֶ  ֵנים־ָעָשר ,םֶאתְּׁ  ,  ַהׁשְּׁ

ֶאָחד ִמֶכם ָשָטן  . וְּׁ

ַע ִדֵבר ַעל  יׁשו   

עֹון ִאיׁש  הוָדה ֶבן ִׁשמְּׁ יְּׁ

ִרּיֹות ִכי הוא ָהָיה  , קְּׁ

ִגיר אֹותֹו   ַהסְּׁ ָעִתיד לְּׁ

הוא ֶאָחד ִמן  וְּׁ

ֵנים־ָעָשר  .ַהשְּׁ

 4: יב 47, 25, 14:כו 47, 3: כב 43, 10: יד

 26, 2:יג 3:כז

 5, 3 ,2:יח

 הצגת דמותו של  יהודה איש קריות באוונגליונים

 



 מרקוס

ִרּיֹותְך ָהלַ ( 10, יד) הוָדה ִאיׁש קְּׁ ֵנים־ָעָשר, יְּׁ ִגיר ָלֶהם , ֶאָחד ִמן ַהשְּׁ ַהסְּׁ ֵדי לְּׁ  .עַ ֵיׁשות אֶ ֶאל ָראֵׁשי ַהֹכֲהִנים כְּׁ

 

עָ       ָׁשמְּׁ חו ם כְּׁ ִטיחו ָלֵתת זֹאת ָשמְּׁ ִהבְּׁ הו,  ֶכֶסףלֹווְּׁ נות ש ִחפֵ א וְּׁ ַדםְּׁ ַהסְּׁ ִהזְּׁ  .ִגיר אֹותֹולְּׁ

 לוקאס

ָקֵרב, ַחג ַהַםּצֹות, ֶפַסח( כב)   ָראׁשֵ . ִהתְּׁ ִחיד אֹותֹוי וְּׁ ַהכְּׁ שו ֶדֶרְך לְּׁ ִרים ִחפְּׁ ַהןֹופְּׁ ֵני  , ַהֹכֲהִנים וְּׁ ׁשו ִמפְּׁ ִכי ָחׁשְּׁ

 .ָהָעם

 

ִרּיֹות 3  ָרא ִאיׁש קְּׁ ַנס ַהָשָטן ִביהוָדה ַהִמקְּׁ ֵנים־ָעָשר, ָאז ִנכְּׁ ָנה ִעם ַהשְּׁ ִדֵבר ִעם ָראֵׁשי  4. ֶׁשִממְּׁ הוָדה וְּׁ  ָהַלְך יְּׁ

 

ָיָדם ִגיר אֹותֹו בְּׁ ֹבַע ֵאיְך ַיסְּׁ ִציִנים ִלקְּׁ ַהקְּׁ ִכימו ָלֵתת לֹו ֶכֶסף 5. ַהֹכֲהִנים וְּׁ ִהסְּׁ חו וְּׁ הוא 6, ֵהם ָשמְּׁ ִכים   וְּׁ  ִהסְּׁ

 

ֵני ֶהָהמֹון ָיָדם ֶׁשלֹא ִבפְּׁ ִגירֹו בְּׁ ַהסְּׁ נות לְּׁ ַדםְּׁ ִחֵפש ִהזְּׁ ָכְך וְּׁ  .לְּׁ

 מתי

ֵנים־ָעָשר ַאַחר ִמֵכן ָהַלְך ֶאָחד ִמן ַהשְּׁ מֹו, לְּׁ ִרּיֹות ׁשְּׁ הוָדה ִאיׁש קְּׁ ָאַמר 15ֶאל ָראֵׁשי ַהֹכֲהִנים , יְּׁ  :   וְּׁ

 

ֹסר אֹותֹו ָלֶכם"   ֵלי ֶכֶסף" ?ָמה ַאֶתם רֹוִצים ָלֵתת ִלי ַוֲאִני ֶאמְּׁ לֹוִׁשים ִׁשקְּׁ נו לֹו ׁשְּׁ  וֵמאֹוָתה ֵעת ִחֵפש  16, ָנתְּׁ

 

ִגיר אֹותֹו ַהסְּׁ נות לְּׁ ַדםְּׁ   .ִהזְּׁ



ָאִחינו  -ֶבַצע ִכי ַנֲהֹרג ֶאת-ֶאָחיו ַמה-ֶאל ְיהּוָדהַוּיֹאֶמר 

ִכִןינו ֶאת כו . ָדמֹו-וְּׁ ֶרמולְּׁ כְּׁ ִנמְּׁ ֵעאִלים  וְּׁ מְּׁ  ....      ַלִּיׁשְּׁ

רו כְּׁ ֵעאִלים -ֶאת ַוִּימְּׁ מְּׁ ִרים ָכֶסף יֹוֵסף ַלִּיׁשְּׁ ֶעשְּׁ   בְּׁ
 



 



Israel von  

Meckenem 

15cen. 

 



א ֵישוַע ְלֵבית ַעְניָּׁהיוחנן יב      ַסח בָּׁ ְפֵני ַהנֶּ ים לִׁ ה יָּׁמִׁ שָּׁ ל , שִׁ יו שֶּ ְמקֹום ְמגורָּׁ

זָּׁר ְלעָּׁ ים אֶּ ן ַהֵםתִׁ ימֹו מִׁ ר ֵישוַע ֱהקִׁ ה . ... ֲאשֶּ ְקחָּׁ ְריָּׁםָאז לָּׁ ר מִׁ ם ֵנְרְד ַזְך ְויָּׁקָּׁ ְשֹלש  , ֹבשֶּ

לוֹ  ְשקָּׁ יהָּׁ , ְמאֹות ְגַרם מִׁ ן ְבַשֲערֹותֶּ ה אֹותָּׁ ְגבָּׁ ת ַרְגֵלי ֵישוַע ְונִׁ ה אֶּ ְשחָּׁ  ....  מָּׁ

ּיֹותָאַמר     יש ְקרִׁ ה אִׁ יד  , ְיהודָּׁ תִׁ יָּׁה עָּׁ הָּׁ יו שֶּ ידָּׁ ַתְלמִׁ ד מִׁ חָּׁ אֶּ

יר אֹותוֹ   : ְלַהְסגִׁ

ם"  ְמַכר ַהֹבשֶּ  ַמדוַע ֹלא נִׁ

ַתן  ר ְונִׁ ינָּׁ ְשֹלש ֵמאֹות דִׁ  בִׁ

ים  ּיִׁ ֲענִׁ  "          ?לָּׁ

ה:ָאַמר ֵישועַ   ,ַהַמח לָּׁ

י תִׁ ה ֹזאת ְליֹום ְקבורָּׁ ְמרָּׁ יא שָּׁ  ..."  הִׁ
 



 יוחנן  

ים ּיִׁ ֲענִׁ תֹו לָּׁ ַדֲאגָּׁ  ַאְך הוא ָאַמר זאת לא מִׁ

א  לָּׁ באֶּ יָּׁה ַגמָּׁ הָּׁ ְנֵני שֶּ  ;מִׁ

יו   דָּׁ ה  ְביָּׁ ְיתָּׁ ה הָּׁ נָּׁ  ַהקֻּ

ה   מו בָּׁ שָּׁ ַםה שֶּ יָּׁה נֹוֵטל מִׁ  .ְוהוא הָּׁ

ה:ָאַמר ֵישועַ   ה,ַהַמח לָּׁ

י תִׁ ה ֹזאת ְליֹום ְקבורָּׁ ְמרָּׁ  ..."  ִִׁיא שָּׁ

 



 דרום גרמניה

17-18מאות    

 



 הבגידה בגת שמנים                      

 גרסת לוקאס  -                        

 

ֲחָריו  ְלִמיָדיו ָהְלכּו אַּ ם תַּ יִתים ְוגַּ זֵּ ר הַּ ל הַּ ְך ְכִמְנָהגֹו אֶׁ ר ָיָצא ָהלַּ ֲאשֶׁ   40. כַּ

ם ר ָלהֶׁ ָםקֹום ָאמַּ ִגיעֹו לַּ י ִנָןיֹון: "ְבהַּ לֹּא ָתבֹואּו ִלידֵּ ְללּו שֶׁ    41." ִהְתפַּ

ן בֶׁ ת אֶׁ ל ְזִריקַּ ְרָחק שֶׁ ם ְכמֶׁ הֶׁ ש מֵּ ר, הּוא ָפרַּ אמֹּ ל לֵּ לֵּ ל ִבְרָכיו ְוִהְתפַּ ע עַּ    42: ָכרַּ

ה, ָאִבי" זֹּאת, ִאם ִתְרצֶׁ כֹוס הַּ ת הַּ י אֶׁ ָעלַּ ר ָנא מֵּ ֲעבֵּ  . הַּ

א ִכְרצֹוִני ִכי ִאם ִכְרצֹוְנָך ל ְיהֵּ ְך אַּ ."                                                      אַּ

ק אֹותֹו 43]  ִים ְוִחזֵּ ָשמַּ ְלָאְך ִמן הַּ ָליו מַּ                                                                 44. ָאז ִנְרָאה אֵּ

ץ ל ָהָארֶׁ י ָדם יֹוְרִדים עַּ ָעתֹו ָהְיָתה ְכִנְטפֵּ ר ָחְזָקה ְוזֵּ ל ְביֶׁתֶׁ לֵּ י ָמוֶׁת ִהְתפַּ ְבלֵּ  [ּוְכבֹוא ָעָליו חֶׁ

  



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 גרסת לוקאס     -הבגידה בגת שמנים   

ֵׁשִנים ִמָּיגֹון 45 ִמיִדים וָמָצא אֹוָתם יְּׁ ִפָלה ִנַגׁש ֶאל ַהַתלְּׁ ַאַחר ֶׁשָקם ִמן ַהתְּׁ   46. לְּׁ

ֵׁשִנים: "ָׁשַאל אֹוָתם ֵדי ֶׁשלֹא ָתבֹואו ִליֵדי ִנָןיֹון? ָלָםה ַאֶתם יְּׁ לו כְּׁ ַפלְּׁ ִהתְּׁ ."  קומו וְּׁ

ַהל ֲאָנִׁשים 47 ִהֵמה קְּׁ ַדֵבר וְּׁ  ,עֹוֶדמו מְּׁ

ֵנים־ָעָשר   ֶאָחד ִמן ַהשְּׁ ִמְקָרא ְיהּוָדה וְּׁ  הַּ

ֵניֶהם  ְשקֹוהֹוֵלְך ִלפְּׁ ל יֵּשּועַּ ְלנַּ ב אֶׁ  .ּוִמְתָקרֵּ

 :  ָאַמר לֹו ֵיׁשועַ  48 

ר, ְיהּוָדה" ָתה מֹוסֵּ  ִבְנִשיָקה אַּ

ת  ן־ָהָאָדם   אֶׁ  "?בֶׁ

 



 גרסת מתי –הסעודה האחרונה והבגידה בגת שמנים 

ֵנים־ָעָשר לו ָאַמר  , ָבֶעֶרב ֵהֵסב ִעם ַהשְּׁ ַכֲאֶׁשר ָאכְּׁ  :וְּׁ

ִגיֵרִני, ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם"   ."ֶאָחד ִמֶכם ַיסְּׁ

ֹאל אֹותֹו    ֵהֵחלו ִאיׁש ִאיׁש ִלׁשְּׁ ֹאד וְּׁ בו מְּׁ ַעּצְּׁ  "?ֲאדֹוִני, ֶזה ֲאִני: "ֵהם ִהתְּׁ

ָאַמר    ִני: "ֵהִׁשיב וְּׁ ְקָעָרה הּוא יְַּסִגירֵּ ת ָידֹו בַּ ל ִאִתי אֶׁ ּטֹובֵּ  .  הַּ

ָנם הֹוֵלְך ַכָכתוב ָעָליו     ,ֶבן־ָהָאָדם ָאמְּׁ

ִגיר ֶאת ֶבן־ָהָאָדם   .ַאְך אֹוי ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיסְּׁ

 ."מוָטב ָהָיה לֹו ִאלוֵלא נֹוַלד, ָהִאיׁש ַההוא 

ְסִגירֹוֶׁשָהָיה ָעִתיד  ְיהּוָדהֵהִגיב     ָׁשַאל - ְלהַּ ִבי, ֶזה ֲאִני" :וְּׁ  "?רַּ

תָ : "ֵהִׁשיב לֹו  ."ַאָתה ָאַמרְּׁ

 



ה ָבא  ר ְוִהמֵּ בֵּ מּו ְמדַּ עֹודֶׁ

ָחד ִמן  , ְיהּוָדה אֶׁ

ים־ָעָשר ְשנֵּ ְוִאתֹו ָהמֹון  , הַּ

ב ֲהִנים  , רַּ כֹּ י הַּ ת ָראשֵּ אֵּ מֵּ

י ָהָעם ֲחָרבֹות  , ְוִזְקנֵּ בַּ

ְקלֹות  .  ּוְבמַּ

ְסִגיר אֹותֹו ִהְקִדים     םַּ הַּ

ת ִסיָמן ְבָאְמרֹו ִמי  : "ָלתֵּ

ן לֹו  תֵּ אֶׁ ה הּוא ְנִשיָקהשֶׁ ;  זֶׁ

   ."ִתְפסּו אֹותֹו
 



Giotto 

ָאַמר ִבי, ָׁשלֹום: "ִמָּיד ִנַגׁש ֶאל ֵיׁשוַע וְּׁ ִנֵשק אֹותֹו, "רַּ  .וְּׁ

ר: ָאַמר לֹו ֵיׁשועַ  ָתה ָכאן, ָחבֵּ ם ָמה אַּ  "?ְלשֵּ

ל יֵּשּועַּ   ם ְוָעְצרּו אֹותֹו, ָאז ִנְגשּו אֶׁ יהֶׁ   .ָאֲחזּו בֹו ִבידֵּ



 



 (           יג )גרסת יוחנן  –הסעודה האחרונה 

ַסח ְפֵני ַחג ַהנֶּ יָּׁה זֶּה לִׁ ל : הָּׁ ם ַהזֶּה אֶּ עֹולָּׁ ן הָּׁ ְסַתֵלק מִׁ תֹו ְלהִׁ ה ְשעָּׁ יעָּׁ גִׁ י הִׁ ַדע כִׁ ֵישוַע יָּׁ

ָאב ם; הָּׁ עֹולָּׁ ים לֹו בָּׁ ת ַהַשּיָּׁכִׁ תֹו אֶּ  , וְבַאֲהבָּׁ

ם ַעד ֹתם  .   ָאַהב אֹותָּׁ

ב  רֶּ ם ְבֵלב  , ְלֵעת ְסעוַדת עֶּ ר שָּׁ ן ְכבָּׁ טָּׁ  ַהשָּׁ

יר אֹותוֹ  ּיֹות ְלַהְסגִׁ יש ְקרִׁ ְמעֹון אִׁ ן שִׁ ה בֶּ  .   ְיהודָּׁ

י  , ֵישועַ   יו ְוכִׁ דָּׁ ת ַהֹכל ְביָּׁ ַתן אֶּ ָאב נָּׁ י הָּׁ ּיַָּׁדע כִׁ  שֶּ

ים הוא הֹוֵלְך ל ֱאֹלהִׁ א ְואֶּ ים יָּׁצָּׁ ,                                              ֵמֵאת ֱאֹלהִׁ

יו דָּׁ ת ְבגָּׁ ַשט אֶּ ה ופָּׁ ן ַהְןעודָּׁ ם מִׁ ת , קָּׁ ַקח ַמגֶּבֶּ  לָּׁ

ת ַעְצמוֹ  ַגר אֶּ ה   5; ְוחָּׁ רָּׁ ם ַבְקעָּׁ ַצק ַמיִׁ ְך יָּׁ  ַאַחר כָּׁ

ן   ים וְלַנְגבָּׁ ידִׁ ת ַרְגֵלי ַהַתְלמִׁ ְרֹחץ אֶּ  ְוֵהֵחל לִׁ

ה   גור בָּׁ יָּׁה חָּׁ הָּׁ ת שֶּ  ַבַםגֶּבֶּ

 

 



 



 (            יג)גרסת יוחנן  –הסעודה האחרונה 

יד ְבָאְמרוֹ  ְפַעם ֵישוַע ְברוחֹו ְוֵהעִׁ ם: "נִׁ כֶּ י אֹוֵמר לָּׁ י, ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ יֵרנִׁ ם ַיְסגִׁ כֶּ ד מִׁ חָּׁ ."  אֶּ

יטו  22 בִׁ יםהִׁ ידִׁ זֶּה ַהַתְלמִׁ ֵבר, זֶּה בָּׁ י דִׁ יו ַעל מִׁ ים הָּׁ יָּׁה ַאַחד  23. תֹוהִׁ ה הָּׁ עָּׁ ה שָּׁ אֹותָּׁ

ל ֵחיק ֵישועַ  מוְך אֶּ ים סָּׁ ידִׁ יָּׁה ָאהוב אֹותֹו . ַהַתְלמִׁ יד הָּׁ ַמז לֹו   24. ַעל ֵישועַ ַתְלמִׁ רָּׁ

ְמעֹון  ְש פטרוס -שִׁ י הוא ְמַדֵברלִׁ ל ֵישוַע   25. ֹאל ַעל מִׁ בֹו שֶּ יד ַעל לִׁ ְשַען אֹותֹו ַתְלמִׁ נִׁ

ַאל אֹותוֹ  י: "ְושָּׁ י הוא, ֲאדֹונִׁ  "?מִׁ

ה ֵישועַ  26 נָּׁ  :  עָּׁ

ְטֹבל" ילֹו אֶּ ְשבִׁ בִׁ  זֶּה שֶּ

ֵתן לוֹ    ה ְואֶּ ת ַהְנרוסָּׁ  ".אֶּ

ה    ת ַהְנרוסָּׁ ַבל אֶּ  טָּׁ

ה ַתן אֹותָּׁ  ְונָּׁ

ּיֹות  יש ְקרִׁ ְמעֹון אִׁ ן שִׁ ה בֶּ יהודָּׁ     27. לִׁ

 

 

 

 



ן 27  טָּׁ ְכַנס בֹו ַהשָּׁ ה נִׁ ה לֹו ַהְנרוסָּׁ ְתנָּׁ מִׁ ר : "ָאַמר לֹו ֵישועַ . ְלַאַחר שֶּ ת ֲאשֶּ אֶּ

ה ֲעֵשה ַמֵהר ה.... ." ַתֲעשֶּ ל ְיהודָּׁ ה ֵאצֶּ ְיתָּׁ ה הָּׁ נָּׁ יל ְוַהקֻּ ְשבו , הֹואִׁ חָּׁ

ֵּישוַע ָאַמר לוֹ  ים שֶּ דִׁ ג", ֲאחָּׁ חָּׁ נו לֶּ חוץ לָּׁ מָּׁ הו  , "ְקֵנה ַמה שֶּ ֵתן ַמשֶּ ּיִׁ אֹו שֶּ

ים ּיִׁ ֲענִׁ ה, ְוהוא. לָּׁ ת ַהְנרוסָּׁ ַקח אֶּ לָּׁ ּיָּׁד, ַאֲחֵרי שֶּ א מִׁ ה. יָּׁצָּׁ יָּׁה ָאז ַלְילָּׁ  .  הָּׁ

 



 

Modena  



 

 



 



 

Rossano, Syriac Evangeliary, 6th c. 

Last Supper and Washing of the Feet 

 



 

 ( יח) גרסת יוחנן –הבגידה בגת שמנים 

ִמיָדיו ֶאל ֵמֵעֶבר  ל ָיָצא ֵיׁשוַע ִעם ַתלְּׁ חַּ ְלנַּ

ַנס ֶאל ִקְדרֹון   ִנכְּׁ ןוְּׁ  .    ֲאֶׁשר ָהָיה ָׁשם גַּ

 



הוָדהַגם  ִגיר אֹותֹו ִהִכיר ֶאת ַהָםקֹום יְּׁ ָעִמים ַרבֹות נֹוַעד ָׁשם , ַהַםסְּׁ ֶׁשֵכן פְּׁ

ִמיָדיו הוָדהָלַקח  3. ֵיׁשוַע ִעם ַתלְּׁ ִתים ֵמֵאת ָראֵׁשי   יְּׁ ָׁשרְּׁ ַגם מְּׁ בוַצת ַחָּיִלים וְּׁ קְּׁ

רוִׁשים ַהפְּׁ ֵלי ֶנֶׁשק, ַהֹכֲהִנים וְּׁ נֹורֹות וִבכְּׁ ַלִפיִדים וִבמְּׁ ָׁשם בְּׁ  .וָבא לְּׁ

 ֶׁשָּיַדע ָכל ַמה ֶשָּיבֹוא, ֵיׁשועַ  4 

ָאַמר ָלֶהם,ָעָליו   :     ָיָצא וְּׁ

ְפִשים" ם ְמחַּ תֶׁ ת ִמי אַּ  "?אֶׁ

ִשיבּו לֹו ת: "הֵּ ְצרַּ ת יֵּשּועַּ ִממַּ  ."אֶׁ

ם ר ָלהֶׁ  ".ֲאִני הּוא: "ָאמַּ

ְסִגיר אֹותֹו ָהָיה ָשםְיהּוָדה  םַּ    6. הַּ

ם יֵּשּועַּ   ר ָלהֶׁ ר ָאמַּ ֲאשֶׁ  כַּ

 ,   "ֲאִני הּוא"

ְרָצה  .ָנסֹוגּו ְלָאחֹור ְוָנְפלּו אַּ

La Daurade.Cloister  

 



   

 

 

 

 

 

 ( 3, 36)מסע אגריה 

 לספירה 381



Ivory casket – 5th cen. 

 



 גרסת מתי –סופו של יהודה 

ירוֹ  ְסגִׁ הִׁ ה שֶּ יעו אֹותוֹ , ְיהודָּׁ ְרשִׁ הִׁ ָאה שֶּ רָּׁ  , ְכשֶּ

ֵרט ְתחָּׁ יר  הִׁ ֱחזִׁ יםְוהֶּ ים ְוַלְזֵקנִׁ אֵשי ַהֹכֲהנִׁ  ְלרָּׁ

ף ְבָאְמרוֹ   סֶּ ְקֵלי ַהכֶּ ים שִׁ ת ְשלֹושִׁ  :אֶּ

י" 4  אתִׁ טָּׁ י, חָּׁ ְסַגְרתִׁ י הִׁ קִׁ ם נָּׁ י דָּׁ  ."   כִׁ

נו: "ַאְך ֵהם ָאְמרו ְכַנת לָּׁ ה אִׁ  ?מָּׁ

ְלָך  ְנָך שֶּ ְניָּׁ  !" זֶּה עִׁ

ף ְלתֹוְך ֵבית אֹוַצר 5 סֶּ ת ַהכֶּ יְך אֶּ ְשלִׁ  הוא הִׁ

ש  ְקדָּׁ ת ַעְצמוֹ ,   ַהםִׁ ה אֶּ לָּׁ ם ְותָּׁ שָּׁ ַלְך מִׁ .                                      הָּׁ

 



ף ְוָאְמרו סֶּ ת ַהכֶּ ים אֶּ אֵשי ַהֹכֲהנִׁ ְקחו רָּׁ ת  : "לָּׁ יס אֶּ ָאסור ְלַהְכנִׁ

ש ְקדָּׁ ף ְלאֹוַצר ַהםִׁ סֶּ ים הוא, ַהכֶּ מִׁ יר דָּׁ י ְמחִׁ  ."כִׁ

ים 7  רִׁ ת ְשֵדה ַהּיֹוֵצר לְקבוַרת ַהזָּׁ נו בֹו אֶּ ְתיֲָּׁעצו ְוקָּׁ  .  הִׁ

ה ַההוא  8 דֶּ א ַהשָּׁ ְקרָּׁ ם"ַעל ֵכן נִׁ  .  ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה" ְשֵדה ַהדָּׁ

 



 (מעשי השליחים)לוקאס  סופו של יהודה גרסת

ה ד ַעל ְיהודָּׁ וִׁ י דָּׁ ם ְבפִׁ דֶּ קֶּ ה מִׁ ְברָּׁ ש דִׁ ר רוַח ַהֹקדֶּ תוב ֲאשֶּ ְתַקֵּים ַהכָּׁ ּיִׁ יָּׁה שֶּ יְך הָּׁ רִׁ יל  , צָּׁ ְהיָּׁה ַהםֹובִׁ מִׁ ה שֶּ זֶּ

ל תֹוְפֵסי ֵישועַ  ק ַבֵשרות ַהזֶּה 17. שֶּ ֵבל ֵחלֶּ נו ְוקִׁ תָּׁ ְמנָּׁה אִׁ ֵמה  18. הוא נִׁ ה  ְוהִׁ דֶּ ה לֹו שָּׁ נָּׁ קָּׁ

ה   ְשְנכו ַהחוצָּׁ יו נִׁ ל ֵמעָּׁ ְטנֹו ְוכָּׁ ה בִׁ ְבְקעָּׁ ְפלֹו נִׁ ַשע וְבנָּׁ רֶּ ְשַכר הָּׁ בִׁ

א אֹותֹו   19 ְקרָּׁ ְך נִׁ יכָּׁ ם וְלפִׁ ַליִׁ ל יֹוְשֵבי ְירושָּׁ ר ַהזֶּה נֹוַדע ְלכָּׁ בָּׁ ־ַהדָּׁ

ְלשֹונָּׁם  ה בִׁ דֶּ א'שָּׁ ֵנרושֹו ', ֲחַקל ְדמָּׁ ם  שֶּ  ְשֵדה ַהדָּׁ

 

 



 

Autun, St. Lazare 
 



 



 



האם 

אפשרית  

גאולה 

 ליהודה

 ?איש קריות  

:                    אוריגנס
לכל אחד היכולת לבחור 

 טוב ורע
 :ועוד

ישוע במותו ירד עד לשאול  
כדי להוציא משם את  

נשמתו של יהודה איש 
  !קריות

       
 ? לנחש

 

 ...?לשטן

 



הטקסטים  

   -הגנוסטיים 

נאג ' ספריית'

 חמדי

 



 (3 – 2מאה ) 3 - 7: 81האפוקליפסה של פטרוס 

 :  אני פטרוס אמרתי"  

האם זהו אתה בעצמך אותו הם  ? הו אדון, מה זאת אראה'

                                        ?והאם אתה נאחז בי? לוקחים

והאם זה  ? אשר הוא שמח וצוחק, מעל לצלבמי הוא זה 

 ?'  אדם אחר אשר את רגליו וידיו הם ממסמרים

,  הוא אשר אתה רואה מעל לצלב': ויאמר המושיע אלי

ההוא שאל תוך ידיו  אבל . ישוע החיהוא , שמח וצוחק

והוא  , חלקו הגופניהוא ורגליו הם מחדירים את המסמרים 

 ".'  מה שרק דומה לושמים ללעג את הם . התחליף

 -15: 83 – 17:  82 "פטרוסאפוקליפסה של "ב) 

 "עווריםנולדו "ביודעו שהם , ישוע צוחק על אי יכולתם להבין   
 



 



 קריות-גרסת פפירוס יהודה איש

 
 ,  אתה תהיה השלושה עשר" 

 –ואתה תקולל על ידי הדורות האחרים 

 .  ואתה תבוא למלוך עליהם  
 



 :קריות-גרסת פפירוס יהודה איש

 
 . אתה תתעלה מעל כולם

 שכן אתה עתיד להקריב את
 ".האדם אשר לובש אותי 

 

 



1930, יהודה איש קריות

 



 



 

 


