Thomasevangeliet
Hvilke sporgsrnAl tnoder tnan orn Bibelen, nAr rnan er ude at holde foredrag otn den - eller i forbindelse rned et
Bibelmaraton? Dr. Theol, Kai Kier-flansen
er en kendt foredragsholder og blandt andet forfatter til en serie studiehAndboger orn Det Nye Testarnente.
.
I de naste 3 numre afNyt fra Det Danske Bibelselskab vil Kai Kiar-Hansen indvie laserne i nogle afde sporgsrnal, han ofte fer og de svar han giver, n6r han er ude at holde foredrag.
Det forste sporgsmA,l dreier sig om Thomasevangeliet. Som man vil kunne lese, er Kai Kfaer-flansen ganske
kritisk over for Thomasevangeliets teologi og fremstilling afJesus.Vi giver ordet til Kai Kler-Hansen:
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Thornasevangeliet
Sporgsmil om Thomasevangeliet er et af de
hyppigste sporgsmal, der stilles mig, nir jeg
er rundt omkring i landet og holder bibelforedrag. S6danne sporgsmel modte jeg sjaldent for 25-30 Ar siden.
Thomasevangeliet blev fundet i AIag Hqntmadir Ovre-Egypten i 1945. Det er skrevet pe
koptisk, det sprog man talte i Egypten. I sin
nuvrerende form stammer det fra omkring ir
350 e.I3.
Eksistensen af et Thomasevangelium har
man lrenge kendt til. Brudstykker af et sAdant
findes pi grask. Dette er sandsynligvis skrevet omkring 61 200 e.I(r.
Det koptiskeThomasevangelium indeholder
114 logier - det vil sige udsagn - af Jesus.
Disse er for en stor dels vedkommende situationslose, enkeltstiende og dermed uden forbindelse til en bestemt situation eller sammenheng. Der er heller ikke nogen egentlig
fortrelling om Jesus i Thomasevangeliet
Omtrent halvdelen af Thomasevangeliets
I l4 logier har paralleller i de fire evangelieri
Det Nye Testarnente. Nogle af logierne er
nesten identiske med Jesu-ord i evangelierne,
mens andre af parallellerne afuiger strerkt fra
dem i de synoptiske (de tre evangelier som er
skrevet af Matth&us, Markus og Lukas. red.)
evangelier, oB atter andre har ingen paralleller.
Blandt forskere er der meget delte meninger
om, hvorvidt Thomasevangeliet giver os ny
indsigt i, hvem Jesus af Nazaret var. Nogle
mener, at dette evangelium giver udtryk for
en mere oprindelig kristendomsforstAelse
end den, som kommer til udtryk gennem de
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fire evangelier i NT. Andre finder, atThomasevangeliet er et opgor med det evangelium,
som de fire kanoniske evangelier (Matthreus,
Markus, Lukas, Johannes) representerer, og
som ogse Paulus pradikede.
Er Thomasevangeliet
et evangeliurn?
Flvorfor fascineres rnange i dag af
Thornasevangeliet?
Og hvorfor har rnan
ikke nok i de fire evangelier, der findes
i l)et Nye Testamente?
Det forhold, at Thomasevangeliet i det hele
taget blev skrevet, er en del af svaret pi
sporgsmAlene.
Man kender en lang rekke skrifter fra de
forste irhundreder, som hrevdes at v&re
'revangelier<,.Fra tiden op til 61 600 findes
omkring 30 skrifter) som brerer betegnelsen
uevangelium(. I den forstand er Thomasevangelietsiledes ikke noget specielt.Navnet
uevangelium( er ikke i sig selv en garanti for
noget som helst.
Bedsmt ud fra og sammenlignet med de
frre evangelier i NT - de kanoniske evangelier
- er Thomasevangeliet forstAet i sin helhed
efter min opfattelse et falsk evangelium.
Jesus i de kanoniske evangelier
I de kanoniske evangelier - sAvel som i NT i
ovrigt - er den rode tr6d, at Israels Gud er
kommet mennesker n&r i joden og mennesket Jesus. Han er opfyldelsen af de lofter,
som Gud gav gennem Israels profeter. Bag
Jesu virksomhed - hans ord og gerninger stAr Gud. I og med Jesus er Guds rige kommet nrer. Gennem sin dsd pA korset giver Je-

sus sit liv som losesum for mennesker. Hans
blod er den nye pagts blod, som udgydes til
syndernesforladelse. NAr Gud oprejser Jesus
fra de dode, godtgores det, at Jesus er den lovede Messias, I(ristus. Ved tro pA den korsfrestede og opstandne Jesus skrenkes Helliginden og syndernes forladelse, og der gives
tilsagn om evigt liv.
u Vi tr or pi k odet s o p s ta n d e l s e ...< ,,S
. om
ha n o p s t od, s k al v i op s ti ...< .
Helt anderledes er det i Thomasevangeliet,
nir man ser pi det i sin helhed.
Den >levende Jesus<<og mennesker i
Thomasevangeliet
Thomasevangeliets Jesus kaldes ,rden levende
Men denne 'rlevendeJesus<
Jesus<,.
skikkelsehar
kun fA lighedspunkter med Jesus af Nazaret,
som vi kender ham fra de kanoniske evangelier. Der er ikke tale om, at den ,rlevendeJesus<
er dod pi korset for menneskers skyld. Der
findes iThomasevangeliet ingen lidelseshistorie. Ingen historie om Jesu opstandelse.Intet
tilsagn om en legemlig opsrandelsefor de troende.
Den 'rlevende Jesus<er afl<lredt den menneskelige kladedragt, han har i de kanoniske
evangelier.I stedet iklredes uden levende Jesus<,
i Thomasevangeliet en gnosrisk klrededragt.
(Gnosticismens grundtanke er modsetningen
mellem And og form. red.) Det gor Thomasevangeliets Jesus til en helt anden person i
forhold til den Jesus af Nazaret, der er prresenteret i de kanoniske evangelier.
I Thomasevangeliet Abenbarer,>denlevende
Jesus<,hemmelig indsigt om livet og Gud til
vrerdige mennesker. Menneskets problem er
nemlig ifolgeThomasevangeliet, at det mangler indsigt om sin guddommelige oprindelse.
Frelse bestAr derfor i indsigt eller erkendelse
(gnosis) af ens egen guddommelige oprindelse.
Sddan siges det i Thomasevangeliet. I NT
derimod er frelse eftergivelse af synd og skyld,
en eftergivelse, som gives et menneske af Gud
og som bringes i stand ved Jesu stedfortrredende dod og ved Hans opstandelse fra de
dode.
Der mi vrelges
Allerede menigheden i I(orinth havde omkring
50 e.kr.problemer med Paulus'tale om uordet
om korset<. Paulus minder menigheden om,

Thornasevangeliet
Disse er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og
som Didymos Judas Thomas skrev ned:
1) Og han sagde: tDen, sorrl finder nteningen
disse ord, skal ikke sryrqge doden.rr
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2) Jesus sagde: tLad ikke den, sotrt sager, ophare
nted at soge, fat han finder, og nar ham finder, ttil
han bliae rystet, og nd.t. ham ev"blettet rystet, uil hctn
uttdre srg, og hctn oil herske oateyAltet.rr
3) Jesus sagde: rHzsis de, sowr leder jer, siger" til jer:
nSe,Riget ey' i Hintlenrr, sd ail hirnlens fugle jo acere
forttd for.ier. Hz:is de siger tit .ier: tDet et" i hctuetrr,
sd z:il fiskene jo acere forud for jer". Men riget er
imden i jer, og det er uden for jer. Hois I kender jer
selz:, sd ail I bliae kendt, og I ail erkende, at I er
sonner af den leaende Fader. Men hz:is I ikke kendet" jer selo, sa er I i at"ntod, og I er at"ntoclen.rr

hvad han selv havde modtaget af de eldste
vidner: D...at I(ristus dode for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod pi den tredje dag efter skrifterne ...0 (1
I(or 1514).Thomasevangeliet er totalt uenig
med Paulus om, hvad frelse er.
Derfor mi der efter min mening valges.
Mellem en frelse, der tilvejebringes udenfor
en selv, finder sted i historien og har at gsre
med Jesu dod og opstandelse samt eftergivelse af synd, hvilket tilbydes i NT. Eller frelse
gennem erkendelse af ens egen guddommelighed, som Thomasevangeliet tilbyder - last
som helhed.
Ikke underligt, at der er si populrert i dag.
Thomasevangeliet og New Age-ideologi passer som hAnd i handske. NAr det kommer til
stykket, er tidens New Age egentlig Old Age.
Thornasevangeliet ph dansk
Thomaseaangelietkan man fx lrese pA dansk i
Det Danske Bibelselskabsudgivelse fra 2002:
I{ytestantentligeApokryfer. Oversrettelse, indledninger og norer ved Jorgen Ledet Christiansen og Helge I{jrer Nielsen. Professor Soren Giversen har arbejdet med teksterne
siden fundet og har udgivet uThomasevangeliet. Indledning, oversrettelse og kommentarer<. Gad L959. uThomasevangeliet<,
ved Ssren Giversen. Gvldendal lgg0.
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