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Inledning 

Syfte 

Sent under det första århundradet argumenterade Irenaeus av Lyon för något som blev ett av 

de mest varaktiga besluten under kristendomens historia.1 Det skulle finnas fyra evangelier, 

varken mer eller mindre. Många forskare talar idag om ett femte evangelium,       

Thomasevangeliet.2 De anser att detta evangelium står högt i rang som underlag för studiet av 

den första kristna tiden. En stor del av materialet i Thomas har likhet med de tre synoptikerna; 

Matteus, Markus och Lukas. Hur skulle man kunna förklara denna relation? Har Thomas 

använt sig av synoptikerna eller står evangeliet helt självständigt och har dragit från samma 

källor som de kanoniska evangelierna? Är Thomas tidigare eller senare än synoptikerna? 

Thomasevangeliet ser annorlunda ut än det fyra kanoniska evangelierna, det har ingen som 

helst narrativ struktur. Vad beror det på? Det här är frågor jag söker svar på i min uppsats. Jag 

ämnar även reflektera över Thomasevangeliet kontra gnosticism. Evangeliet har ofta 

benämnts som gnostiskt. Idag är de flesta forskare överens om att Thomas ursprungligen inte 

hörde hemma i något gnostiskt sammanhang och det pågår även en diskussion om själva 

begreppet. Jag kommer i min teoridel att redovisa för aktuella tankegångar beträffande detta. 

Frågeställning 

Hur ser relationen ut mellan Thomasevangeliet och synoptikerna, vilken tradition är tidigare 

och varför ser de annorlunda ut? 

Avgränsning och material 

I mitt arbete med att undersöka förhållandet mellan Thomas och synoptikerna gör jag en 

jämförelse mellan tre logier från Thomasevangeliet som har paralleller i synoptikerna (Log 3, 

Luk 17:20-21; Log 26, P.Oxy.1:1-4., Matt 7:4-5, Luk 6:42; Log 55,  Luk 14:26-28, Matt 

10:37-38). Jag har begränsat mig till att använda parallelltexter till Thomas från Matteus och 

Lukas, helt enkelt för att de texter jag har valt att jämföra inte har någon tydlig parallell i 

                                                 
1 Stephen J. Patterson, “Twice More - Thomas and the Synoptics: A Reply to Simon Gathercole, The 

composition of the Gospel of Thomas, and Marc Goodacre, Thomas and the Gospels”, i Journal for the Study of 

the New Testament. Vol 6, (2014): 251-261, här 251. 
2
 Goodacre Mark. Thomas and the Gospels: The Making of an Apocryphal Text. London, SPCK Publishing, 

2012, 193. 
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Markus. Thomas har flest likheter med Matteus och Lukas, och är oftast mer likt Lukas än 

Matteus där det finns paralleller från båda.3 En fråga som inte får plats i denna uppsats är var 

de logier i Thomas som inte har någon parallell i synoptikerna skulle kunna vara hämtade. 

Jag berör heller inte Thomasevangeliets eventuella relation till Johannes, även om det finns 

forskning inom detta område.  

För de kanoniska texterna använder jag Nestle Alands The Greek New Testament, med 

egen översättning till svenska och tolkar dessa texter med hjälp av flertalet bibelkommentarer. 

Thomasevangeliet är översatt från koptiska av Bo Frid och Jesper Svartvik. Jag utgår när det 

gäller Thomas från deras bok Thomasevangeliet med tillhörande kommentarer, eftersom jag 

inte har kunskaper i det koptiska språket.  

Vissa av texterna från Thomasevangeliet finns fragmentariskt på grekiska, de så 

kallade Oxyrhynchus dokumenten. Eftersom jag finner det relevant att även ta med något från 

Thomas på grekiska, har jag valt en kortare text från Oxyrhynchus. Denna text visar på 

samstämmigheten i den grekiska ordalydelsen mellan Thomas och synoptikerna. Jag tar stöd 

av Mark Goodacres kommentar till texten från Oxyrhynchus ur hans bok Thomas and The 

Gospels, The Making of an Apocryphal Text. Under rubriken “forskningsläge” redogör jag för 

aktuell debatt angående Thomas eventuella beroende eller oberoende av synoptikerna. Jag tar 

upp argument från flera forskare som har skilda uppfattningar i denna fråga, för att så 

småningom försöka komma fram till min egen ståndpunkt. Någon som anser att Thomas har 

använt sig av de kanoniska evangelierna är den brittiske forskaren Mark Goodacre, han tar sig 

an beroendefrågan i sin bok Thomas and The Gospels som nämnts ovan. Stephen J. Patterson 

har motsatt ståndpunkt och skriver om detta i Gospel of Thomas and Jesus. Jag hämtar en del 

argument från dessa två böcker och även från aktuella artiklar där de båda forskarna är med i 

debatten kring Thomas. Som teoribakgrund beträffande gnosticism kommer jag till stor del att 

utgå ifrån Karen L. Kings bok What is Gnosticism? 

Teori och metod 

Thomasevangeliet -  gnosticism 

Thomasevangeliet upptäcktes bland fynden i Nag Hammadi i södra Egypten 1945. Sju bönder 

hittade en meterhög förseglad lerkruka som innehöll tretton papyrusböcker, i den andra av 

dessa böcker ingick Thomas. Frid och Svartvik anser att det inte råder något tvivel om att 

                                                 
3
 Frid, Bo & Svartvik, Jesper. Thomasevangeliet. Lund, Arcus förlag, 2004, 221. 
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detta var ett av världshistoriens viktigaste textfynd, och för den exegetiska forskningen är 

Thomasevangeliet den enskilt viktigaste skriften i Nag Hammadi-biblioteket.4 Historien om 

dessa fynd har dykt upp i kursböckerna vid flera tillfällen under mina två år av teologiska 

studier. I kurslitteraturen nämns Thomasevangeliet i samband med gnosticism och Thomas 

benämns ofta som gnostiskt. Tarald Rasmussen och Einar Thomassen skriver att kristendom 

med gnostisk tendens är särskilt tydlig i Thomasevangeliet.5 Jag kommer att argumentera för 

att evangeliet ska kopplas loss från gnosticismen, att Thomasevangeliet inte är gnostiskt står 

helt klart enligt dagens forskning. Eftersom själva begreppet gnosticism är diffust, så känns 

det svårt att benämna något som gnostiskt överhuvudtaget. 

Vad är gnosticism? 

De senaste seklerna har frågan om hur begreppet gnosticism ska definieras blivit omstridd.6 

Forskare har konstruerat och beskrivit gnosticism som en rörelse skild från kristendomen och 

att den främst karaktäriseras genom dess dualism och dess fokus på kunskap. Denna 

beskrivning har resulterat i stor förvirring, eftersom gnosticism har blivit ett oprecist 

paraplybegrepp för många skiftande antika författare och texter, konsekvensen är att 

begreppet inte passar in på någon av dem.  

Hur uppstod då denna beskrivning av vissa tidiga kristna grupper? Om vi går tillbaka till 

den antika tiden så fanns det under de första fyra århundradena v.t. ett antal inflytelserika 

författare och kyrkofäder som skrev avhandlingar mot heretiker.7 Bland dessa kan nämnas 

Irenaeus av Lyon, Clemens av Alexandria, Origenes av Alexandria och Tertullianus av 

Kartago, tills nyligen har studiet av gnosticism nästan helt varit avhängigt av deras skrifter. 

Även om de aldrig använde begreppet gnosticism, så innehöll deras alster det mesta av den 

information som vi har haft om det som har kallats gnosticism. Termen fick efter hand stå 

som namn på heretiker, och heretikerna definierades som ”de andra” under de första 

århundradena när arbetet med att definiera den normativa kristna identiteten pågick.8 Det som 

mera påståtts om dessa grupperingar är; att de har en tro på att den sanna guden inte har 

skapat världen och människorna, att guden från Genesis var en nonchalant och avundsjuk 

                                                 
4
 Frid & Svartvik 2004, 18. 

5
 Rasmussen Tord &Thomassen Einar. Kristendomen: En historisk introduction. Oslo, Artos & Norma 

bokförlag, 2000, 65. 
6
 Kelhoffer, James “Second Clement and Gnosticism.” i Early Christianity (i tryck 2017) 5. 

7
 King, Karen. What is Gnosticism? London, First Harvard University Press, 2005, 20. 

8
 King 2005, 219. 
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hycklare, att Kristus aldrig i realiteten inkarnerade sig och dog, utan bara gav sken av detta för 

att lura den lägre guden och att människan ska älska anden och hata köttet.9  

I nyare tid har nya manuskript dykt upp som förändrat synen på gnosticism, det största 

fyndet är Nag Hammadi fynden.10 Enligt Karen King så gjorde dessa fynd att forskningen 

rörande gnosticism ändrades radikalt, det verkade som att för första gången så skulle böcker 

som skrivits av gnostikerna själva kunna studeras.11 Fältet dominerades inte längre av de 

polemiska skrifterna, problemet med att definiera texterna skulle äntligen vara löst. Så har 

dock fallet inte blivit, svårigheten med att ringa in begreppet kvarstår. Det är inte många som 

anser att det går att klara sig utan någon term alls och en del sätter ordet gnosticism inom 

citationstecken.12 King tror att begreppet kommer att överges, i alla fall på det sätt som det har 

använts. Michael Williams ger ett alternativ till den problematiska termen, han föreslår ett 

samlingsnamn på vissa kristna tidiga grupper; “biblical demiurgical traditions”.13 Enligt 

Williams finns det två kännetecken som visar på dessa gruppers demiurgiska mytologi; en 

återberättning av Bibelns skapelseberättelse och att det finns en lägre skapargud, en demiurg. 

Thomasevangeliet 

Evangeliet enligt Thomas passar inte in på det som har kännetecknat gnosticism och platsar 

heller inte under termen “biblical demiurgical traditions”. Frågan som då uppstår är i vilken 

kategori Thomas ska placeras? Thomas är inte en narrativ berättelse som de kanoniska 

evangelierna, utan det innehåller en koncentrerad samling av Jesusord, 114 så kallade logier.14  

Redan innan Nag Hammadi var det känt att det fanns ett evangelium enligt Thomas, eftersom 

det diskuterades i flera av kyrkofädernas texter.15 Det fanns tillgång till fragment av 

evangeliet på grekiska. Ett tidigare fynd hade gjorts i slutet av 1800-talet i det antika 

Oxyrhynchus, söder om Kairo. Två brittiska forskare hittade papyrusfragment av Thomas. 

Det var inte förrän efter upptäckten av det koptiska Thomas i Egypten som forskare förstod att 

                                                 
9
 King 2005, 8. 

10
 King 2005, 6. Manuskript som har tolkats som gnostiska har förts till Europa även från Kina, Egypten, Iran 

och Irak. 
11

 King 2005, 149. 
12

 King 2005, 3. 
13

 Kelhoffer, “Second Clement” 5. 
14

 Frid & Svartvik 2004, 16. 
15

 Frid & Svartvik 2004, 15. 



8 

 

fragmenten var Thomasevangeliet. De grekiska fragmenten (P.Oxy1, P.Oxy.654 och 

P.Oxy.655) är tidigare än det koptiska evangeliet.16  

Det finns flera ingångar när man studerar Thomasevangeliet. Frågetecken finns 

beträffande dess tidigaste datering, huruvida författaren kände till synoptikerna och om så 

vara fallet använde sig av dem som förlaga till viss del. Kloppenborg kallar det ett utökat 

“synoptiskt problem” och menar att Thomas eventuella beroende eller oberoende av 

synoptikerna har stor konsekvens av historiska skäl.17 Det finns delade meningar om när 

originalet till Thomas skrevs. En del förespråkar att det tillkom ca år 50, andra hävdar att det 

skrevs efter synoptikerna. Frid och Svartvik menar att vissa av Thomas traditioner 

härstammar från första århundradet och att texten har vuxit fram under en lång tidsperiod.18  

Vid någon tidpunkt i traditionskedjan har texten nedtecknats på grekiska, därefter har den 

översatts till koptiska.19 Att Nag Hammadi versionen bygger på en översättning från grekiska 

framgår av att det finns ett stort antal grekiska låneord, samt även av Oxyrhynchus 

fragmenten. Dessa dokument är daterade till kort efter 200-talet på paleografiska grunder och 

det koptiska Thomas till mitten av 300-talet genom analys av handskriften.20 Det tidigaste 

möjliga datumet för Thomas kan vara i mitten av hundratalet då samlingar av Jesusord först 

började sättas ihop. Den senaste dateringen kan tänkas vara i slutet av första århundradet, före 

Oxyrhynchus dokumenten. Gällande Thomas egentliga författare och målgrupp finns inget 

säkert fastställt. Frid och Svartvik skriver att det är möjligt att texten har sitt ursprung i den 

syriska kristenheten i Edessa, i norra Mesopotamien, men att detta är och förblir en 

kvalificerad gissning. 

Jag har ovan diskuterat termen gnosticism och Thomasevangeliets eventuella 

koppling till det begreppet. Frid och Svartvik skriver att det enda godtagbara skälet att hävda 

att en text är gnostisk är att den genomgående återspeglar en gnostisk teologi och det gör 

enligt dem inte Thomas.21 Det går inte att peka på enskilda ord som påståtts ha gnostisk klang, 

till exempel γνῶσις (kunskap), samma ord finns i kyrkofädernas teologiska ordförråd. Det 

känns till följd av detta och även till följd av svårigheten att ringa in begreppet gnosticism, 

inte relevant att i min analys diskutera om enskilda ord är gnostiska eller inte. Jag ställde ovan 

                                                 
16

 Goodacre 2012, 28. 
17

 John S. Kloppenborg, “A New Synoptic Problem: Marc Goodacre and Simon Gathercole on Thomas”, 

Journal for the Study of New Testament, Vol 36, (2014): 199-239, här 200. 
18

 Frid & Svartvik 2004, 42. 
19

 Frid & Svartvik 2004, 41. 
20

 Ron Cameron, The Gospel of Thomas (Anchor Bible Dictionary 6; New York: Doubleday, 1992), 535. 

Paleografi innebär vetenskapen om skriftens utveckling, samt läsning och tolkning av handskrifter. 
21 Frid & Svartvik 2004, 19. 
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frågan i vilken genre Thomas ska placeras och återkommer till det i min analys. I min 

granskning av de tre logier jag har valt från Thomas tar jag även upp dateringen, vilken text 

som kan tänkas vara tidigare eller senare. Jag har konstaterat att Oxyrhynchus dokumenten är 

fragmentariska, men jag har ändå valt att ha med ett fragment från P.Oxy 1 i min analys, där 

13 grekiska ord är identiska med Lukas. 

 

Metod 

För att undersöka relationen mellan Thomasevangeliet och synoptikerna kommer jag att 

jämföra tre logier från Thomas med respektive paralleller i Matteus och Lukas. Jag kommer 

analyserna texterna var för sig, för att sedan göra en komparativ analys. I analysen redogör jag 

för hur texterna eventuellt kan stödja min egen tes som är att Thomas kände till och använde 

sig av synoptikerna. I två av mina analyser utgår jag beträffande Thomas från enbart den 

koptiska texten, eftersom de grekiska dokumenten från Oxyrhynchus är fragmentariska. Jag 

anser ändå att det är relevant att granska överensstämmelsen beträffande den grekiska 

ordalydelsen mellan synoptikerna och Thomas. Jag har då valt att i en av mina analyser 

undersöka delar av en perikop från Matteus, Lukas och Thomas och jämföra den med 

P.Oxy.1.1-4.  

Forskningsläge 
 

Tidig eller sen Thomas? 

Min tes är att författaren till Thomas kände till de synoptiska evangelierna och att han 

använde sig av dem som underlag till viss del i sitt författande. Jag ansluter mig även till dem 

som anser att evangeliet skrevs i mitten av första århundradet. När Thomasevangeliet 

publicerades (1959) var forskare relativt överens om att dokumentet var gnostiskt och att det 

var beroende av evangelierna i Nya Testamentet.22 Efter all uppmärksamhet årtiondena efter 

fynden i Nag Hammadi tonades intresset ner rörande Thomas. Två forskare som återigen fick 

fart på debatten kring Thomas datering och status är värda att nämnas, James M. Robinson 

och Helmut Koester. Robinson skrev 1964 en uppsats som tidsmässigt placerade evangeliet 

jämsides med Q och andra samlingar av Jesus ord. Det var det första seriösa försöket att 

lokalisera Thomas Jesusord i den tidiga kristendomen. Robinsons insats förvandlade Thomas 

                                                 
22

 Nicholas Perrin, “Recent Trends in Gospel of Thomas Research (1991-2006) part 1”, Currents in Biblical 

Research 5.2 (2007): 183-206, här 184. 
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till något annat än gnostisk kuriosa och evangeliet fick status som något som kunde innehålla 

ord som sträckte sig tillbaka till den historiske Jesus. Koester har spelat en än större roll i 

teorin om en tidig Thomas. Han var inte den första att särskilja evangeliet från de kanoniska 

evangelierna, han var emellertid den mest inflytelserika och lade grunden för många forskare 

som följt hans spår. En teori som uppstod var möjligheten av ett original av Thomas som var 

betydligt tidigare än vad som förut antagits.  

För många forskare idag är Thomasevangeliet placerat i en dynamisk tidig kristen 

värld då mångfald och variation var rådande.23 Det fanns olika “kristendomar” och ortodoxin 

var ännu inte fastställd. Det finns å andra sidan de som daterar Thomas till ca 140 v.t. Det som 

denna tidsbestämning till viss del bygger på är att log. 71 i Thomas anses vittna om kännedom 

angående andra templets förstörelse (parallell finns i Matt:26:61, Mark 14:58) och log. 68 

visar på kännedom av Bar Kokhba-revolten 135 v.t.24 Det finns delade uppfattningar och olika 

tolkningar av dessa logier, så det är inga säkra fastställda tidsbestämningar.   

 En fråga som är relevant att ställa är varför det har någon betydelse om Thomas är sent eller 

tidigt och vilken relation evangeliet har till synoptikerna, förutom av rent historiskt intresse? 

Enligt John Kloppenborg öppnar det upp nya fönster mot Jesustraditionen, om Thomas är 

tidigt och självständigt.25 Han bygger på Robinsons och Koesters tankar angående en tidig 

datering i sin artikel. Forskare har använt evangeliet för att försöka rekonstruera den 

historiske Jesus och en tidig Jesustradition. Om Thomas däremot är senare än synoptikerna 

och beroende av dem, faller en del av tanken med en ny och annorlunda Jesus, en bild som 

fokuserar på Jesus roll som förmedlare av visdom.  

Kloppenborg menar att debatten om Thomas oberoende eller beroende har 

konsekvens även rörande teologiska orsaker. Det skulle kunna medföra djup teologisk 

splittring om det inte bara var de fyra kanoniska evangelierna som förde tillbaka till den 

historiske Jesus. Teologiska frågor och diskussioner är inget jag fokuserar på i denna uppsats, 

även om det är oundvikligt att en del skilda teologiska tankar hos de olika evangelisterna 

kommer fram i mina analyser. Min ståndpunkt att Thomas skulle vara senare än synoptikerna 

och delvis beroende av dem, anser jag emellertid inte utesluter tanken på en ny och 

annorlunda Jesustradition än den som är mest välkänd. Även om Thomas känt till och använt 

sig av material från synoptikerna, finns det Jesusord som är specifika för evangeliet och som 

                                                 
23

 Goodacre 2012, 1. 
24

 Goodacre 2012, 171, Frid &Svartvik, 2004, 237. 
25 Kloppenborg, “Synoptic Problem”, 200-201. 
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kan öppna upp nya fönster mot Jesustraditionen. Innehållet i Thomas är till stor del 

annorlunda och karaktäristiskt för denna evangelist och står självständigt i förhållande till de 

kanoniska evangelierna. Denzey Lewis lyfter fram att för varje synoptisk parallell finns det en 

logia i Thomas som inte har någon motsvarighet i de andra evangelierna.26 Goodacre medger 

relevansen i detta påstående.27 Han menar att om man som forskare stirrar alltför intensivt på 

Thomas relation till synoptikerna, kan det ge sken av att det är det som är det viktigaste med 

dokumenten. Han anser emellertid att genom att observera hur Thomas använder de andra 

evangelisterna, ger det en idealisk plattform för en bredare förståelse av hur författaren har 

tänkt. En fråga som är lite prövad är om någon av synoptikerna skulle kunna ha använt sig av 

Thomas som källa, inte ens av dem som hävdar en tidig datering.28  

Beroende eller självständigt? 

I tidig Thomasforskning var således de flesta forskare av åsikten att Thomas kände till 

synoptikerna.29 I nuläget är det definitivt mer splittrade ståndpunkter, ungefär hälften av de 

exegeter som studerar Thomas hävdar att evangeliet är beroende av synoptikerna och andra 

hälften proklamerar för att evangeliet står självständigt. En del hävdar att det tippar över mer i 

favör för Thomas oberoende. Om Thomas ses som beroende av Matteus, Markus och Lukas 

kan det av vissa förefalla som ett gammalmodigt och konservativt synsätt, och att forskare 

som hävdar detta beroende är angelägna om att hålla i de kanoniska banden.30   

Goodacre är en av de forskare som driver uppfattningen att författaren av 

Thomasevangeliet kände till synoptikerna och använde dessa till stor del som förlaga till sitt 

evangelium. Patterson hävdar att Goodacres teser är komfortabla för dem som har känslan av 

att Ireneaus hade rätt i att det bara skulle finnas fyra evangelier, att dessa fyra är de äldsta och 

därför mest pålitliga.31 Jag håller inte med Patterson om detta, min tes är att Thomas har 

använt sig av synoptikerna. Jag sympatiserar dock inte med idén om att de fyra ursprungliga 

evangelierna behöver vara de mest pålitliga. För Thomas författare kan det enligt mig, ha varit 

ett klokt drag att befästa viss auktoritet åt sitt dokument genom att använda sig av de tre andra 

evangelierna som kan ha varit spridda och använda i olika kommuniteter.  

                                                 
26 Denzey Lewis, “A New Gnosticism: Why Simon Gathercole and Marc Goodacre on the Gospel of Thomas 

Change the Field”, Journal for the Study of the New Testament 36 (2014): 240-250, här 243. 
27 Marc Goodacre, “Did Thomas Know the Synoptic Gospels? A Response to Denzwy Lewis, Kloppenborg and 

Patterson”, Journal for the Study of the New Testament 36, (2014): 282-293, här 283. 
28

 Goodacre 2012, 6. 
29

 Goodacre 2012, 5. 
30

 Goodacre 2012, 3. 
31

 Patterson, “Twice More”, 259. 
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 Nicholas Perrin menar att forskare gräver ner sig i sina positioner gällande Thomas 

evangelium, men att det ändå har lett till att det uppstått nya sätt att försöka förklara originalet 

till Thomas.32  

Forskare hävdar Thomas oberoende eller beroende av synoptikerna genom flera olika 

ingångar och synsätt. Evangelierna har bland annat jämförts via; genre, ordning, tradition och 

samstämmig ordalydelse. Angående frågan om olika genrer så menar en del forskare som 

förespråkar Thomas självständighet att eftersom evangeliet bara är en samling av ord visar det 

på en tidig tradition. Jesustraditionen spreds tidigt via liknande ramverk.33 En del vill 

genremässigt likställa Thomas med Q-källan.34 Goodacre bortvisar detta genom att hävda att 

Q-källan har en del narrativt material. Thomas innehåller Jesusord som är planlöst uppradade, 

utan någon berättande text. Jämförelsen försvåras dessutom, enligt honom, eftersom Q är ett 

hypotetiskt dokument. Jag anser att det finns en poäng i argumentet för oberoende rörande 

genrefrågan. Thomas är en samling Jesusord, så det skulle kunna tyda på en tidig tradition. 

Det som jag ändå har kunnat se i min undersökning av evangeliet är att det är sammansatt på 

ett relativt medvetet sätt, med både eget och plagierat stoff, som min analys kommer att visa. 

Thomasevangeliet ser inte ut att bara vara en samling ord som är helt slumpmässigt 

sammansatta. 

  Den andra ingången för jämförelse mellan Thomas och synoptikerna som jag tar upp 

här, är den ordning som de eventuella parallellerna står i. Detta är ett starkt argument för 

Thomas oberoende, att det inte alls finns någon inbördes ordning av Jesus ord i evangeliet. 

Varför följer inte författaren till Thomas samma symmetri som synoptikerna i de texter han 

eventuellt har plagierat? I detta fall jämför Patterson med de tre synoptikernas inbördes 

relation till varandra.35 Patterson menar att om en text skulle bygga på en annan bör det finnas 

något slags efterföljelse i ordning när författaren sammanställer materialet. Matteus och Lukas 

följer Markus ordning när det gäller deras parallelltexter, det går att se att de senare 

evangelisterna har lagt perikoperna i nästan samma arrangemang som sin förlaga. Goodacre 

anser att eftersom synoptikerna alla tre är narrativa berättelser är det inte så anmärkningsvärt 

att de följer varandra ordningsmässigt. Thomas däremot är inte alls narrativt och har därmed 

ingen anledning att följa samma symmetri.36  

                                                 
32
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33
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  Så har vi kommit till den tredje vägen för jämförelse, traditionsspåret. Här hävdar 

Patterson att om Thomas skulle ha använt sig av synoptikerna, så skulle det gå att se samma 

historiska tradition i parallellerna.37 Författaren till Thomas borde när han plockat upp den 

synoptiska versionen, ha tagit med allt det traditionella och historiska bagage som den 

synoptiska texten bär på. Goodacre anser att det inte finns någon anledning för en författare 

som använder sig av annat material, att på något sätt ärva allt av detta.38 En redaktör hävdar 

han, arbetar ofta på detta sätt. Den som redigerar arbetet plockar det som passar ens eget 

behov, för att sätta sin egen redaktionella tvist på det. Jag anser här att Goodacres tolkning är 

att föredra, om Thomas ville ge autencitet åt sitt nyare stoff, är min åsikt att det var det en god 

idé att plocka in beprövat material och sedan göra om det till sitt eget. 

Slutligen så har vi likheten rörande grekiska ord som är stor mellan vissa 

Oxyrhynchus fragment och synoptikerna. Goodacre hävdar att det finns en betydande 

överensstämmelse mellan ord i en del paralleller, innebörden av detta är enligt honom, att det 

kommer från direkt kontakt mellan texter. Det är inte troligt att det utgår från samma muntliga 

tradition, som hans motståndare hävdar.39 Patterson anser att den samstämmighet rörande ord 

som finns, hittas i kortfattade talesätt där det inte finns rum för så mycket variation.40 

Likheten skulle kunna peka på författarnas gemensamma förlitande på en liknande muntlig 

tradition, inte att författaren till Thomas har plagierat någon av synoptikerna.41  

Denzey Lewis, som annars är positiv till Goodacres slutsatser, är skeptisk när det 

kommer till att jämföra ord från de grekiska fragmenten med synoptikerna.42 Hon menar att 

för att göra en rättvis jämförelse mellan texterna, skulle vi behöva ett grekiskt manuskript från 

300-talet att jämföra med synoptiker skrivna på grekiska från samma tidsperiod. Jag anser att 

det är relevant att jämföra de dokument som finns så grundligt som möjligt för att försöka se 

nya bilder av den historiske Jesus. Det är en möjlighet att se att det eventuellt inte bara är de 

fyra kanoniska evangelierna som har anspråk på att leda tillbaka till Jesus, som det fastställdes 

för snart 2000 år sedan. 
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Analys 1 

Luk 17:20-21 och Thom 3. 

 

I denna analys kommer jag att först analysera Lukas och Thomas var för sig för att sedan göra 

en jämförelse mellan de båda. 

Luk 17:20-21 Thom 3 

20 Ἐπερωτηθεὶς δἐ ὑπὀ τὡν ϕαρισαἱων 

πότε ἔρχεται ή βασιλεία τοὺ θεού 

ὰπεκρίθη αὐτοῖς καί εἶπεν·οὺκ ἔρχεται ή 

βασιλεία τοῦ θεού μετὰ παρατηρήσεως͵21 

οὐδὲ ἐροῦσιν· ἰδοὺ ὧδε ἤ· ἐκεῖ, ἰδοὺ γὰρ ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν. 

 

20 När han tillfrågades av fariséerna om 

när Guds rike kommer svarade han dem 

och sade:  

 

Guds rike kommer inte med en iakttagelse, 

21 ingen säger: se! här är det eller där,  

 

 

ty se Guds rike finns i ert inre. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Jesus sade: Om de som har er i sitt garn 

säger: 

 

 

 “Se riket är i himlen”, då skall himlens 

fåglar vara där före er. Om de säger er: Det 

är i havet, då skall fiskarna vara där före er.  

 

Men riket är i ert inre och i ert yttre.  

 

När ni känner er själva, då skall man känna 

er, och ni skall veta, att ni är den levande 

Faderns barn. Men om ni inte kommer att 

känna er själva, då är ni i fattigdom, och ni 

är fattigdomen. 

 

Luk 17:20-21 

Fariséerna frågar Jesus om Guds rike och undrar när det kommer. Lukas använder i denna 

perikop verbet ἐπερωτάω, som här betyder konsultera, snarare än att fråga.43 I liknande 

passager när fariséerna samtalar med Jesus framställs gruppen som mer negativt inställda till 

Jesus, här beskrivs det alltså som en konsultation. Som svar på fariséernas undran menar Jesus 

att ingen kan veta datumet för rikets ankomst, det går inte att räkna ut och det är inte ens värt 

att försöka. Han säger att det inte går att se när riket kommer och Lukas väljer här ordet 

παρατήρσις (iakttagelse). Detta uttryck hör till en lärd persons vokabulär, vilket ofta användes 

av astronomer.44 Det är ingen idé att leta efter yttre tecken för att förvärva kunskap, som att 
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studera stjärnor eller liknande. Det här är det enda stället i evangeliet som Lukas använder 

ordet παρατήρσις. 

Det som är anmärkningsvärt med vers 20-21 är att det endast här förekommer att 

någon av synoptikerna låter Jesus förkunna att människan har riket inom sig.45 I efterföljande 

verser går Jesus över till att tala om Människosonen som ska komma i en eskatologisk version 

(Luk 17:23-37). Då talar Jesus inte längre om Guds rike, däremot i Luk 21:31 och 36 talar 

Jesus om Människosonens ankomst i samband med att Guds rike är på väg. Relationen mellan 

vers 20-21 och de efterföljande verserna är föremål för debatt. Vissa exegeter vill behandla 

vers 20-37 som en enhet och andra menar att man ska avskilja de två första verserna från de 

övriga. En tanke finns att Jesus uttalanden om det inre riket och efterföljande framställning 

om Människosonen kommer från två olika källor, från Q och L.46 Att Lukas använder två ord 

som han annars inte använder, ἐπερωτάω och παρατήρσις i vers 20 och 21 skulle kunna 

bekräfta denna tes. 

“Guds rike finns i ert inre” ger vissa översättningsproblem.47 ἐντὸς kan översättas 

med “i ert inre”, “mitt ibland er” och “inom räckhåll”. Bibel 2000 översätter med “finns inom 

er”, den vanligaste översättningen är att Guds rike finns inom människan. Att uttrycka riket på 

det sättet är något som har tilltalat kommentatorer till Bibeln som attraherats av den inre och 

spirituella naturen av kristen tro. En invändning som enligt Bovon går att göra mot denna 

översättning, är att det vore konstigt av Lukas att framhålla att Guds rike finns i fariséernas 

hjärta. Fitzmyer anser emellertid att Jesus svarar i polemisk ton mot fariséerna när han säger 

att det inte går att veta när riket kommer, att de har missförstått allting.48 Men oavsett om vi 

översätter med att Guds rike finns inom var och en eller mitt ibland/inom en grupp, så blir 

betydelsen annorlunda än den eskatologiska betydelsen, enligt min mening. När ἐντὸς 

används med ett substantiv eller pronomen i genitiv plural och refererar till en grupp personer 

kan ordets betydelse bli tvetydigt.49 Det kan tolkas som “inom er” till en grupp och det kan 

även tolkas som “ibland er”. De teologer och andra kristna som menar att riket associeras med 

Kristus närvaro i kyrkan kan föredra den senare översättningen.  

                                                 
45
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Thomas 3 

I de första raderna beskriver Jesus tydligt att det är ingen idé att springa omkring och leta efter 

Guds rike, varken uppåt i himlen eller neråt i havet. De här raderna ser ut att vara en 

bearbetning av en perikop i femte Moseboken. Den säger att det människan strävar efter finns 

inte i himlen eller i havet, utan det finns nära, i människans hjärta;50 

Denna lag som jag ger dig, är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den 

finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen  

och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte 

bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den 

åt oss, så att vi får höra och kan följa den? Nej, dessa ord är mycket nära 

dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa dem.  

(5 Mos:30 11-14) 

 

Jesus fortsätter sedan logion med att säga att riket finns i människans inre. Log. 113 i Thomas 

uttrycker en liknande tankegång, där frågar lärjungarna Jesus om vilken dag riket ska komma. 

Jesus svarar att det inte kommer som man väntar sig och att Faderns rike är utbrett över 

jorden, men människor ser det inte. Enligt Frid och Svartvik var det inre riket något som 

överensstämde med Thomasskolans teologiska grundsyn.51 Det har föreslagits att log. 3 och 

log. 113 utgör en inledning och en avslutning på Thomasevangeliet, log. 114 skulle i så fall 

vara ett senare tillägg. 

Som jag skrev ovan i min analys av Lukas kan ἐντὸς översättas med “i ert inre”, 

“mitt ibland er” och “inom räckhåll”. Något som är värt att notera är att den koptiska texten i 

log. 3 endast kan översättas med “i ert inre”.52 Det skulle enligt min uppfattning kunna tyda 

på att den som har översatt den grekiska texten till koptiska, ytterligare har velat poängtera 

riket som något som finns inom människan. Jesus tal om att Guds rike finns att hitta i 

människans inre om man lär känna sig själv, motsäger den apokalyptiska föreställningen om 

Guds rike. Goodacre hävdar att ett mönster som är utmärkande för Thomas omvandling av de 

synoptiska texterna, är att han tar bort allt tal om kommande domar och eskatologiska 

modeller.53  

Vilka är det som har lärjungarna (om man förutsätter att Jesus talar till lärjungarna, 

det är inte explicit uttalat som i många andra logier) i sitt garn som det står i början av logion? 

En förklaring är att det rör sig om dem som förkunnar den eskatologiska bilden av gudsriket, 

att riket är någonting som kommer inom en snar framtid. Det står ingenting om skriftlärda 
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eller fariséer i log. 3. Fariséer nämns endast på två ställen i Thomas, i log. 102 där de 

framställs på ett negativt sätt och i log. 39 där det påstås att de gömt nycklarna till kunskapen. 

De som har er i sitt garn kan även översättas med de som drar, leder eller förleder.54  

Jesus säger även till lärjungarna att de ska få insikt i att de är Faderns barn om de lär 

känna sig själva. Frid och Svartvik menar att troligen avses det att de ska bejaka sitt 

himmelska ursprung, inse var de kommer ifrån och vart de är på väg. Ord som påminner om 

detta finns i logia 49, “ni skall finna riket, ty ni är därifrån”. Delen om att känna sig själv, som 

finns i slutet av log. 3, är ett helt eget tillägg av författaren till Thomas. 

 

Jämförelse Luk 17:20-21 - Thomas 3 

Det finns både likheter och skillnader i parallelltexterna. Jag börjar med att granska det som är 

lika för att sedan övergå till det som skiljer. Det som är i princip ordagrant i de två verserna är 

Luk: “Guds rike är i ert inre”,  och Thom: “riket är i ert inre”. Om Thomas, enligt min tes, 

kände till och använde sig av synoptikerna, har han här plockat ut Lukas ord om att riket finns 

inom människan. Sedan har han inte brytt sig om att ta med något av det som följer efter 

Lukas verser 20-21, det innehåll som har eskatologiska tankar. Att författaren till Thomas har 

valt att ta fasta på och plocka ut just talet om det inre riket, passar i övrigt in i Jesus 

undervisning i evangeliet. Exempelvis i log. 24 beskriver Jesus det inre ljuset i människan, i 

log. 49 säger han att Faderns rike finns utbrett över jorden men människan ser det inte.  

Det finns även en likhet mellan Lukas och Thomas i talet om att “se” himmelriket, 

även om Thomas har byggt ut den delen mer. Thomas har använt sig av Moseboken med 

beskrivningen av himlen och havet, men även lagt till ordet “se”, som inte finns i 5 Mos. Det 

ordet ser ut att vara hämtat från Lukas. Början av de två perikoperna rymmer både likheter 

och skillnader. Lukas börjar med en fråga från fariséerna, Thomas använder “de som har er i 

sitt garn”. Författaren till Thomas nämner sällan fariséerna som nämnts ovan, men syftar här 

ändå till en grupp av människor. I början av log. 3 får läsaren göra en egen tolkning om vilka 

“de” är som det syftas till. 

För att övergå till det som skiljer ger Jesus i Thomas en vidare förklaring om det inre 

riket jämfört med Lukas, han beskriver att riket finns både i människans inre och i det yttre. 

Efter det ger Jesus en beskrivning av hur lärjungarna kan finna Guds rike, de behöver först 

lära känna sig själva innan de skall få veta att de är den levande Faderns barn. I Lukas 

konstaterar Jesus endast som svar på frågan från fariséerna att Guds rike finns i deras inre, 
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sedan går han över till att tala om Människosonens ankomst. Jag argumenterar här för att 

författaren till Thomas har använt sig av Lukas. Han har tagit i anspråk talet om det inre riket 

och sedan byggt ut perikopen efter egen övertygelse. Att det är längre och mer utbyggt 

behöver dock inte betyda att det är en senare tradition. Det har annars varit ett argument som 

numera har frångåtts av många forskare, att det utförligare dokumentet skulle vara det äldre.55 

Bovon förbinder även Luk 17:20-21 med 5 Mos 30:11-14, som följer den hebreiska 

bibelns teologi om Guds närvaro bland sitt folk.56 Thomas koppling till Gamla Testamentet är 

väsentligt tydligare, eftersom hans avsnitt om himlen och havet är så pass utförligt och lika 

det i GT. Författaren till Thomas kan här ha valt att göra en tydlig koppling till hebreiska 

bibeln för att ge autencitet åt sin text. Det kan tänkas att han använder synoptikerna av samma 

syfte. Om Markus, Matteus och Lukas redan var spridda och mer etablerade, så kan det ha 

gett mer tyngd och trovärdighet åt Thomas evangelium att använda en del av det materialet. 

Sedan har författaren fyllt ut eller gjort om det enligt egen teologi. Även författarna till 

synoptikerna har som känt är arbetat efter samma mönster. De har valt ut material, för att 

sedan omskapat det för att det ska passa mottagarna och den egna uppfattningen 
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Analys 2 

Matt 10:37-38, Luk 14:26-28 och Thom 55 

Matt 10:37-38  Luk 14:26-27 Thom 55 

  37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα 

ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, 

καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα 

ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· 

  38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ 

ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου 

ἄξιος. 

 

 

 

 

 

37 Den som älskar far eller mor 

över mig är inte värdig mig, 

och den som älskar son eller 

dotter över mig, är inte värdig 

mig. 

  

 

38 och han som inte tar sitt 

kors och följer efter mig, är inte 

värdig mig. 

 26 εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ 

οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ 

τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ 

τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 

τὰς ἀδελφὰς ἔτι τε καὶ τὴν 

ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί 

μου μαθητής. 

   27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν 

σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται 

ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί 

μου μαθητής. 

 

 

26 Om någon kommer till mig 

och inte hatar sin fader och sin 

moder och sin hustru och sina 

barn och sina bröder och 

systrar och därtill sitt liv, kan 

han inte vara min lärjunge. 

   

27 Den som inte bär sitt kors 

och kommer efter mig, kan inte 

vara min lärjunge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Jesus sade: Den, som inte 

hatar sin fader och moder, skall 

inte kunna vara lärjunge till 

mig, och som inte hatar sina 

bröder och systrar  

 

 

och inte bär sitt kors såsom jag, 

skall han inte bli mig värdig. 

 

Matt 10:37-38 

I Matteus ingår denna perikop i Jesus utsändningstal till lärjungarna. Talet är enligt Fornberg 

tematiskt hopbyggt av stoff av likartat innehåll från olika källor. Det är ett tillvägagångsätt 

som enligt honom helt stämmer med Matteus sätt att arbeta.57 Fornberg menar att de stora tal 

som Matteus låter Jesus hålla i evangeliet är redaktionella produkter som tar upp frågor som 

var aktuella när evangeliet skrevs, någon generation efter Jesus. Matt 10:37-38 är sammansatt 

av text som även finns i Lukas och därmed ligger det sannolikt nära Q-källan. Författaren till 

Matteus kan systematiskt ha gått igenom Q för att skapa en sammanhållen enhet av 

ursprungligen självständiga logier. Sedan har han valt ut det som var användbart i talet om 

lärjungens utsatta ställning. 
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Familjeband - Matteus 

Matteus poängterar vanligen vördnaden och kärleken till familjen (15:3-6, 19:19), men här 

visar det sig att en konflikt kan uppstå mellan att vara Jesus lärjunge fullt ut och lojaliteten till 

sina egna.58 När konflikten uppstår framgår det av Jesus ord helt klart att det är lärjungeskapet 

som ska prioriteras. Matteus föredrar att använda φιλέω (älska) i en komparativ jämförelse 

mellan familjen och Jesus. Han undviker det provocerande ordet μισέω (hata), som 

förmodligen användes i den ursprungliga källan. Enligt Fitzmyer finner Bultmann det 

osannolikt att det skulle vara tvärtom, att begreppet φιλέω skulle ha gjorts om till μισέω.59 

Författaren till Matteus betonar ofta värdet av att älska (5:43-47, 22:34-40). Eftersom han 

betonar detta och att han även framhåller vördnaden för familjen, kan det ha medfört att han 

undviker att använda ordet μισέω i en positiv bemärkelse.60 μισέω har alltid en negativ 

bibetydelse i Matteus (5:43, 6:24). Begreppet ἄξιος(värdig), som Matteus använder, återfinns 

även i Matt 10:11-13, där innebörden är att den är värdig som tar emot budskapet om Messias. 

I vers 37-38 skärper Jesus betydelsen av att vara värdig, det är bara den som prioriterar Jesus 

högre än den biologiska familjen som är god nog att gå med Jesus.61 Ytterligare en skärpning 

görs i slutet av Matt 10:38, en lärjunge måste även följa efter Jesus i lidande och martyrium 

för att vara värdig.  

 

Att ta sitt kors - Matteus 

Frågan om den ursprungliga betydelsen av uttalandet om att ta sitt kors är föremål för  

debatt.62 Den är sammanflätad med en undran om orden går tillbaka till Jesus. Den tolkning 

som Luz tar upp och finner trolig, är att om någon väljer att gå korsets väg, betyder det att 

vara redo för lidande som ett villkor för lärjungeskap.63 Luz menar även att de externa bevisen 

pekar på att orden kan gå tillbaka till Jesus, talesättet om att bära sitt kors finns i Q och även i 

Markus (8:34). Enligt Fornberg kan talet om korset har formulerats i ljuset av ett par 

decenniers dyrköpta erfarenheter av mission i Jesus namn.64 Det innebar ett lidande och 

martyskap att sprida Jesus lära. Om det är ord som går tillbaka till Jesus kan det betyda att han 
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var medveten om sin förestående våldsamma död, han förstod förmodligen att ett liknande 

öde även kunde drabba lärjungarna.65  

 

Luk 14:26-27 

I Lukas håller inte Jesus ett tal till lärjungarna som i Matteus, utan han vandrar tillsammans 

med stora skaror av människor och vänder sig till dem med orden om lärjungaskapets krav.  

 

Familjeband Lukas 

Vers 26 i Lukas sammankopplas med ett smidigt bildspråk ihop med vers 25, där det beskrivs 

hur folket går tillsammans med honom. Jesus vänder sig till folkmassorna och berättar vad det 

innebär att följa honom. Det är inte tillräckligt att omedvetet traska med Jesus, för att kunna 

vara Jesus lärjunge behöver människan även ha brutit med sitt förflutna.66 Det handlar om att 

göra ett val. En människas hjärta kan inte vara delat och dras i olika riktningar. Det går inte att 

tjäna två mästare på samma gång. Lukas arbetar ofta med kontraster och opposition, i Lukas 

12:34 står att “där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara”. Om människan inte var 

tvungen att ge upp något skulle det inte vara samma utmaning att följa Jesus. Genom att 

använda ordet μισέω i Luk14:26 chockerar och utmanar Lukas läsaren och åhörarna. Bovon 

menar att verbet hata förmodligen reflekterar ett semitiskt original. De semitiska språken 

använde ofta kontraster för att uttrycka saker där andra språk skulle använda ett jämförande 

uttryck istället. Lukas har medvetet valt att använda ordet hata. Luz skriver att det är 

uppenbart att brukandet av ordet i detta fall förmodligen inte har betydelsen av ett 

känslomässigt, fysiskt hatande av sin familj.67 

Vad innebär då uttrycket att behöva hata sin familj för att vara Jesus lärjunge? 

Texten talar inte om att “bli” en lärjunge, det skulle peka på att vi väljer själva att bli det.68 

Uttrycket i infinitiv εἶναί (att vara) lärjunge visar på att det är Mästaren som accepterar den 

utvalde. När det händer att någon blir utvald och väljer att följa Jesus, behöver denna person 

vara här och nu. Det går inte att vara splittrad mellan olika lojaliteter. Lärjungen behöver vara 

beredd att lära; inte från mänsklig, utan från gudomlig visdom. Det är inte en intellektuell 

träning, utan något som inkluderar både hjärnan, hjärtat, viljan och kroppen. För att förklara 

detta, använder Nya Testamentet olika bilder; att dö, utlämna sig, ej vända tillbaka och att 
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hata. Hata är liktydigt med att lämna, att lämna det som ligger närmast hjärtat. När lärjungen 

väl har gått igenom allt detta, kan kärleken till den egna familjen finnas kvar. Kärleken 

existerar inte längre inom en sluten cirkel, utan den inbegriper alla som släktingar i Kristus 

och som Guds skapelser. Men det finns inga genvägar verkar vara budskapet som Lukas vill 

få fram. 

 

Att bära sitt kors - Lukas 

Lukas använder verbet βαστάζω, för att bära sitt kors, Matteus har det mer oprecisa λαμβάνω 

som betyder ta.69 Genom detta pekar Lukas visuellt på den martyrdom som Kristi efterföljelse 

kan medföra. Bovon menar att Jesus inte behöver ha känt till sitt kommande öde för att uttala 

orden om att bära sitt kors.70 Straffet att korsfästas var väl känt och att den som hade dömts 

fick bära tvärslån till sitt kors fram till avrättningsplatsen. Det var ett använt talesätt som 

fanns spridet i de kristna kommuniteterna, även i Thomas. 

 

Thom 55 

Familjeband - Thomas 

Något som är intressant är att senare delen av log. 55 har en parallell i Thomasevangeliet,  

log. 101 rymmer en stor likhet: 

(101)1 Den som inte hatar sin fader och sin  

moder såsom jag, skall inte kunna vara lärjunge till mig  

2 och den som inte älskar sin fader och sin  

moder såsom jag, skall inte kunna vara lärjunge till  

mig. 3 Ty min moder (...),  

(...) men min sanna Moder gav mig livet.  

 

Log. 101 är skadad, “min sanna Moder” är en rekonstruktion, men en rimlig sådan enligt Frid 

och Svartvik.71 Budskapet här är att det är viktigare att älska sin himmelska moder och fader 

än sina jordiska föräldrar. Det är av vikt att vörda den som föder människan till nytt liv. Den 

sanna Modern ger det verkliga livet, i motsats till den jordiska modern som bara skänker livet 

i den här världen. Här framgår det än tydligare än i log. 55 att det är det gudomliga och det 

himmelska som ska eftersträvas i första hand. Thomas har liksom Lukas, valt att använda det 

provocerande uttrycket ”att hata”. Att välja denna formulering understryker den 
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genomgripande förvandling det innebär att vara lärjunge. Människan ska inte i första hand 

lära av det jordiska, genom människors visdom, utan främst genom det gudomliga. 

 

Att bära sitt kors - Thomas 

Det är anmärkningsvärt att uttrycket “och inte bär sitt kors” finns i Thomas, ordet “kors” 

förekommer endast en gång i hela evangeliet.72 “Såsom jag” är även det en intressant 

formulering, eftersom det förmodligen är den enda referensen till Jesus lidande och död som 

hittas i Thomas. Om det nu är en referens till Jesus död vill säga. Ett markant kännetecken för 

Thomas teologi är att det inte har någon passionsberättelse, tystnaden är det närmaste total 

rörande Jesus död, om uppståndelsen står det ingenting.73 Som jag skrev ovan i min analys av 

Lukas, så behöver inte Jesus ha känt till sitt kommande öde för att använda uttrycket “att bära 

sitt kors”.  

Varför nämner Thomas korset överhuvudtaget? När vi talar om att bära sitt kors idag, 

som ett idiomatiskt uttryck, så innebär det att vi bär vårt lidande på något sätt och uttrycket 

sammankopplas med Jesus bärande av sitt kors. Uttrycket “att bära sitt kors”, kan ha funnits 

på Jesus tid, Jesus var inte den förste som korsfästes. Jesus kan ha sagt det som ett tecken på 

att han visste vad som väntade honom och han kan även ha använt det som ett uttryck för 

allvaret att följa honom, utan att känna till sitt eget kommande öde. Författaren till 

Thomasevangeliet använder eventuellt inte korset här som syftning till Jesus död, utan vill 

poängtera det utmanande med att följa Jesus. Frid och Svartvik menar att talet om korset 

möjligen skulle kunna syfta på världens korsfästelse.74 En paulinsk formulering skulle ha 

kunnat inspirera denna tankegång; ...vår herre Jesus Kristi kors, genom vilket världen är 

korsfäst och död för mig och jag för världen (Gal: 6:14). Oavsett vad det syftar på menar de 

att ordet i sig visar på att det åtminstone fanns en fragmentarisk kännedom om Jesus liv, 

lidande och död.  

Det är ändå tänkvärt enligt mig, att författaren till Thomas syftar till Jesus lidande i 

och med användandet av ”att bära sitt kors”. Passionshistorien stod inte i centrum för Thomas, 

men den var inte okänd. Den svenska översättningen i slutet av log. 55 haltar lite enligt min 

mening, men jag hittar ingen kommentar om detta hos Frid och Svartvik. 
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Jämförelse Matteus, Lukas, Thomas 

Familjeband 

Den uppenbara skillnaden mellan Matteus sätt att uttrycka sig om familjen, jämfört med 

Lukas och Thomas, är den komparativa användningen av ordet φιλέω, istället för μισέω. I 

Matteus är talet om hur man ska förhålla sig till sin familj blekare uttryckt än i Lukas och 

Thomas. Jesus uttalande blir inte lika utmanande eftersom det görs en jämförelse mellan att 

älska sin familj och Jesus. Det verkar inte som att lärjungen behöver sluta älska sin familj 

även om den väljer lärjungeskapet, kravet är dock att älska Jesus mer. Enligt Luz är detta 

komparativa element karaktäristiskt för Matteus version av talesättet, eftersom Matteus 

bejakar familjebanden så starkt.75 I Lukas och Thomas får Jesus tala om att hata sin närmaste 

familj, vilket är provocerande. Det här är enligt mig ett exempel på hur författarna till 

evangelierna skriver om Jesus uttalanden så att det passar deras eget sätt att tänka och att 

formulera sig.  

Något som talar för att Thomas här har använt sig av Matteus och Lukas är att det 

finns spår av båda i Thomas text. Thomasversionen ligger närmare Lukas än Matteus, som 

ofta är fallet.76 Orden “hatar, fader, moder, lärjunge, bröder, systrar” finns i Lukas och 

Thomas, men inte i Matteus. Ordet ἄξιος (värdig) är emellertid hämtat från Matteus. Enligt 

Bovon så är det troligt att Lukas använt det ursprungliga uttrycket från Q som är δύναμαι 

(kan) och att det är Matteus som har valt att översätta det till att vara värdig.77  

 

Att bära sitt kors 

När det gäller talet om korset använder Matteus λαμβάνω (ta) och Lukas använder verbet 

βαστάζω (bära). Lukas understryker betydelsen av martyrdomen, genom att välja verbet bära, 

som syftar till att verkligen bära en börda. Även Thomas har valt att använda “bära sitt kors”. 

En annan skillnad i ord som jag nämnde ovan är att Matteus och Thomas använder ordet ἄξιος 

(värdig), medan Lukas håller sig till δύναμαι (kan, förmår). Om Thomas har använt sig av 

både Lukas och Matteus, så har han valt ut de starkare och mer talande orden. ἄξιος, att vara 

”värdig” någon anser jag säger mer än bara ”kan”. Ordet ἄξιος saknas nästan helt i 

Septuagintas äldre böcker, men är vanligt förekommande i de yngre.78 I mackabéerlitteraturen 

används det framför allt i martyrberättelserna, den människa är ἄξιος som har gett sitt liv för 
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sin övertygelse. Sammanfattningsvis så skymtar jag här att Thomas med avsikt använt de tre 

starkaste uttrycken från Matteus och Lukas; hata sina närmaste, bära sitt kors och att vara 

värdig.  

Analys 3 

Matt 7:4-5, Luk 6:42, P.Oxy. 1.1-4, Thom 26 

Jag har här valt att ta med hela log. 26 från Thomas som utgångspunkt och hämtat paralleller 

till den från Matteus och Lukas. Från P.Oxy.1 finns endast 13 ord tillgängliga, som 

representerar slutet i de andra tre perikoperna, resten är möjligtvis försvunnet. Dokumenten 

från Oxyrhynchus, som benämns P.Oxy.1, P.Oxy. 654 och P.Oxy. 655, kommer från tre 

separata vittnesmål till Thomasevangeliet.79 Texterna är avsevärt mer fragmentariska än 

evangeliet från Nag Hammadi och Jesusorden finns alla representerade i första halvan av den 

koptiska versionen av evangeliet. Papyrerna från Oxyrhynchus dateras till 200-250 v.t. och 

P.Oxy.1 är det tidigaste av de tre vittnena, daterat till ungefär år 200.80  

 

 

Matt 7:4-5 Luk 6:42 P.Oxy. 1.1-4 Thom 26 

4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ 

ἀδελφῷ σου· ἄφες 

ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ 

ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ σοῦ; 

 

 

 

5 ὑποκριτά, ἔκβαλε 

πρῶτον ἐκ τοῦ 

ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν 

δοκόν, 

  

καὶ τότε διαβλέψεις 

ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ 

ἀδελφοῦ σου. 

 

πῶς δύνασαι λέγειν τῷ 

ἀδελφῷ σου· ἀδελφέ, 

ἄφες ἐκβάλω τὸ 

κάρφος τὸ ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς 

τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 

σου δοκὸν οὐ βλέπων;  

 

 

ὑποκριτά, ἔκβαλε 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ σου,  

 

 

καὶ τότε διαβλέψεις  

τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ 

σου ἐκβαλεῖν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καὶ τότε διαβλέψεις  

ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος  

τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 

ἀδελφοῦ σου  
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4 Eller hur kan be din 

broder: Låt mig rycka 

ut grandet ur ditt öga, 

du som har en bjälke i 

ditt öga? 

 

5 Hycklare, ryck först 

ut bjälken ur ditt öga, 

 

 

och då kan du se 

tydligt och rycka ut 

grandet ur din broders 

öga. 

 

Hur kan du säga till 

din broder: Broder, låt 

mig rycka ut grandet 

ur ditt öga, när du inte 

ser bjälken i ditt eget? 

 

Hycklare, ryck först ut 

bjälken ur ditt öga 

 

 

och då kan du se 

tydligt och rycka ut 

grandet ur din broders 

öga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och då kan du se 

tydligt och rycka ur 

grandet ur din broders 

öga. 

 

 

Jesus sade: Grandet i 

din broders öga, ser 

du, men bjälken i ditt 

eget öga ser du inte 

 

 

När du tagit bort 

bjälken ur ditt eget 

öga,  

 

då kan du se tydligt att 

ta bort grandet ur din 

broders öga. 

 

 

Matteus 7:4-5 

Matteus 7:4-5 ingår i en sektion där Jesus ger lärjungarna en skarp uppmaning att inte döma 

varandra, talet ingår i Bergspredikan. I 7:1 säger han “döm inte så blir ni inte dömda”. I vers 5 

beskriver Jesus att lärjungen först måste rycka ut bjälken i sitt eget öga, direkt efteråt kommer 

orden “då kan du se tydligt”. I och med detta förutsätter Jesus att alla har en bjälke i det egna 

ögat som måste avlägsnas innan det går att se klart.81 Jesus undervisning tyder på att det inte 

är fel att ta ut grandet i broderns öga. Det går att göra sin medmänniska uppmärksam på något 

som hindrar den andre att se klart. Detta skulle kunna motsäga det absoluta förbudet att inte 

döma som Jesus uttalar i 7:1 “döm inte så blir ni inte dömda”.  

Det som Jesus dock understryker enligt Gundry, är att om en människa är 

självgod/självrättfärdig dömer hon andra på ett kritiskt, självmedvetet sätt. Hon är medveten 

om sin egen godhet. Om däremot den som tillrättavisar någon, är medveten om sina egna 

brister och sedan förmanar sin broder, blir det med en omsorg om den andre. Det är egot hos 

den som dömer, som i det här sammanhanget placeras i ett nytt ljus.82 Den som dömer blir den 

som är dömd. Överdriften i jämförelsen mellan bjälken och grandet/flisan är tydlig, det är ett 

slag i ansiktet på den person som känner att den vet skillnaden på vad som är rätt och fel. 

Effekten stärks eftersom åhöraren adresseras direkt i och med att andra person singular 

används; καὶ τότε διαβλέψεις (och då vill du se klart). Det bifogade infinitivet ἐκβαλεῖν, 
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(rycka ut) visar på en logisk följd av ett skeende, bara när vi ser klart kan vi avlägsna något 

hos vår broder eller syster.  

Kan vers 5 ha en ironisk mening? Vill någon fortfarande leta efter flisor i en broders 

öga när bjälken i det egna tagits bort, när någon blir medveten om hur mycket skräp som ryms 

inom det egna skalet? Det som talar emot en ironisk förståelse är att ordet πρῶτος (först) 

används, vilket pekar på att det är två sekvenser. Den som först har renat sig själv och rensat 

sina ögon, påpekar inte något för sin medmänniska i kategorin att döma, utan individen har då 

uppnått ett tillstånd då det finns ett hjälpande som kommer från hjärtat. Vi hjälper av 

välvillighet istället för av självrättfärdighet.  

 

Luk 6:42 

Matteus och Lukas versioner av passagen som börjar med ordet ὑποκριτής överensstämmer så 

väl att Bovon menar att endast Q kan övervägas vara källa till dessa ord från Jesus.83 Den 

knappa olikhet som finns kan vara tecken på en stilistisk ändring hos Lukas. En form av 

talesättet finns även i rabbinsk litteratur från 100-talet. Det har tillskrivits R.Tarfon, en vis 

rabbinsk präst som levde efter andra templets fall i Jerusalem.84 Denna rabbin var sorgsen 

över att hans folk inte kunde acceptera en förebråelse. Om någon sa “ta ut flisan från ditt 

öga”, kom svaret tillbaka “ta ut bjälken från ditt öga”. I detta talesätt finns dock inte ordet 

hycklare med. I Matteus och Lukas visar Jesus tilltal till lärjungarna på en vis lärares 

auktoritet som uttalar sig på ett retoriskt myndigt sätt.85  

Ordet ὑποκριτής uttrycker något extremt, det liknar ett uttryckssätt som semitiska 

lärare ofta använder. Kraften dras från överdriften. Den som tilltalet riktar sig till är emellertid 

inte en autentisk person, utan en omedveten hycklare som utsätter sig för självbedrägeri. 

Enligt Fitzmyer användes uttrycket av de tidiga kristna som ett epitet på deras judiska 

meningsmotståndare.86 Ordet ὑποκριτής står i vokativ, ὑποκριτά, och hör då förmodligen till 

ursprunget från Q. Det kan beteckna “någon som svarar” och även i klassisk grekiska betyda 

“översättare” eller “aktör” på scenen. I Septuaginta finns ordet i Jobs bok, i betydelsen 

“gudlös”. I judisk diasporalitteratur förekommer det i betydelsen av någon som ljuger och 

bedrar. Substantivet ὑποκριτής, påträffas bara i synoptikerna, inte i Johannes och inte heller i 
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Thomas. I Lukas finns det på ytterligare två ställen (12:56, 13:15) och Matteus har med 

uttrycket 13 gånger (ex: 6:2, 23:13). 

Enligt Bovon är meningen inte här att Jesus uttalar sig dömande mot människorna, 

trots det fräna tilltalet.87 Jesus uttalande visar på etiska instruktioner, människan behöver bli 

medveten om sitt eget hyckleri, för att få en mer smidig relation till sina bröder och systrar. 

 

P.Oxy.1.1-4 

Det återstår endast 13 ord av P.Oxy.1.1-4, dessa 13 ord stämmer helt med ordalydelsen i slutet 

av Luk: 6:42. Det enda som skiljer texterna åt är placeringen av ἐκβαλεῖν (att rycka ut). Ordet 

är placerat efter διαβλέψεις (se tydligt), som stämmer överens med var Matteus har lagt det. 

Det vanligaste är annars att Thomas version ligger närmast Lukas.88 Goodacre menar att 

likheten mellan P.Oxy.1.1-4 och de två synoptikerna är anmärkningsvärt i och med att det 

grekiska vittnesmålet är så fragmentariskt.89 Visserligen behöver det uppmärksammas att  

P.Oxy.1.1-4 ser ut att börja halvvägs in i en sammanfogad sats, det är visserligen en egen 

mening men den saknar en första del att höra ihop med. Strukturen som börjar med καὶ τότε 

διαβλέψεις (och då kan du se tydligt) visar emellertid på att meningen med stor sannolikhet 

skulle ha börjat på liknande sätt som Matteus och Lukas. De ovanliga ord som används i 

denna passage tyder på en direkt kontakt mellan texterna. τὸ κάρφος (grand/flisa) uppträder 

endast här i Nya Testamentet och användandet av διαβλέπω för “se” finns bara på detta ställe 

och i Mark 8:25.  

Orden i P.Oxy.1.1-4 kommer inte från någon trosbekännelse, liturgisk recitation eller 

liknande. Detta gör det enligt Goodacre extra troligt att Thomas har använt sig av 

synoptikerna. Det finns de som förespråkar att likheten i ord och fraser mellan Thomas och de 

kanoniska evangelierna kommer från en muntlig tradition, att det är vanliga förekommande 

ord och fraser som skrivits ner av de olika evangelieförfattarna.90 Goodacre hävdar att 

ordalydelsen och ordföljden här är så lika att det med säkerhet härstammar från direkt kontakt 

mellan texter och inte från muntliga traditioner som skrivits ner. Han jämför med de tre 

synoptikernas inbördes relation. Det finns ingen som på allvar tvivlar på att det finns en 

litterär kontakt dem emellan, att deras litterära likhet skulle komma från en muntlig tradition. 
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Thom 26 

Författaren till Thomas verkar medvetet ha uteslutit talet om hycklare. Detta var ett uttryck, 

som jag skrev i analysen av Lukas, användes av tidiga kristna som ett epitet på deras judiska 

meningsmotståndare. Thomasevangeliet saknar den stridbara tonen gentemot olika judiska 

grupperingar som finns i de kanoniska evangelierna.91 En orsak kan vara att Thomas med sina 

114 nästan helt fristående logier inte behöver en tidshistorisk kontext på samma sätt som de 

kanoniska evangelisterna.  

Frid och Svartvik menar att det är anmärkningsvärt hur få logier som nämner och 

kritiserar de dåtida religiösa etablissemangen, särskilt om man betänker fariséers och de 

skriftlärdas påstådda utpräglade hyckleri i den kanoniska traditionen. Det finns likväl två 

logier i Thomas som nämner fariséer på ett negativt sätt (log.102 och 39).  

 Thomasevangeliet är ingen berättelse, men en del logier som kommer efter varandra ser ut att 

kunna höra ihop. Frid och Svartvik anser att det finns ett uppenbart samband mellan vers 25 

och 26 eftersom båda logierna handlar om ögon.92 I log. 25 säger Jesus: “Älska din broder 

såsom dig själv. Bevara honom som din ögonsten.” Om dessa verser medvetet placerats efter 

varandra som i ett gemensamt sammanhang skulle det inte passa in att börja vers 26  med 

“hycklare”. Versen blir mer som ett vänligt påpekande hur någon kan hjälpa sin 

medmänniska, utan den starka polemik som uttalas i Matteus och Lukas. Något som kan 

stödja påståendet att vissa verser har placerats efter varandra med avsikt, är att även vers 27 

och 28 ser ut att höra ihop. Dessa verser handlar båda om blindhet och syn; log. 27: “...skall ni 

inte se Fadern..”, och log. 28: “...eftersom de är blinda i sina hjärtan och inte ser..”. 

Jämförelse Matt 7:4-5, Luk 6:42, P.Oxy. 1.1-4, Thom 26 

Vid jämförelse mellan den text som finns tillgänglig från P.Oxy. 1.1-4 och Matteus och 

Lukas, så visar de en stor överensstämmelse med varandra att jag anser det sannolikt att 

skrifterna har haft en direkt kontakt. Jag ser det inte som troligt att det skulle komma från 

samma muntliga tradition. Det rör sig om användningen av ovanliga ord som inte ser ut att 

komma från vanliga talesätt. Det finns fler exempel i Oxyrhynchus fragmenten, där 

ordalydelsen i grekiskan visar en betydande likhet. En fara kan emellertid finnas i att leta upp 

texter som stöder den egna teorin. Goodacre menar att även den koptiska översättningen 

behöver övervägas för att hitta ett mönster av hur författaren till Thomas kan ha använt 
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synoptikerna.93 Patterson ser i dessa texter inget som demonstrerar Thomas användning av 

Matteus eller Lukas, utan menar att likheten kommer från ett gemensamt ösande ur en äldre 

tradition.94 Det är många steg på vägen i tolkning och översättning av dokument. Jag anser 

ändå att exemplet ovan kan visa på att författaren till Oxyrhynchus fragmentet har hämtat sin 

text från Matteus och Lukas, även den koptiska texten visar på en stor likhet med 

synoptikerna. 

De båda kanoniska evangelisterna har med ordet “hycklare”, vilket inte finns i 

Thomas. P.Oxy. 1 är visserligen fragmentariskt och möjligtvis saknar den en början, men inte 

heller det koptiska Thomas har med ordet. Om det är så att uttrycket användes av de tidiga 

kristna som ett epitet på deras judiska meningsmotståndare, kan författaren medvetet valt att 

utesluta det eftersom Thomas i stort saknar polemik mot fariséer och andra judiska grupper. 

Om vi granskar början av texterna, där vi måste räkna bort Oxyrhynchus, så har 

Thomas en liknande start som Matteus och Lukas. Thomas har dock kortat ner det hela 

avsevärt. I Matteus börjar talet om grandet och bjälken redan i vers 3: ”varför ser du grandet i 

din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?”. I Lukas börjar det i vers 41 på 

samstämmigt sätt. Talesättet om grandet och bjälken stegras i både Matteus och Lukas, 

tilltalet blir efterhand mer irriterat och tillrättavisande. Det kommer ett ifrågasättande; “hur 

kan du säga”, och sedan “när du inte ser”? De båda kanoniska evangelisterna låter Jesus ställa 

frågor om hur de kan anmärka på något hos sin broder. Thomas börjar sin logia med att Jesus 

gör ett påstående; “grandet i din broders öga, ser du, men bjälken i ditt eget öga ser du inte.” 

Ordalydelsen är lika men Thomas har inte den narrativa inramningen utan har lagt upp det 

annorlunda enligt eget mönster. Log. 26 börjar med orden “Jesus sade”, som brukligt. I både 

Matteus och Lukas ingår texten i eldande tal till lärjungarna. De båda evangelisterna låter 

Jesus använda en retorisk skicklighet med ett anförande som stegrar och användandet av det 

rätt provocerande begreppet hycklare. Thomas kan ha plockat ut de ord han vill att Jesus ska 

få fram, den etiska undervisning blir som ett konstaterande; rensa dina ögon så ser du klarare.   

Sammanfattning 

Min frågeställning har varit hur relationen ser ut mellan Thomasevangeliet och synoptikerna. 

Jag har tittat på vilken tradition som kan vara tidigast och varför de ser annorlunda ut. Min 

egen tes som jag utgått ifrån, har varit att författaren till Thomas kände till evangelierna och 
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att han använde dem till viss del i sitt författande. Här kommer jag att sammanfatta de tre 

analyser jag har gjort och redovisa det jag har kommit fram till. 

Analys 1 

I min första analys har jag funnit både likheter och skillnader mellan Luk 17:20-21 och log. 3 

i Thomas. Det mesta som skiljer sig åt mellan texterna är sådant som enligt min uppfattning, 

bär spår av redigering från författaren till Thomas: 

Lukas börjar perikopen om himmelriket med att Jesus får en förfrågan från 

fariséerna. Thomas har en mer diffus beskrivning av några okända personer som har 

lärjungarna i sitt garn. Det tyder på en omskrivning från Thomas sida, eftersom han så sällan 

nämner några fariséer i sitt evangelium. Han har heller inte i denna logia med någon polemik 

mot några judiska grupperingar. Det är värt att notera att Thomas börjar log. 3 med att nämna 

några som sägs ha lärjungarna i sitt garn, eftersom författaren sällan nämner några olika 

sammanslutningar. Författaren till Thomas kan ha raderat bort fariséerna, men ändå velat ha 

med en markering mot några som han ansåg försökte förleda folket/lärjungarna med en annan 

syn på Guds rike. 

Båda evangelisterna använder ordet “se” i talet om var himmelriket kan hittas. 

Thomas har en mer utbyggd framställning om var man inte ska leta efter himmelriket, den 

verkar ha inspirerats från femte Moseboken. I Moseboken finns dock inte ordet “se” med, så 

det kan visa på att det ordet har hämtats från Lukas som även han talar om att se riket. 

Lukas skriver att “Guds rike finns i ert inre”, jämfört med Thomas “riket är i ert 

inre”. Jag anser det trovärdigt att Thomas har tagit talet om det inre riket från Lukas. Om han 

har velat göra sitt evangelium mer trovärdigt, har han här plockat från en redan etablerad 

evangelist det tal om himmelriket som passar honom. Thomas har mest material från Lukas 

och det här är det enda stället i någon av synoptikerna som det talas om ett inre Guds rike som 

finns tillgängligt redan nu. Det ser ut att stämma in på Thomas tankar om Guds rike eftersom 

en liknande tankegång finns i log. 113. 

Analys 2 

I log. 55 ser det ut som om Thomas har valt ut ord och uttryck från både Matteus och Lukas.  

Thomasversionen ligger som nämnts ofta närmare Lukas än Matteus. Det som tyder på att 

Thomas har studerat de båda andra evangelisterna är att orden “hatar, fader, moder, lärjunge, 

bröder, systrar” verkar komma från Lukas. Thomas har visserligen inte tagit med orden hustru 
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och barn som finns i Lukas, men han har ändå inbegripit bröder och systrar i talet om att hata 

sin familj. 

Thomas nämner inte någon annanstans i evangeliet Jesus död eller ordet kors, en 

förklaring att han har tagit med det i log. 55 skulle kunna vara att Thomas vill betona det 

utmanande med att vara Jesus lärjunge. Författaren har valt både det starkare talesättet om att 

hata från Lukas och det tyngre uttrycket att “bära sitt kors,” istället för att “ta sitt kors” som 

Matteus använder. Från Matteus ser Thomas ut att ha valt att använda ordet “värdig”, som är 

ett mer talande ord än “kan”, som Lukas har använt sig av.  

Analys 3  

Jag valde att i min tredje analys ha med en text från Oxyrhynchus, även om det bara var ett 

kort fragment, för att studera likheten i den grekiska ordalydelsen. Den grekiska texten från 

Oxyrhynchus visar på så stor samstämmighet med Matteus och Lukas, enligt mig tyder det på 

att texterna har haft kontakt med varandra. Även i denna text om bjälken och grandet verkar 

Thomas ha hämtat mest material från Lukas. Thomas kan även ha använt sig av tidiga källor 

som han har haft tillgång till, men det förklarar inte den övervägande ordlikheten med just 

Lukas.  

Patterson hävdar att det finns en extrem svårighet att spåra likheten i ord genom olika 

översättningar och att hävda att Thomas är mer lik Lukas eller Matteus i olika fall.95 Den 

likhet i grekiskan som finns skulle enligt honom lika gärna kunna komma från Thomas 

kännedom om Q-källan. Det skulle även kunna härstamma från en annan äldre tradition som 

både synoptikerna och Thomas har använt. Patterson anser vidare att den samstämmighet i 

ord som finns, kan ha sitt ursprung i vanliga ord och meningar som har cirkulerat tidigt efter 

Jesus död och som är lätta att komma ihåg.96 Jag anser att Pattersons åsikter och ståndpunkter 

är relevanta och att det finns en risk i att driva en tes och sedan leta upp texter och dokument 

som stöder den egna åsikten. Det är förstås av vikt att se på helheten. Tanken att Thomas 

skulle ha känt till Q är givetvis möjlig. Jag anser det likväl rimligt att författaren till Thomas 

har känt till och delvis använt sig av synoptikerna, utifrån den granskning av de texter som jag 

har genomfört. 

Goodacre menar att marginaliseringen av de grekiska textvittnen som finns, orsakar 

skada i forskningen kring Thomas.97 Forskare tenderar att negligera likheten i grekiskan 
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mellan synoptikerna och Thomas. Desto mer fokus som läggs på den koptiska texten, desto 

mindre uppmärksamhet får den slående överensstämmelsen i det grekiska språket mellan 

texterna. 

 

Oberoende eller beroende? 

Min slutsats är att författaren till Thomas har använt sig av synoptikerna på ett medvetet sätt 

och att det därmed är tidsmässigt placerat efter dem. Cameron menar att dateringen av 

evangeliet är spekulativ.98 Den är beroende av att väga kritiska bedömningar om historien av 

överföringen av Jesus ord och processen av skapandet av en skriven evangelietext. Jag inser 

givetvis svårigheten att datera ett original av Thomas som inte existerar och att bedömningen 

blir spekulativ som Cameron skriver.  

I min forskningsöversikt tog jag upp att forskare studerar evangeliet genom olika 

angreppssätt. Ordalydelsen har jag diskuterat ovan. Ett annat argument för Thomas oberoende 

är att de paralleller som finns med synoptikerna inte följer samma ordning som de kanoniska 

evangelierna. Författaren till Thomas verkar inte helt slumpmässigt ha satt samman de 114 

logierna, vissa texter verkar ha liknande tema som jag skrev i min tredje analys. Men det finns 

i Thomas ingen som helst berättande ram, så jag finner det inte anmärkningsvärt att de 

paralleller som föreligger inte är placerade i samma ordning som synoptikerna har lagt dem i. 

Ordning och genre anser jag hör ihop. Thomas har inget berättande material som 

synoptikerna, då finns det inte samma behov att lägga parallelltexterna enligt deras ordning. 

Vad går det att säga om Thomas genre, går evangeliet att placera i ett fack? I min teoridel 

diskuterade jag att evangeliet har kopplats till gnosticism och min slutsats där är att Thomas 

inte har någon samhörighet med det svårdefinierade begreppet. Nya Testamentets evangelier 

kallades inte ”evangelier” från början, även genren när det gäller dessa skrifter om Jesus är en 

komplicerad fråga. Genrefrågan gällande Thomas är debatterad, vi kan konstatera att det inte 

är en berättande text. Vilken genre Thomas egentligen tillhör är en “förhäxad” fråga, enligt 

Perrins sätt att uttrycka det.99 Det finns alltså inget säkert fastställt i den frågan. Thomas 

verkar ha använt synoptikerna på ett medvetet och selektivt sätt. Han har inte tagit med allt 

det traditionella och historiska bagage som den synoptiska texten innehåller. Thomas har 

enligt min uppfattning, redigerat texten utifrån egen vilja och tankegångar. 
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Slutligen: Varför använde sig Thomas av synoptikerna? 

Thomasevangeliet presenterar sig själv som en text med dolda ord från den levande Jesus: 

“Dessa är de fördolda ord, som den levande Jesus  

sade, och Didymos Judas 

Thomas skrev ner dem. (1) Och han sade: Den, 

som finner uttydningen av dessa ord, skall 

inte smaka döden.” 

Det kan vara så att författaren till Thomas velat väva samman ett nytt annorlunda material 

med ett äldre, mer familjärt för att ge autencitet åt sin text. Det är visserligen svårt att veta hur 

pass etablerade Markus, Matteus och Lukas var när Thomas skrev sitt evangelium. Min tanke 

är ändå att de synoptiska evangelierna hade hunnits spridas en del och användes i flera olika 

kommuniteter. 

I Thomasevangeliet finns ofta flera logier i rad som har paralleller i någon eller några 

av synoptikerna, mellan dessa finns eget stoff. Det ger ett intryck av att vara sammansatt på 

ett avsiktligt och metodiskt sätt, även om det inte har fyllts ut med berättande text som i 

synoptikerna. Vid parallella texter mellan synoptikerna och Thomas är Thomas version oftast 

lite kortare.100 Thomas verkar fokusera på mer komprimerade, självständiga Jesusord, med en 

minimal eller ingen alls inramande berättelse. Goodacre menar att detta kan bero på att 

författaren till Thomas inte har samma erfarenhet att skriva berättelser som synoptikerna, att 

han inte skulle vara en lika god författare. Lewis är kritisk till denna åsikt i sin artikel, hon 

ifrågasätter om det överhuvudtaget var Thomas mål att skriva en berättelse.101 Jag håller med 

Lewis i denna kritik, min åsikt är att författaren till Thomas har valt ut de traditioner av Jesus 

ord som han vill förmedla. Han har samlat ihop det i en samling logier, och har av någon 

anledning inte varit intresserad att ge det en narrativ inramning.  

De fyra kanoniska evangelisterna har skrivit sina evangelier enligt egna redaktionella 

mönster och vänt sig till olika målgrupper och kommuniteter. Även Thomas har  förmodligen 

redigerat sitt evangelium efter en tilltänkt publik och ett sammanhang. Om min teori stämmer 

angående Thomas användande av synoptikerna, så hindrar inte det att evangeliet öppnar upp 

nya fönster mot en delvis annorlunda Jesustradition än den vi ser i de fyra kanoniska 

evangelierna. Traditionen begränsades till fyra evangelier i slutet av första århundradet, en del 

forskare vill se Thomas som ett femte evangelium. Detta är en fråga som jag lämnar öppen. 
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Goodacre skriver emellertid att Thomasevangeliet har en plats bland forskare, som en text 

som går tillbaka till tidig kristendom.102 

Implikationer 

Denna uppsats avhandlar Thomas eventuella beroende av synoptikerna. Jag har jämfört tre av 

Thomas logier som har paralleller i Matteus och Lukas och dragit en slutsats när det gäller 

likheten mellan dessa. Ungefär halva Thomas har paralleller i de kanoniska evangelierna, så 

det vore intressant att undersöka vidare de logier i Thomas som inte har några likheter alls 

med synoptikerna. Goodacre menar att det kan vara så att det är i det egna materialet hos 

Thomas, som vi skulle kunna lära oss mer om evangeliets natur och original.103  

Perrin anser att forskningen skulle behöva fortsätta framåt med att arbeta med 

Thomasevangeliet som en helhet, och undersöka vad de 114 Jesusorden kan ha betytt och hur 

de fungerade i Nag Hammadi kommuniteten.104 Enligt Goodacre är ett av problemen gällande 

forskningen kring Thomas dess fokus på formkritik.105 Han efterlyser  en kritisk undersökning 

av redaktionell karaktär liknande den som gjorts kring de kanoniska evangelierna. Även 

Goodacre anser att mer forskning behövs om evangeliet som helhet, vilket kan hindras av 

behandlingen av Thomas som endast en ihopsamlad källa av Jesusord. Ett redaktionellt 

kritiskt tillvägagångssätt skulle kunna leta efter redaktörens röst och försöka hitta nyckeln till 

arbetet. Det skulle kunna leda till att mer fokus läggs på det som upprepas och behandlas med 

eftertryck i evangeliet och som lett till det slutliga formandet av källmaterialet. 
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