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[Turpinājums] 

 

Toma evaņģēlijs   

Vēl viens no populārākajiem „apslēptajiem” evaņģēlijiem ir Toma evaņģēlijs. Arī 

tas bija zināms jau no pirmo gadsimtu teologu darbiem, kad visi vienbalsīgi to noraidīja 

kā Evaņģēlija vēstij neatbilstošu.
1
 Pirmie Toma evaņģēlija fragmenti tika atrasti Ēģiptē, 

netālu no Oksirinkus pilsētas (Oxychrynchus) 20.gs. sākumā; tad gan neviens īsti nespēja 

identificēt to piederību. 1945. gadā, arī Ēģiptē, netālu no Nag-Hammadi pilsētas kāds 

vietējais fermeris nejauši atrada zemē ieraktu apmēram metru augstu slēgtu māla trauku. 

Sākumā viņš baidījies to atvērt, bīdamies, ka tur varētu slēpties ļaunais gars. Bet ja nu tur 

būtu dārgumi? Liela bija viņa vilšanās, kad podā atradās vien kaudze ar pavisam veciem 

nekam nederīgiem kodeksiem.
2
 Fermera māte pat pamanījās daļu no tiem izmanot par 

krāsns iekuru. Lai nu kā, par laimi, vai nelaimi, bet pēc kāda laika šīs grāmatas nonāca 

pētnieku rokās. Kodekss Nr. 2. saturēja Toma evaņģēliju.  

Šis evaņģēlijs ir viens no tiem, par kuriem grūti viennozīmīgi pateikt, kurai grupai 

tas piederējis, - gnostiķiem, vai kristietības sektai. Tas atšķiras no kanoniskajiem 

evaņģēlijiem, jo nesatur nekādu stāstījumu; tajā nav nedz Jēzus dzimšanas, nedz dzīves, 

nedz darbu, nedz brīnumu, nedz ciešanu, nedz nāves un augšāmcelšanās. Tā vietā Toma 

                                                           
1
 Ap 233. gadu pēc Kristus baznīctēvs Origēns piemin Toma evaņģēliju starp heterodoksajiem (nepareizi 

mācošajiem) evaņģēlijiem. Vēlāk šo pašu pārliecība pauž Hieronīms, Ambrozijs, Bede, Eisebijs, Jeruzālemes Kirils, 

u.c. Cik var spriest no baznīctēvu liecībām, Toma evaņģēliju lietojuši manihejieši, 3. gs. radusies reliģiska kustība, 

kas mēģināja sintezēt kristietību, budismu un zoroastrismu vienā reliģijā. Vairāk informācijas 

http://www.ntcanon.org/Gospel_of_Thomas.shtml. 
2
 Cik zināms, tika atrasti 12, vai sākotnēji 13 kodeksi, kuri saturēja 52 tekstus, no 46 dažādiem darbiem. (Daži 

parādījās vairākkārt). http://www.nag-hammadi.com/ 

 



evaņģēlijs satur 114 teicienus, kuri tiek piedēvēti Jēzum. Arī Jēzus šajā evaņģēlijā ir 

savādāks, - Viņš ir tik vien kā runājoša galva, kā filozofs un askēts, ne reizi netiek minēta 

Jēzus krusta nāves nozīme. Daudzi no Toma evaņģēlija teicieniem ir ļoti tuvi kanonisko 

evaņģēliju teicieniem. 53. teiciens skan: „Kurš neienīst savu tēvu un māti nevar būt mans 

māceklis, un kurš neienīst savus brāļus un māsas un neņem savu krustu, kā es to darīju, 

tas nebūs manis cienīgs.” Lūkas evaņģēlija 14:26-27 rakstīts: „Ja kāds nāk pie Manis un 

neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas 

nevar būt Mans māceklis. Kas nenes savu krustu un neseko Man, tas nevar būt Mans 

māceklis.”  

Vienlaikus Toma evaņģēlijs satur arī gnostiķu pasaules uzskata elementus. Radība, 

jeb fiziskā pasaule ir ļauna un no tās ir jāatsakās. Tāpat neizprotama ir attieksme pret 

sievietēm, kā tā noformulēta 114. teicienā. „Pēteris teica viņiem: „Lai Marija mūs atstāj, 

jo sievietes nav dzīves cienīgas.” Jēzus teica: „Skat, es vadīšu viņu, es darīšu viņu par 

vīrieti, lai arī viņa var kļūt par dzīvu garu, līdzīgu jums vīriešiem. Jo katra sieviete, kas 

padara sevi par vīrieti ieies debesu valstībā.””  

 

Vēl dažas „pērles”  

 Jāņa Apokrifs, jeb Jāņa slepenā grāmata ir vēl viens tipisks gnostiķu darbs; it kā 

atklāsme kādu Jēzus devis māceklim Jānim jau pēc savas augšāmcelšanās. Ko gan Viņš 

tādu Jānim pastāstīja? Izrādās, ka Sofija (dievišķa būtne, sengrieķu val. – gudrība) bija 

nolēmusi radīt citu dievību bez sava vīrišķā partnera ziņas. Bet šis radījums bija sanācis 

deformēts un nepilnīgs. Tam tika dots vārds Jaldabaots. Lai noslēptu savu nedarbu Sofija 

bija aizvākusi šo radījumu no Plēromas (dievišķā sfēra, sengrieķu val. – Pilnība) uz 

zemākām sfērām.  

Jaldabaots, kurš nu bija atstāts viens pats, radīja zemākas dievišķas būtnes un arī 

mūsu pasauli. Tā kā Jaldabaots neko nezināja par Plēromu, tad viņš iedomājās, ka viņš ir 

vienīgais dievs un savā muļķībā deklarēja: „Es esmu Tas Kungs, un cita nav neviena; bez 

Manis neviena Dieva nav.” (Citēts no pravieša Jesajas grāmatas 45:5) Viņa pārējie palīgi 

nolēma radīt cilvēku: „Darīsim cilvēku pēc Dieva tēla.” (Citēts no 1.Moz 1:27 un 2:7) 



Taču šim radījumam nebija gara. Tas Viens (dievišķa būtne) piemuļķoja Jaldabaotu, lai 

tas iepūstu savas mātes spēku cilvēkā Ādamā, tā padarot cilvēku par lielāku nekā 

personas, kas viņu bija radījušas. Tad Tas Viens sūtīja Domu (arī kāda būtne), lai tā 

palīdzētu Ādamam izbēgt no šīs pasaules materiālā cietuma.  

 Marijas Evaņģēlijs. Arī šis nav īsti kā evaņģēlijs, bet gan instrukcijas apraksts, 

kuru Jēzus esot devis Marijai Magdalēnai pēc augšāmcelšanās. Notikumi risinās situācijā, 

kad mācekļi šaubās, vai ticēt Marijai, vai nē. Galvenā doma šajā darbā ir tā, ka Marijai 

Magdalēnai ir tik pat daudz autoritātes, cik apustuļiem, kas nozīmē, ka arī viņas mācītais 

būtu jārespektē. Šis stāsts ir atvasināts no Jēzus parādīšanās Marijai Magdalēnai apraksta 

Jāņa evaņģēlijā. Jēzus sacītais Marijas evaņģēlijā nekādi nesaskan ar Jēzus mācīto 

kanoniskajos evaņģēlijos, tā vietā tas atspoguļo arī citos 2.gadsimta gnostiķu darbos 

sastopamās mācības.  

 Filipa vēstule. Tā nesatur Jēzus teicienus, bet gan apustuļa Filipa sacīto. Līdzīgi kā 

Toma evaņģēlijā, arī šeit nav nedz stāstījuma, nedz arī kādas loģiskas darba struktūras. 

Pestīšana nenotiek caur Jēzus augšāmcelšanos, bet gan caur viņa atklāsmi. 22. teiciens to 

pasniedz šādi: „Tie, kas saka, ka Kungs vispirms nomira un tad augšāmcēlās, ir visu 

sajaukuši. Jo viņš vispirms cēlās augšām, un (tad) viņš nomira. Ja kāds vispirms iemanto 

augšāmcelšanos, tas nemirs; (kā) Dievs dzīvo, tā arī šis (nemirs).” Arī Filipa vēstulē 

fiziskā eksistence ir ļauna un vispār visa radība ir nevis no Dieva, bet gan kāda kļūda. 

105. teiciens to paskaidro šādi: „Radīšana sākās kā kļūda, jo tas, kurš to radīja, vēlējā to 

radīt nemirstošu un neiznīkstošu. Viņam nesanāca un viņš nesasniedza iecerēto. Jo 

pasaule nekad nav bijusi neiznīkstoša, nedz arī tas, kas to radīja bija neiznīkstošs.”  

 Ir cilvēki, kuriem šķiet, ka gnostiķu evaņģēliji satura ziņā ir pieņemamāki nekā 

kanoniskie, jo tie nerāda Jēzu kā tādu, kuram pieder absolūta vara pār visu radību, un 

kurš spēj veikt lietas, kuras pārsniedz lietu dabīgo kārtību. Pēc principa, - jo mazāk 

brīnumu, jo vieglāk pieņemt stāstu. Kas vēl var šķist patīkami, - gnostiķiem cilvēku 

problēma ir nevis mūsu grēks, bet gan nezināšana. Savukārt, kas attiecās uz lietām ārpus 

mūsu realitātes, par tām jau var stāstīt visu, kas vien ienāk prātā.  

 



Kāda ir šo darbu saistība ar Kristus Evaņģēliju 

 Kad esam aplūkojuši, kāda ir tā patiesību, kuru šie apslēptie evaņģēliji mums 

atklāj, pārdomāsim, cik uzticama ir šo evaņģēliju liecība, un kāds ir to iespējamais sakars 

ar Kristus Evaņģēliju.  

Jau iepriekšējā nodaļā aplūkojām, ko vārds „Evaņģēlijs” nozīmēja Kristus baznīcā 

pirmajos gadsimtos. Jau pirms bija uzrakstīts kaut viens no četriem kanoniskajiem 

evaņģēlijiem, vārds „Evaņģēlijs” apzīmēja labo vēsti par Jēzu Kristu: „Kāp jo augstā 

kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēja! Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme, tu labās vēsts 

nesēja, un nebīsties! Pasludini Jūdas pilsētām: „Redziet, te ir jūsu Dievs!” Redziet, Dievs 

Tas Kungs nāk ar lielu spēku, un Viņa elkonis dod tam uzvaru, Viņa alga ir pie Viņa, un 

Viņa atmaksa ir Viņa priekšā! Kā gans Viņš ganīs Savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus 

Savās rokās un tos nesīs Savā klēpī un sargās avju mātes.” (Jes 40:9-11)  

Tā bija vēsts, kas mainīja dzīves: „Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas 

tic, jūdam visupirms un arī grieķim.” (Rom 1:16) Tā bija vēsts no paša Dieva, vēsts, kas 

bija centrēta uz Jēzu Kristu: „Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību. Bet mēs 

sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas 

aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība.” (1.Kor 1:22-24) 

Turklāt tā bija ļoti konkrēta vēsts, kura varēja zaudētu savu jēgu, ja tiktu sagrozīta: „Es 

brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties 

citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt 

Kristus evaņģēliju. Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu 

evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!” (Gal 1:6-8)  

Turklāt šī pati Evaņģēlija vēsts pauda noteiktu pasaules uzskatu, kuru īsumā varētu 

apkopot šādos vārdos. Dievs radīja pasauli, kuru Viņš atzina par ļoti labu. Diemžēl 

cilvēki izvēlējās nepaklausīt Dievam, un šīs nepaklausības rezultātā pasaulē ienāca grēks. 

Dievs izvēlējās glābt šo pasauli, pats uzņemdamies visas grēka sekas pie krusta. Jēzus 

Kristus no Nācaretes ir Dieva Dēls, kurš mira mūsu dēļ, un būdams dzīvības Kungs kā 

pirmais cēlās augšām no mirušajiem. Pateicoties Dieva žēlastībai ticībā uz Jēzu Kristu 

ikvienam tiek dāvāta visu grēku piedošana. Laiku beigās šis pats Jēzus redzamā veidā 



nāks atkal visā savā dievišķajā godībā, lai atjaunotu kritušo radību dzīvei mūžīgā 

svētlaimē. 

Vai tāds ir arī šo citu evaņģēliju pasaules uzskats? Kā to jau aplūkojām iepriekš, šie 

evaņģēliji pauž pavisam citu izpratni par realitāti. Tas ir maldīgs apgalvojums, ka šie citi 

darbi liecinātu par Jēzu Kristu, lai arī daži no tiem nodēvēti par evaņģēlijiem. Jā, tie bieži 

izmanto Bībeles personāžus, taču tas arī viss. Šo darbu autoru pasaules uzskats ir gauži 

atšķirīgs. Reizēm šie autori pieder no kristietības atvasinātām sektām, reizēm kristīgā 

terminoloģija vienkārši tiek adaptēta radikāli atšķirīgās reliģiskajās grupās; tā šie darbi 

„aizņemas” pa drusciņai no viena, pa drusciņai no otra, pa drusciņai no trešā pasaules 

uzskata, lai veidotu paši savējo.  

Cik var spriest no šo gnostiķu grupu ticības pārliecības, tās viegli ieraugāmas arī 

šajos apslēptajos evaņģēlijos. Bieži šie darbi ir agresīvi gan attiecībā pret jūdaismu, gan 

pret kristietību. Tā arī Jēzus tajos ne tikai pats nav jūds, bet pat ir pret jūdiem noskaņots. 

Nevis Pestītājs, bet gudrais. Tāds, kura pasaules uzskats būtiski atšķiras no Vecās Derības 

pasaules uzskata, kurš pats sevi nekādā ziņā neuzskata par Pestītāju tādā nozīmē kā to 

saprot Bībele. Ja Kristus Evaņģēlija centrā ir augšāmcelšanās, tad gnostiķiem zināšanu 

iegūšana.  

Evaņģēlijs pirmajos gadsimtos nebija kāds atsevišķs literārais žanrs, kuru varētu 

izmantot katrs, kurš vēlās. Tomēr četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem ir kādas kopīgas 

raksturīgas pazīmes. Tie ir vēsturiski. Tie liecina par laiku, kurā Dieva Dēls dzīvoja mūsu 

vidū. Tajos darbojās reāli cilvēki, - valdnieki un pārvaldnieki, Poncijs Pilāts, Hērods 

Antipa, Hērods Agripa I un II, Fēliks, Festus, augstie priesteri Anna un Kajafa, vienkārši 

ļaudis, Sīmanis no Kirēnijas, u.c. Tajos aprakstītas reālas vietas, pilsētas, ceļi, ezeri, 

kalni, kuri šodien apstiprināti arī ar arheologu atradumiem. Tāpat arī reālas reliģiskās 

tradīcijas, - Pasha, šķīstīšanās rituāli, sabats. Reālas 1.gs. institūcijas, - sinagogas un 

templis. Reāli 1.gs. amati, - priesteri, muitnieki, Romas centurioni. Reālas ticības 

atšķirībās starp farizejiem un saduķējiem. Šo četru tekstos parādās arī sen-ebreju un 

aramiešu valodas nianses. Īsumā, tie ir ģeogrāfiski patiesi, kulturāli un arheoloģiski 

patiesi, reliģiski patiesi un vēsturiski patiesi; arheologi pat izmanto evaņģēlijus un 



Apustuļu darbu grāmatu kā vadlīnijas savos pētījumos. Savukārt gnostiķu evaņģēliji pat 

nepretendē uz vēsturiskumu, uz saistību ar šo realitāti, tiem tas nav svarīgi.
3
  

Iepriekšējā nodaļā aplūkojām kā izveidojās Jaunās Derības kanons. Jau 1.gs. beigās 

Pāvila vēstuļu komplekts un 2.gs. sākumā četru evaņģēliju kodekss jau bija pazīstami 

baznīca un tika lietoti tāpat kā Vecās Derības kanoniskās grāmatas. Kur tajā laikā bija šie 

citi evaņģēliji? Nekur nebija. Izņemot Toma evaņģēliju, kuram, iespējams, ir kādas 

saknes arī 1.gs., visi pārējie tiek datēti 2.gs. otrajā pusē, 3. vai pat 4. un 5.gs. Tātad tie 

tika sarakstīti tikai pēc tam, kad Jaunās Derības kanons jau bija praktiski noformējies.  

Nav zināms neviens manuskripts, kurā kopā ar četriem kanoniskajiem evaņģēlijiem 

parādītos arī kāds no „apslēptajiem”. Turklāt, arī pirmo gadsimtu teologi piemin šos citus 

tikai un vienīgi skaidrojot to piederību pavisam citām reliģiskajām grupām un pavisam 

citam pasaules uzskatam. Kristiešu grāmatas lietoja kristieši, gnostiķu grāmatas lietoja 

gnostiķi. Jau minētajā Nag-Hammadi atradumā, starp vairākiem desmitiem gnostiķu 

rakstu nav nevienas, nevienas pašas kristiešu grāmatas. Tieši tāpat kā nevienā kristiešu 

kodeksā nekad, nekad, nav atrasta neviena gnostiķu grāmata.  

Kad visas šīs lietas pārdomājam, - kādu pasaules uzskatu šie „apslēptie” evaņģēliji 

pārstāv, cik tālu tie ir atrauti no šīs realitātes, cik vēlu tie ir sarakstīti, kas tos ir 

izmantojuši, kādas metodes tiek izmantotas, lai tos publiskojot panāktu pēc iespējas 

lielāku sensāciju, nav grūti secināt, cik liela ir to saistība ar vēsti par Dieva Dēlu, Jēzu 

Kristu.  

Bet ja nu patiešām atrastos kāds apustuļu rakstīts darbs, vai kaut kas mainītos? 

Visdrīzāk gan nē. Kas gan varētu mainīties? Ja to tiešām būtu sarakstījis kāds no 

apustuļiem, ko gan būtu neiespējami pārbaudīt, turklāt par šādiem darbiem, izņemot pāris 

Pāvila vēstules, nav īsti nekādu ziņu, tam būtu jābūt saskaņā ar mūsu rīcībā esošās Jaunās 

Derības vēsti. Ja tas tāds būtu, kāda gan nozīme to pievienot? Savukārt, ja tas gadījumā 

būtu pretrunā ar Jaunās Derības vēsti, tad vēl jo vairāk, cik gan apustulisks tas varētu būt 

un kāds gan no tā varētu būt ieguvums? Dievs pats darbojās gan caur apustuļiem, gan 

caur savu ticīgo draudzi, atklādams un saglabādams mums Kristus Evaņģēliju, turklāt 

atkal un atkal pierādīdams, ka Viņa sacītajam varam uzticēties. Kādēļ gan vēl šaubīties?  

                                                           
3
 Informācija no Craig A. Evans lekcijām Konkordijas Seminārā 2011.gada janvārī.  


