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INJIL-INJIL  
NON KANONIK 

 

Beberapa injil yang tidak dikanonkan meskipun mempunyai keserupaan dalam hal 

sebagian isi dan gaya bahasa, dibandingkan dengan injil-injil kanonik. Kebanyakan (yang 

lainnya) adalah gnostik dalam hal isi dan gaya bahasa, mempresentasikan / mengemukakan 

ajaran-ajaran dari sudut pandang yang sangat berbeda dan dalam beberapa kasus dicap sebagai 

bid'ah. 

Injil-injil ini termasuk dalam tulisan-tulisan apokrif : 

 

 Injil Tomas 

Injil Tomas adalah kumpulan 114 ujaran yang konon berasal dari Yesus. Sebagian dari 

ujaran-ujaran ini juga terdapat dalam keempat Injil kanonik(Injil Matius, Injil Markus, Injil 

Lukas, Injil Yohanes), namun ujaran-ujaran selebihnya sama sekali tidak diketahui sebelum Injil 

Tomas ditemukan. Injil ini terlestarikan seutuhnya dalam sebuah naskah papirus berbahasa 

Koptik yang ditemukan pada tahun 1945 di Nag Hammadi, Mesir. 

Berbeda dengan keempat Injil kanonik yang menggunakan laporan naratif tentang 

kehidupan Yesus, Tomas mengambil bentuk yang kurang terstruktur dari kumpulan ucapan yang 

berasal dari Yesus, dialog-dialog singkat dengan Yesus, dan ucapan-ucapan yang dilaporkan 

oleh murid-muridnya kepada Didimus Yudas Tomas tanpa diletakkan dalam narasi apa pun atau 

disusun ke dalam konteks filosofis atau retorika yang mana pun. 

Ketika teks yang lengkap ditemukan, dalam versi Koptik, disadari bahwa tiga 

bagian berbahasa Yunani yang terpisah dari Injil ini sudah ditemukan di Oxyrhynchus, Mesir, 

pada 1898. Naskah-naskah yang memuat potongan-potongan berbahasa Yunani dari Injil 

Tomas diperkirakan berasal dari tahun 200, dan naskah versi Koptik dari tahun 340. Meskipun 

versi Koptik ini tidak persis sama dengan fragmen-fragmen Yunani mana pun, diyakini bahwa 

versi Koptik ini diterjemahkan dari versi Yunani yang sudah ada sebelumnya. 

KEBINGUNGAN karena Persamaan nama dengan karya-karya lain 

Injil Tomas adalah karya yang berbeda dan tidak terkait dengan tulisan-

tulisan apokrif atau pseudoepigrafa lainnya, Kisah Perbuatan Tomas, dan tulisan yang 

disebut Injil Masa Kanak-kanak Tomas, yang memperluas teks-teks kanonik untuk 

menggambarkan masa kanak-kanak Yesus yang ajaib. Ketika Hippolitus dan Origenes (sekitar 

tahun 233) merujuk kepada sebuah "Injil Tomas" di antara injil-injil apokrif yang heterodoks, 

tidak jelas apakah yang mereka maksudkan itu adalah Injil Masa Kanak-kanak Tomas atau Injil 

Tomas yang berisikan "ucapan-ucapan" ini. Injil Tomas juga berbeda dengan Kitab Tomas sang 

Calon, sebuah teks Gnostik. 

Pada abad ke-4, Kiril dari Yerusalem menyebutkan tentang sebuah "Injil Tomas" 

dalam Kathekesis V-nya: "Jangan seorangpun membaca injil menurut Tomas, karena ini 

bukanlah karya salah seorang dari kedua belas rasul, melainkan karya dari ketiga 
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murid Mani yang jahat". Sedikit sekali jejak yang tersisa dari dualisme Manikheis yang dapat 

ditemukan dalam Injil "ucapan-ucapan" ini, yaitu Injil Tomas, yang disepakati lebih sederhana, 

kurang berisikan legenda, dan sama sekali tidak ditulis sebagai sebuah dokumen sastrawi. 

 

Papirus Oxyrhyncus yang sejajar 

Sebelum penemuan perpustakaan Nag, ucapan-ucapan Yesus yang ditemukan di 

Oxyrhyncus dikenal semata-mata sebagai Logia Iesu. Potongan-potongan Injil Tomas dalam 

bahasa Yunani koine yang ditemukan di Oxyrhyncus adalah: 

 Oxyrhyncus 1 - ini adalah setengah lembaran papirus yang memuat potongan-potongan 

dari logion (kumpulan ucapan) 26 hingga 33. 

 Oxyrhyncus 654 - yang mengandung potongan-potongan dari permulaan sampai dengan 

logion 7, logion 24 dan logion 36 dalam lembaran sebaliknya dari sehelai papirus yang 

memuat data tinjauan. 

 Oxyrhyncus 655 - yang mengandung potongan-potongan dari logion 36 sampai dengan 

logion 39 dan sesungguhnya 8 fragmen yang dinamai a hingga h; namun f dan h sejak itu 

telah hilang. 

Waktu Penulisan 

Saat ini ada banyak perdebatan tentang kapan teks ini disusun. Para pakar biasanya 

tergolong ke dalam dua kubu: kubu awal' yang mendukung waktu penulisan sekitar tahun 50-

an sebelum injil-injil kanonik dan kubu belakangan yang setuju bahwa waktu penulisannya 

terjadi setelah injil-injil kanonik terakhir pada tahun 100-an. Di antara para sarjana kritis, kubu 

awal dominan di Amerika Utara, sementara kubu akhir lebih populer di Eropa (khususnya di 

Britania dan Jerman). 

Kelompok  Pertama 

Kelompok Pertama berpendapat bahwa karena isinya umumnya bahan-bahan orisinal dan 

tampaknya tidak didasarkan pada injil-injil kanonik, Injil Tomas tentu telah ditulis berdasarkan 

suatu tradisi lisan. Karena praktik yang menganggap tradisi lisan berwibawa berakhir pada abad 

ke-1, Injil Tomas tentunya telah ditulis sebelum masa itu, barangkali malah sekitar tahun 40. 

Karena tanggal ini lebih awal daripada tanggal-tanggal penulisan keempat injil yang tradisional, 

ada sejumlah klaim bahwa Injil Tomas adalah Injil Q—atau mempunyai kaitan dengannya. Injil 

Q adalah sebuah teks (atau versi lisan) teoretis yang diduga telah menyebar ke dalam bagian-

bagian dari Injil Matius dan Lukas yang dikenal sekarang, dan yang dalam cara tertentu tidak 

menyalin dari Injil Markus. 

Kelompok Pertama berpendapat bahwa sekitar setengah bahan-bahan dalam Injil Tomas 

ini tidak ada paralelnya di dalam Perjanjian Baru, dan setidak-tidaknya sebagian dari bahan-

bahan ini diduga dapat dikatakan berasal dari Yesus historis, seperti ucapan 41 "Jadilah orang-

orang yang lewat." 

Kelompok Pertama juga mencatat bahwa Q hampir secara universal dianggap oleh para pakar 

Alkitab sebagai penjelasan yang paling hemat untuk masalah sinoptik dan secara luas dianggap 

sebagai teks tertulis ajaran-ajaran Yesus yang paling tua. Menurut hipotesis, Q hadir dalam 3 

strata, yang disebut Q1, Q2, dan Q3; bahan-bahan apokaliptik tergolong dalam Q2 dan Q3. Para 
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pakar Alkitab telah mengidentifikasikan 37 ucapan yang bertumpang tindih antara Tomas dan Q, 

yang kesemuanya diduga berada dalam Q1 atau Q2, dan tak satupun dari ucapan-ucapan ini 

mencakup bahan-bahan apokaliptik Q3 yang berasal dari masa yang belakangan. Karena itu, 

Tomas tidak atau sedikit sekali memperlihatkan pengetahuan tentang adanya Q3, tidak 

memuatnya atau tidak menyadari kehadiran Q3. Lapisan-lapisan Q1 dan Q2 diduga berasal dari 

waktu yang lebih awal dari keempat Injil. Karena itu, Injil tomas diduga berasal dari waktu yang 

lebih awal. 

Argumen sentral dari Elaine Pagels dalam bukunya Beyond Belief (2003) ialah bahwa 

tampaknya ada konflik antara Injil Yohanes dengan Injil Tomas. Menurut Pagels, yang adalah 

Profesor Agama Harrington Spear Paine di Universitas Princeton, ayat-ayat tertentu dalam Injil 

Yohanes hanya dapat dipahami dalam terang ucapan-ucapan, gagasan, tradisi, keyakinan 

filosofis, dan komunitas, yang mirip dengan Tomas, entah secara tepat atau tidak 

direpresentasikan di dalam Injil Tomas yang kita kenal sekarang. Contoh yang paling terkenal 

dalam Injil Yohanes adalah tentang "Tomas yang peragu," yang ditafsirkan Pagels sebagai 

bantahan terhadap komunitas Tomas. Dalam Yohanes, Tomas yang peragu digambarkan 

menyentuh Yesus, mengakui hakikat jasmaninya. Gambaran ini berlawanan 

dengan doketisme kelompok-kelompok gnostik. Penafsiran Pagels tentang Yohanes secara logis 

mensyaratkan bahwa gagasan-gagasan seperti Tomas atau suatu komunitas yang mirip 

dengannya, bila tidak kehadiran Injil Tomas yang kita kenal sekarang, sudah ada ketika Injil 

Yohanes ditulis. Sebuah evaluasi yang tidak simpatik terhadap buku Pagels dapat ditemukan di 

sini. 

Sebuah argumen lain yang mendukung kubu yang awal ialah bahwa ada tumpang tindih 

antara surat-surat Paulus dan Injil Tomas. Kumpulan surat-surat Paulus yang otentik, yang 

mencakup 1 Korintus, Galatia, dan Filipi secara universal dianggap oleh para ahli Alkitab berasal 

dari waktu yang lebih awal daripada Injil-injil Kanonik (Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes). 

Ada bagian-bagian yang bertumpang tindih di dalam Paulus dan Tomas, yang tidak ditemukan 

dalam Injil-injil kanonik, (ataupun dipersaksikan oleh keduanya), dan karena itu Tomas mungkin 

telah meminjam dari suatu kumpulan ucapan bersama yang juga dimanfaatkan oleh Injil-injil 

kanonik dan oleh Tomas. Menurut teori ini, Paulus memanfaatkan ucapan-ucapan yang secara 

luas diakui berasal dari Yesus, dan sebagian daripadanya secara unik dilestarikan dalam Injil 

Tomas. 

Kelompok Pertama berpendapat bahwa bila Tomas mengenal Perjanjian Baru, termasuk 

surat-surat Paulus, dan bila Tomas dianggap memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan 

gnostik, maka sungguh mengejutkan bahwa ia tidak mengambil kesempatan untuk 

mencantumkan banyak ayat yang akan mendukung teologi "gnostik" seperti itu, yang hadir 

dalam Perjanjian Baru yang kanonik, seperti misalnya Yohanes 8:58 ""Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Injil Tomas memang mencantumkan 

banyak sekali bahan yang tidak ditemukan kesejajarannya di dalam Perjanjian Baru. Namun Injil 

ini tidak memiliki istilah-istilah yang khas dari Gnostisisme abad ke-2 seperti 

misalnya, archon,  pleroma, aeon, demiurgos yang akan diharapkan muncul dari suatu produk 

dari Gnostisisme historis: hal ini dianggap oleh sebagian ahli sebagai sebuah bukti lainnya yang 

mendukung waktu penulisan yang lebih awal. 

Kelompok  Terakhir 
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Sebaliknya, kelompok yang terakhir berpendapat bahwa Tomas ditulis pada suatu masa 

setelah tahun 100, umumnya pada awal dan pertengahan abad ke-2, namun segelintir orang 

berpendapat bahwa Tomas bergantung pada Diatessaron yang disusun tak lama setelah 

tahun 172. Karena potongan-potongan Injil Tomas yang berbahasa Yunani ditemukan di Mesir 

biasanya dianggap ditulis antara 140 dan 200, posisi yang sangat terlambat, pasca-Diatessaron 

tetap merupakan posisi minoritas kecil, bahkan di kalangan kubu yang belakangan. 

Argumen utama yang diajukan oleh kelompok yang terakhir adalah argumen dari redaksi. 

Dalam solusi yang paling umum diterima terhadap masalah Sinoptik, Matius dan Lukas 

dianggap sama-sama memanfaatkan Markus, ditambah lagi suatu kumpulan ucapan yang kini 

hilang, yang disebut Q, untuk menyusun injil-injil mereka. Kadang-kadang Matius dan Lukas 

memodifikasi kata-kata dari sumber mereka, (Markus atau Q), dan teks yang telah dimodifikasi 

itu dikenal sebagai “redaksi.” Lawan-lawan dari kelompok yang terakhir berpendapat bahwa 

sebagian dari redaksi yang sekunder yang diciptakan oleh Matius dan Lukas muncul di dalam 

Tomas, yang berarti bahwa Tomas ditulis setelah Matius dan Lukas selesai disusun. Karena 

Matius dan Lukas pada umumnya diduga disusun antara tahun 80-an dan 90-an, Tomas tentunya 

disusun belakangan dari kedua waktu itu. 

Para anggota dari kelompok pertama menjawab argumen ini dengan mengatakan bahwa 

para penulis paad abad ke-2 mungkin adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas 

penyuntingan Sinoptik yang kini hadir di dalam manuskrip-manuskrip Tomas yang ada di tangan 

kita, bukan para pengarangnya yang asli. Namun kedua kelompok ini sepakat bahwa alur teks ini 

pada abad ke-2 membuat penetapan waktu penulisan Tomas sangat sulit. 

Sebuah argumen yang terkait ialah bahwa Matius dan Lukas masing-masing secara 

independen menggabungkan tradisi-tradisi local mereka sendiri ke dalam Injil-injil mereka, 

selain daripada tradisi yang mereka peroleh dari Markus dan Q. Tradisi-tradisi lokal ini biasanya 

dikenal sebagai Sondergut ("bahan khusus"). Kelompok yang terakhir mencatat bahwa parallel 

Tomas tidak hanya memiliki bahan yang sama dengan Injil-injil Sinoptik, tetapi juga bahan 

khusus yang ditemukan dalam masing-masing Injil mereka. Kelompok yang terakhir 

menyimpulkan bahwa mengakses kumpulan bahan yang berbeda-beda ini, termasuk tradisi-

tradisi lokal, akan jauh lebih mudah setelah Injil-injil kanonik beredar daripada sebelumnya. 

Mereka yang percaya bahwa Tomas ditulis pada masa yang belakangan juga mempertanyakan 

apa yang kelihatannya sebagai asumsi dari mereka yang tergabung dalam kubu awal bahwa 

bahan-bahan "ucapan-ucapan" pastilah lebih tua daripada Injil-injil yang lengkap, yang 

mencakup narasi. 

Argumen besar terakhir yang mendukung bahwa Tomas ditulis belakangan 

daripada Perjanjian Baru didasarkan pada analisis Sejarah Agama-agama. Secara khusus 

dikatakan bahwa Gnostisisme adalah suatu perkembangan yang belakangan, sementara 

Kekristenan yang paling awal, seperti yang terbukti dalam surat-surat Paulus, lebih bersifat 

Yahudi daripada non-Yahudi dan terpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus lebih daripada 

kata-katanya. Dalam hubungan ini, dilihat bahwa Yesus dalam Injil Tomas tidak begitu kelihatan 

Yahudi, dan bahwa bentuknya yang sekarang mencerminkan karya-karya dari pemikiran Gnostik 

abada ke-2, seperti misalnya penolakan terhadap dunia fisik dan kaum perempuan (lih. Tomas 

114). Harus dicatat pula bahwa Injil Yohanes penuh dengan pernyataan-pernyataan yang berisi 

penolakan terhadap dunia fisik (lih. Yohanes 6:63), dan keempat Injil menyatakan "dunia ini" 

adalah kepunyaan "iblis". Graham Stanton, (The Gospels and Jesus 2002, p. 129) menemukan di 
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dalam Tomas suatu dokumen Gnostik: "menyingkirkan lapisan Gnostik tidak akan pernah 

mudah." 

Kelompok Pertama, sebaliknya, membantah dengan mengatakan bahwa Tomas 

mencerminkan sedikit sekali atau bahkan sama sekali tidak 

mencerminkan gnostisisme  Valentinian seperti yang ditemukan dalam banyak teks lainnya di 

tempat penyimpanan manuskrip yang ditemukan di Nag Hammadi. Malah, sebagian orang 

menunjukkan bahwa tidak semua teks Nag Hammadi itu bersifat gnostik; misalnya, salah satu 

teks itu adalah sebuah parafrase dari Republik, karangan Plato yang muncul lebih awal beberapa 

abad sebelum gnostisisme. Juga dicatat bahwa gnostisisme adalah suatu system keyakinan yang 

berubah-ubah yang mengandung baik unsur-unsur lama maupun baru, dan bahwa bahan yang 

diidentifikasikan sebagai "gnostik" dalam Tomas mungkin sekali merupakan sesuatu yang baru 

pada tahun 50. Sementara tentang fokus pada salib yang tidak dimiliki Tomas, para penentu 

tanggal yang lebih awal berpendapat bahwa Tomas tergolong pada suatu bentuk awal 

Kekristenan, yang dicontohkan oleh Q, yang memusatkan perhatian pada ucapan-ucapan dari 

ajaran-ajaran Yesus. Namun bila orang merasa skeptik terhadap Q, seperti sejumlah pakar 

terkemuka di Britania (lih. hipotesis Farrer), argumen ini tidak begitu meyakinkan. 

ISI 

Tidak ada cerita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, atau cerita naratif lainnya 

tentang Yesus. Kebanyakan dari perkataan Yesus yang ada dalam teks ini berpola:”Yesus 

berkata…”. Beberapa kali terdapat dialog antara Yesus dan para muridnya yang bertanya atau 

berkata sesuatu dan respon-respon Yesus terhadap hal itu dan sebaliknya. Terdapat juga 

beberapa persamaan dari teks ini dengan teks-teks yang terdapat dalam Injil-Injil di Perjanjian 

Baru. 

Tuduhan Seksisme dan Ucapan 114 

114. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Suruh Maria meninggalkan kita, karena 

perempuan tidak pantas mendapatkan kehidupan." Yesus berkata, "Lihatlah, aku akan 

membimbingnya untuk menjadikannya laki-laki, sehingga ia pun dapat menjadi roh yang hidup 

seperti kalian laki-laki. Karena setiap perempuan yang menjadikan dirinya laki-laki akan masuk 

ke dalam Kerajaan Surga." 

Dalam Ucapan 114 dari Injil Tomas, Petrus, yang mewakili pandangan yang ortodoks, 

meminta Yesus untuk menyuruh Maria Magdalena pergi, karena perempuan pada umumnya 

tidak layak menerima ajaran-ajaran rohani. Yesus menolak permintaan Petrus, dan menyatakan 

bahwa kaum perempuan yang mengubah dirinya seperti laki-laki layak mendapatkan ajaran-

ajaran rohani. 

Dalam buku Lee Strobel, The Case for Christ, sebuah karya apologetik Injili, salah 

seorang dari apologet membuat klaim bahwa Ucapan 114 dalam Injil Tomas menggambarkan 

Yesus yang menolak kaum perempuan, dan karenanya, bersifat apokrif. Namun, harus diingat 

bahwa yang digambarkan mengatakan bahwa kaum perempuan tidak layak adalah Petrus, bukan 

Yesus, dan bahwa Yesuslah yang menegaskan bahwa Maria Magdalena, seorang perempuan, 

mempunyai hak untuk menerima ajaran-ajaran rohani. Penemuan sifat seksis di balik icapan ini 

harus ditemukan tanpa acuan kepada pemahaman-pemahaman 'modern' tentang istilah ini, 

melainkan lebih dalam konteks linguistik dari Palestina abad pertama, dimana gemanya akan 

terdengar lebih inklusif. Betapa pun juga, pemahaman seperti itu akan lebih sesuai dengan sikap 
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yang ditunjukkan kepada kaum perempuan dalam bagian-bagian lain dari teks ini. Injil 

Tomas jelas mengakui bahwa Yesus mempunyai rasul-rasul perempuan, termasuk Maria 

Magdalena dan Salome, sementara semua Injil yang 'kanonik' mengakui kaum perempuan hanya 

sebagai murid. Inovasi pada pihak Tomas ini dapat dipergunakan untuk memperdebatkan tanggal 

penulisan yang sangat awal atau sangat belakangan (lih. Injil Filipus, Injil Maria Magdalena). 

Dapat dicatat bahwa, dalam konteks Platonik, 'laki-laki' dan 'perempuan' mempunyai 

makna filosofis yang khas, masing-masing berarti 'bentuk' dan 'isi'. Dengan demikian sifat 

kelaki-lakian sebuah objek sama dengan aturan-aturan yang memerintah komposisi formalnya, 

sementara sifat keperempuanannya adalahadalah materi yang lebih rendah daripada yang 

membentuknya. Konsepsi filosofis ini berasal dari konsepsi Platonis tentang perkembangan fetus 

manusia; di sini sperma laki-laki dianggap mengandung komponen formal dari apa yang kelak 

menjadi embrio manusia, sementara perempuan menyumbangkan substrata materialnya di dalam 

kandungan. Jadi, dengan makna ini, proses menjadi 'laki-laki' sama dengan pemujaan Platonik 

terhadap Bentuk; Jadi, dalam pengertian yang dekat dengan terminologi Platonik (yang tentunya 

lebih luas tersebar pada zaman kuno), pernyataan Yesus akan menciptakan suatu pemahaman 

tentang peningkatan rohani dan janji untuk lebih disempurnakan. Pengaruh-pengaruh Platonik 

terhadap gnostisisme dapat ditemukan di tempat-tempat lain, misalnya dalam konsepsi yang 

lazim tentang demiurgos. 

Injil Tomas dan kanon Perjanjian Baru 

Kenyataan bahwa Injil Tomas tampaknya tidak pernah dipertimbangkan untuk 

dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru dipandang sebagian orang sebagai petunjuk bahwa kitab 

ini berasal dari waktu yang belakangan — bila memang kitab ini ditulis oleh rasul Tomas, 

demikian pendapat mereka, argue, tentu setidak-tidaknya kitab ini telah dipertimbangkan dengan 

serius pada abad segera setelah kematian Yesus. Pandangan ini lebih populer di antara orang-

orang Kristen yang menerima kanon Perjanjian Baru yang diilhamkan secara ilahi sebagai 

pernyataan iman mereka — khususnya mereka yang menganggap dirinya orang Kristen 

yang fundamentalis atau evangelikal. 

Reaksi yang keras dan meluas terhadap kanon Marcion, kanon Perjanjian Baru pertama 

yang diketahui pernah diciptakan, mungkin memperlihatkan bahwa pada 140 M., telah diterima 

secara luas bahwa teks-teks yang lain merupakan bagian dari catatan mengenai kehidupan dan 

pelayanan Yesus. 

Meskipun argumen-argumen mengenai sejumlah kitab yang berpotensi masuk ke dalam 

Perjanjian Baru, seperti misalnya Gembala dari Hermas dan Kitab Wahyu, berlanjut terus 

hingga abad ke-4 M., empat Injil kanonik, yang diyakini berasal dari Matius, Markus, Lukas, dan 

Yohanes, secara universal diterima di antara orang-orang Kristen ortodoks sekurang-kurangnya 

sejak pertengahan abad ke-2. Karya Diatessaron Tatian yang luas digunakan, dan disusun antara 

160 dan 175 M., memanfaatken keempat Injil tanpa mempertimbangkan kitab-kitab yang 

lainnya. Irenaeus dari Lyons menulis pada akhir abad ke-2 M. bahwa karena ada empat penjuru 

bumi, … sungguh tepatlah bila Gereja mempunyai empat tiang, … keempat Kitab Injil (Melawan 

Ajaran-ajaran Sesat, 3:1), dan tak lama kemudian membuat kutipan pertama yang diketahui dari 

Injil yang keempat – versi kanonik dari Injil Yohanes. Fragmen Muratoria dari akhir abad ke-2 

M. juga mengakui hanya ketiga Injil Sinoptik dan Yohanes. Pakar Alkitab Bruce 

Metzger  menulis mengenai pembentukan kanon Perjanjian Baru, "Meskipun batas-batas pinggir 

dari kanon yang sedang muncul itu belum ditetapkan selama beberapa generasi, terdapat 
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kesepakatan yang tinggi mengenai bagian terbesar dari Perjanjian Baru di antara begitu banyak 

jemaat orang percaya yang sangat beraneka ragam dan tersebar di mana-mana, bukan hanya di 

seluruh dunia Laut Tengah tetapi juga meluas hingga mencakup wilayah yang merentang dari 

Britania hingga ke Mesopotamia." 

Perlu dicatat bahwa informasi tentang Yesus historis saja bukanlah satu-satunya kriteria 

untuk menerima sebuah kitab ke dalam kanon Perjanjian Baru. Para penyusun kanon memilih 

untuk memasukkan banyak kitab yang tidak memuat informasi tentang Yesus historis ataupun 

ajaran-ajaran dari Yesus historis, seperti misalnya Surat-surat dan Kitab Wahyu. 

Injil Tomas mungkin tidak dimasukkan ke dalam kanon Perjanjian Baru karena: 

 Isinya dianggap sesat. 

 Dianggap tidak otentik. 

 Tidak dikenal oleh para penyusun Kanon. 

 Dianggap dikalahkan oleh Injil-injil Naratif. 

 Tergolong dalam suatu cabang kekristenan yang berada di luar lingkaran Atanasius dari 

Aleksandria yang dominan. 

 Penekanannya pada spiritualitas pribadi di luar Gereja dianggap anatema bagi 

kepentingan agama yang terorganisasi. 

Filsafat Injil Tomas 

Injil Tomas bersifat mistik — Injil ini menekankan pengalaman yang langsung, tanpa 

perantara, dengan Yang Ilahi. Yesus digambarkan sebagai seorang mistagog, seorang guru 

misteri ilahi, meskipun tidak pernah sebagai "Juru Selamat" seperti dalam Injil Yohanes. 

Sementara penekanan dalam Yohanes seimbang antara mujizat-mujizatnya dan kata-katanya, 

penekanan dalam Injil Tomas semata-mata pada kata-kata Yesus. Penemuan akan penafsiran 

mengenai kata-kata inilah yang menghasilkan pencerahan. Injil Tomas mencatat hal ini sebagai 

salah satu dari ucapan-ucapan Yesus: "Ia yang menemukan penafsiran-penafsiran dari ajaran-

ajaran rahasia ini tidak akan merasakan kematian" — dan kerahasiaan inilah yang merupakan 

kontras yang sangat tajam dengan semua ajaran dan Kanon gereja. Temanya menemukan 

kesejajaran dalam Yohanes, meskipun maksudnya adalah menyerangnya; dengan demikian, 

dalam Yohanes, keselamatan dipahami sebagai keselamatan dari Hukuman Kekal, dan tidak 

tergantung pada rahasia apa pun. 

Berbeda dengan Yohanes, yang membedakan ketidakpercayaan dengan kepercayaan 

kepada Yesus sebagai Juru Selamat, Injil Tomas mempunyai premis keselamatan yang 

tergantung pada suatu pemahaman yang tercerahkan tentang identitas sejati si pendengarnya — 

suatu gambaran tentang si pendengar sebagai ilahi. Apabila ucapan-ucapan itu paralel dengan 

apa yang ditemukan dalam Matius dan Lukas, yaitu ucapan-ucapan di dalam Q, mereka 

ditempatkan tanpa konteks yang lebih dikenal. Bila dibiarkan dengan cara ini, maka ucapan-

ucapan itu tampaknya penuh dengan gnosis meskipun tak satupun dari aparatus 

dari Gnostisisme yang telah berkembang, seperti dalam Pistis Sophia, dapat ditemukan. 

Injil Yohanes menekankan Yesus sebagai "anak tunggal" Bapa (Yohanes 1:3), dan 

dengan demikian memberikan kepada Yesus status yang unik di antara manusia. Dalam Injil 

Tomas tertulis Yesus mengatakan bahwa "Kerajaan Bapa menyebar di muka bumi, dan manusia 

tidak melihatnya." Hal ini pun dapat ditafsirkan sebagai upaya Yesus untuk menghadirkan 
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pencerahan melalui ajaran-ajarannya bahwa keberadaan manusia bukanlah terutama materi 

melainkan lebih merupakan keberadaan rohani — dengan demikian klaimnya tentang 

keilahiannya sendiri menyiratkan bahwa "keilahian" ini tidaklah terbatas kepada dirinya saja, 

melainkan menjadi milik dari siapa pun yang telah dilahirkan kembali secara rohani. Di sini 

kembali kita menemukan kontras yang sangat jelas dengan Kekristenan kanonik. 

Elaine Pagels berpendapat dalam Beyond Belief bahwa, meskipun alur Kekristenan ini 

telah mati, banyak mistik Kristen yang besar secara independen mengambil gagasan-gagasan 

yang serupa dengan Tomas, dari Meister Eckhart hingga Teresa dari Avila hingga Santo 

Yohanes dari Salib. Sebaliknya, para sarjana Kristen arus utama, berusaha membuat pembedaan 

yang jelas antara gagasan-gagasan dasar dari para mistik Kristen ini dan pengarang Injil Tomas. 

Nilai penting Injil Tomas dan penulisnya 

Betapapun juga Injil Tomas adalah salah satu laporan paling awal tentang pengajaran 

Yesus di luar Injil-injil yang kanonik dan karena itu dianggap sebagai teks yang berharga. 

Sebagian orang mengatakan bahwa Injil ini tidak menyebut-nyebut masalah kebangkitan Yesus, 

suatu pokok penting bagi iman orang Kristen. Namun, suatu pandangan minoritas menafsirkan 

bahwa kata-kata pembukaan kitab ini, “Ini adalah ucapan-ucapan rahasia yang diucapkan oleh 

Yesus yang hidup dan yang dituliskan oleh Didimos Yudas Tomas " (terjemahan Nag Hammadi 

Library, 2d. edition, ISBN 0-06-066935-7) berarti bahwa ucapan-ucapan itu disajikan sebagai 

pengajaran Yesus Kristus setelah kebangkitan, seperti yang terlihat dari penggunaan istilah 

"yang hidup." Ayat terakhir kitab ini, yang menyentak banyak penafsir sebagai tambahan pada 

suatu masa yang belakangan, mungkin mencerminkan suatu sikap yang memusuhi perempuan 

(misogini) yang umum, yang sesungguhnya tidak ditemukan di bagian-bagian lain dari teks ini, 

yang juga merujuk kepada “kehidupan” dalam pengertian satu-satunya, yaitu “kehidupan yang 

kekal”. 

114. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Suruh Maria meninggalkan kita, karena 

perempuan tidak pantas mendapatkan kehidupan." Yesus berkata, "Lihatlah, aku akan 

membimbingnya untuk menjadikannya laki-laki, sehingga ia pun dapat menjadi roh yang hidup 

seperti kalian laki-laki. Karena setiap perempuan yang menjadikan dirinya laki-laki akan masuk 

ke dalam Kerajaan Surga." 

Sebagian ahli menganggap Injil ini sebagai sebuah teks gnostik, karena ditemukan di 

sebuah perpustakaan yang terutama sekali memuat teks-teks Gnostik. Yang lainnya menolak 

penafsiran ini, karena Tomas tidak memiliki mitologi Gnostisisme yang penuh seperti yang 

digambarkan oleh Irenaeus dari Lyons, sekitar tahun 185 atau yang diakui oleh keilmuan 

modern. Para sarjana yang lainnya lagi melihat peredaksian yang semakin lama bersifat semakin 

Gnostik bila mereka membandingkan ucapan-ucapan dalam Perjanjian Baru dengan ucapan-

ucapan yang parallel dalam versi bahasa Yunani dari Injil Tomas (sekitar 200), dan ucapan-

ucapan di dalam versi Koptik (sekitar 340). Tak satupun kelompok besar Kristen yang menerima 

Injil ini sebagai kanonik atau berwibawa. 

Injil ini jelas ditulis dari sudut pandang Didimus Yudas Tomas, salah seorang dari kedua 

belas murid Yesus (yang muncul dalam Injil Yohanes sebagai "Tomas si peragu"). Injil ini 

mengklaim bahwa penyataan-penyataan dan perumpamaan-perumpamaan khusus (yang dicatat 

di dalam teks ini) dibuat hanya untuk Tomas. Namun, Injil ini adalah sebuah kumpulan dari 

ucapan-ucapan dan perumpamaan-perumpamaan, yang tidak mengandung kisah naratif dari 

kehidupan Yesus, yang dimuat oleh keempat Injil kanonik. 
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Injil ini penting bagi para sarjana yang meneliti Injil Q, yang, seperti Tomas, diyakini 

sebagai kumpulan dari ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran Yesus. Meskipun tidak ada satu salinan 

pun dari Q yang pernah ditemukan, kenyataan bahwa Tomas adalah sebuah Injil yang berisi 

ucapan-ucapan Yesus, oleh sebagian orang dipahami sebagai petunjuk bahwa seorang Kristen 

perdana memang menulis kumpulan dari ucapan-ucapan Yesus, dan dengan demikian mereka 

merasa bahwa Injil Tomas membuat teori Q semakin dapat dipercaya. 

Injil Tomas dan Yesus Historis/Sejarah 

Para pakar modern menggunakan tiga kriteria untuk menetapkan apakah yang mungkin 

telah diajarkan oleh Yesus yang historis/sejarah : banyak kesaksian, perbedaan, dan kredibilitas 

kontekstual. Banyak sarjana modern yakin bahwa Injil Tomas ditulis secara independen dari 

Perjanjian Baru, dan karena itu merupakan pembimbing yang bermanfaat bagi penelitian Yesus 

yang historis. 

Dengan menemukan ucapan-ucapan dalam Injil Tomas yang bertumpang tindih dengan 

Q, Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan Paulus, para pakar merasa bahwa ucapan-ucapan itu 

mewakili “banyak kesaksian” dan karenanya kemungkinan besar berasal dari Yesus yang 

historis, daripada ucapan-ucapan yang hanya dipersaksikan sekali saja, seperti halnya 

kebanyakan bahan dalam Yohanes. 

Injil Tomas juga telah digunakan oleh para teoris mitisis Kristus, seperti misalnya Earl 

Doherty, penulis The Jesus Puzzle, dan Timothy Freke, penulis The Jesus Mysteries, bahwa 

kekristenan tidak berawal pada Yesus historis, melainkan sebagai suatu adaptasi Yahudi 

terhadap agama-agama misteri Yunani. Kumpulan ajaran yang dihubungkan dengan Yesus 

mewakili bagian inisiasi ke dalam rahasia-rahasia dari agama mereka. 

Injil Tomas dianggap oleh beberapa individu sebagai satu penemuan yang paling penting 

dalam memahami Kekristenan perdana di luar Perjanjian Baru. Kitab ini memberikan kesaksian 

tentang kepelbagaian yang luar biasa di dalam Kekristenan perdana, dan pemahaman-

pemahaman yang sangat berbeda tentang Yesus. Kitab ini juga menjadi jendela ke dalam 

pandangan dunia dari budaya kuno ini dan jendela ke dalam perdebatan-perdebatan serta 

pergumulan-pergumulan di kalangan Kekristenan perdana, dan hubungan serta perpecahannya 

dengan Yudaisme. 

Perbedaan antara berbagai terjemahan 

Dalam menerjemahkan teks-teks kuno, seringkali makna katanya diungkapkan hanya 

secara ringkas, dan, setelah diterjemahkan, harus ditransliterasikan agar maknanya dapat 

dipahami. Inilah yang terjadi dengan semua terjemahan, karena masing-masing mengungkapkan 

keterbatasn dan perubahan bahasa, dalam tugas-tugas yang menyimpang; karena cukup 

deskriptif, dan karena mudah digunakan dalam bahasa biasa. Dalam Injil Tomas, logion 66 

adalah sebuah contoh terkenal tentang bagaimana terjemahan seringkali berbeda secara tersamar 

dalam transliterasinya yang sebenarnya. 

66. Yesus berkata, "Perlihatkanlah kepada-Ku batu yang dibuang oleh para tukang 

bangunan: yaitu batu utama (keystone)." (Dari Scholars Translation - Stephen Patterson and 

Marvin Meyer.) 

Bandingkanlah terjemahan di atas dengan penafsiran di bawah: 
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66. Yesus berkata, "Ajarilah Aku mengenai batu ini yang dibuang oleh para tukang 

bangunan; inilah batu penjuru (corner stone)." (Edisi Brill.) 

Penggunaan kata "batu penjuru", dalam edisi Brill edition, tidak akurat untuk makna ini, 

dan kata yang tepat adalah "batu utama" (keystone), seperti dalam terjemahan Patterson-Meyer. 

Untuk memahami perbedaannya, kita harus memikirkan sepenuhnya perumpamaan ini serta 

maksudnya. Seperti dalam semua perumpamaan Kristen, makna yang lebih dalam mencerminkan 

sebuah kisah moral. Dalam hal ini, maknanya diperoleh dengan membandingkan pembangunan 

sebuah gapura: 

Dalam memilih batu-batu untuk gapura, batu-batu yang paling aneh bentuknya, yang 

tidak berguna, ditolak, dan dibuang. Para tukang bangunan memilih batu penjuru terlebih dulu; 

batu-batu itu harus kuat, berbentuk persegi empat dan harus berfungsi baik sebagai fondasi. 

Sementara masing-masing tiang yang terpisah dibangun hingga ke atas, batu-batu dipilih karena 

bentuknya yang sedikit melengkung, untuk mempertemukan puncak tiang-tiangnya. 

Akhirnya, batu utama harus dipilih. Batu ini harus mempunyai sudut yang sangat tajam 

untuk memungkinkan sifat-sifat dari kedua belah gapura itu: Menurut perumpamaan Yesus, 

inilah batu yang pertama-tama ditolak, berdasarkan perhitungan pertama para tukang bangunan, 

dan baru setelah semua batu yang lain telah dipasang, maka batu utama ini akan kelihatan 

manfaatnnya. 

Perbandingan Injil Tomas dengan  Perjjanjian Baru 

Injil Tomas tidak menyapa Yesus sebagai "Kristus" atau "Tuhan" seperti dalam 

Perjanjian Baru, melainkan semata-mata dengan namanya, "Yesus." Injil Tomas juga tidak 

menyebut-nyebut doktrin-doktrin Kristen yang klasik seperti Setan, iblis, Kedatangan yang 

kedua kali, dosa, atau tanda-tanda. Namun, Injil ini memuat sejumlah perumpamaan yang serupa 

dengan apa yang ditemukan dalam Injil-injil kanonik yang mengandung tema-tema 

termasuk neraka, hukuman kekal, surga, Kerajaan Allah, mujizat (perintah Yesus kepada para 

pengikutnya untuk menyembuhkan orang lain), dan keselamatan. 

Injil Tomas tidak memuat daftar keduabelas rasul, meskipun memang disebutkan 

nama Yakobus yang Adil secara khusus ("Di mana pun engkau berada engkau harus pergi 

kepada Yakobus yang Adil, karena demi dialah langit dan bumi diciptakan"); Simon 

Petrus; Matius; Tomas, yang dipanggil khusus dan menerima tiga pokok penyataan; Maria; 

dan Salome. Meskipun Maria Magdalena dan Salome disebutkan di antara murid-murid, Injil-

injil kanonik dan “Kisah” hanya menyebutkan nama laki-laki, dan membuat pembedaan antara 

“murid-murid” dan kelompok “murid” yang dua belas orang— suatu istilah bahasa Yunani yang 

tidak muncul dalam Tomas — dengan berbagai daftar nama yang membuat keduabelas orang itu 

kanonik. Meskipun Yakobus yang Adil sering disebut-sebut secara positif, yang biasanya 

dianggap sebagai orang Kristen yang “pro-sunat”, Injil Tomas pun menolak sunat. 

Murid-muridnya berkata kepadanya, "Apakah sunat itu bermanfaat atau tidak?" Ia 

menjawab mereka, "Bila bermanfaat, ayah mereka tentu sudah menghasilkan anak-anak yang 

sudah disunat dari ibu mereka. Sebaliknya, sunat yang sejati di dalam roh itulah yang bermanfaat 

dalam segala hal." 

Bandingkan dengan Tomas 8 SV 

8. Dan Yesus berkata, "Orang itu bagaikan seorang nelayan yang bijaksana yang 

menebarkan jalanya ke laut dan menariknya kembali dari laut penuh dengan ikan-ikan kecil. Di 
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antara mereka si nelayan yang bijaksana ini menemukan seekor ikan yang bagus dan besar. Ia 

melemparkan semua ikan kecil itu kembali ke laut, dan dengan mudah memilih ikan yang besar. 

Barangsiapa mempunyai dua telinga yang baik hendaklah ia mendengarkan! " 

 

 

dengan Matius 13:47-50 

47"Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu 

mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.48Setelah penuh, pukat itupun diseret orang ke pantai, 

lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak 

baik mereka buang.49Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang 

memisahkan orang jahat dari orang benar, 50lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; 

di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." 

Perhatikan bahwa Tomas membedakan antara ikan-ikan yang besar dan kecil, sementara 

Matius membedakan antara ikan-ikan yang baik dan yang tidak baik. Lebih jauh, versi Tomas 

hanya menyebutkan seekor ikan yang tinggal, sementara versi Matius menyiratkan banyak ikan 

yang baik yang tersisa. 

Cara masing-masing Injil menutup perumpamaan ini mengandung pelajaran. Versi 

Tomas mengundang pembaca untuk menarik kesimpulannya sendiri tentang apa yang dikatakan 

oleh perumpamaan itu, sementara Matius memberikan penjelasan yang menghubungkan teks itu 

dengan akhir zaman yang bersifat apokaliptik. 

Sebuah contoh yang lain adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, yang terdapat 

paralelnya dalam Matius, Lukas, Yohanes, dan Tomas. 

Inilah perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Matius 18:12-14 

12"Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di 

antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di 

pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13Dan Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang 

seekor itu daripada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak 

sesat.14Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari 

anak-anak ini hilang." 

Inilah perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Lukas 15:3-7 

3Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: 4"Siapakah di antara kamu yang 

mempunyai seratus ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak 

meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari 

yang sesat itu sampai ia menemukannya? 5Dan kalau ia telah menemukannya, ia 

meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, 6dan setibanya di rumah ia memanggil 

sahabat-sahabat dan tetangga-tetanggan serta berkata kepada mereka: Bersukacitalah 

bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.7Aku berkata 

kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang 

bertobat, lebih daripada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak 

memerlukan pertobatan." 
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Ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Yohanes 10:1-18 

1"Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba 

dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri 

dan seorang perampok; 2tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala 

domba.3Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya 

dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya 

ke luar.4Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan 

domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.5Tetapi seorang 

asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang 

asing tidak mereka kenal." 6Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada 

mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada 

mereka.:7Maka kata Yesus sekali lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah 

pintu ke domba-domba itu.8Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan 

perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.9Akulah pintu; barangsiapa 

masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan 

padang rumput.10Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan 

membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya 

dalam segala kelimpahan.11Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan 

nyawanya bagi domba-dombanya; 12sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan 

yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, 

meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-

beraikan domba-domba itu.13Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan 

domba-domba itu. 
14Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-

Ku mengenal Aku 15sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku 

memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.16Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, 

yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 

mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu 

gembala.17Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk 

menerimanya kembali.18Tidak seorangpun mengambilnya daripada-Ku, melainkan Aku 

memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan 

berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku." 

Dan berikut ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Tomas 107 SV 

107. Yesus berkata, "Kerajaan itu adalah bagaikan seorang gembala yang mempunyai 

seratus ekor domba. Seekor di antaranya, yang terbesar, tersesat. Ia meninggalkan yang 

sembilan puluh sembilan ekor dan mencari yang seekor itu hingga ia menemukannya. 

Setelah berusaha keras, ia mengatakan kepada domba itu, Aku mengasihi engkau lebih 

daripada yang sembilan puluh sembilan." 

Pakar Injil Tomas 

Berikut ini adalah daftar para sarjana atau intelektual yang telah menulis karya-karya ilmiah 

penting dalam studi Injil Tomas atau yang pernah menulis tafsiran tentang Injil ini. 

 Harold Bloom 

 Joseph Campbell, pakar mitologi 
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 Stevan L. Davies 

 April DeConick, profesor Agama di Universitas Wesleyan Illinois dan 

penulis Recovering the Original Gospel of Thomas 

 Helmut Koester, profesor Teologi Universitas Harvard 

 Marvin Meyer, penerjemah versi ilmiah SV 

 Elaine Pagels, penulis Gnostic Gospels, Beyond Belief, dan The Gnostic Paul (: Gnostic 

Exegesis of the Pauline Epistles) 

 Ronald H. Miller, profesor Agama di Universitas Lake Forest dan penulis The Gospel of 

Thomas: A Guidebook For Spiritual Practice 

 Stephen Patterson 

 Hugh McGregor Ross 

 Thin-min Tach, Buddhis Zen 

 N. T. Wright, Uskup Durham dan penulis seri Christian Origins and the People of God 

Dalam buku Yesus Seminar 

Injil Tomas adalah satu di antara Lima Injil yang digunakan oleh buku Yesus 

Seminar  dalam upayanya menemukan ucapan-ucapan otentik Yesus. Seminar ini memberikan 

garis warna merah kepada ucapan-ucapan yang dianggap sepenuhnya otentik dan garis  merah 

jambu kepada ucapan-ucapan yang diyakini kemungkinan sekali telah diucapkan oleh Yesus. 

Ucapan-ucapan dalam Injil Tomas diwarnai Merah di dalam buku Yesus Seminar, 

dengan persentase dari para pakar Seminar yang memeringkatnya, adalah: 54 (90%), 100:2b-3 

(82%), 20:2-4 (76%), 96:1-2 (65%), 69:2 (53%). 

Ucapan-ucapan dalam Injil Tomas diwarnai Merah Jambu di dalam  buku Yesus 

Seminar, dengan persentase dari para pakar Seminar yang memeringkatnya, adalah: 36 (75%), 

31:1 (74%), 45:1a (69%), 64:1-11 (69%), 36:2 (68%), 76:1-2 (68%), 86 (67%), 14:5 (67%), 39:3 

(67%), 47:2 (65%), 98 (65%), 95 (65%), 33:2-3 (63%), 65:1-7 (61%), 62:2 (60%), 26 (60%), 

63:1-3 (60%), 113:2-4 (59%), 35 (59%), 5:2 (57%), 89 (57%), 109 (54%), 32 (54%), 97 (53%), 

10 (52%), 47:4 (52%), 9 (52%), 99:2 (52%), 78:1-2 (51%), 94 (51%), 2:1 (51%), 47:3(51%), 41 

(51%), 14:4a (51%), 6 (50%), 55:1-2a (49%), 107 (48%), 21:9 (46%), 4:2 (45%). 
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 Injil Yudas 

Injil Yudas adalah nama sebuah tulisan kuno yang berisi tentang YudasIskariot. Yudas 

Iskariot adalah seorang murid yang telah mengkhianati Yesus menurut catatan Alkitab. Di dalam 

Injil Yudas, perspektif yang dipakai untuk melihat Yudas Iskariot amat berbeda dari yang selama 

ini dikenal dari Alkitab. Di dalam Injil Yudas, perbuatan Yudas menyerahkan Yesus sehingga 

Yesus mati di kayu salib tidak dipandang negatif, melainkan justru amat positif. Yudas bahkan 
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dipandang sebagai murid yang terutama di antara murid-murid lainnya karena perbuatannya itu. 

Perbedaan tersebut amat wajar sebab Injil Yudas merupakan tulisan dari kelompok 

Kristen Gnostik. Pada awal perkembangan kekristenan abad ke-1 dan ke-2 M, aliran Gnostik 

merupakan salah satu lawan dari kekristenan.    

 

Injil Yudas sebagai Injil Gnostik 

Injil adalah nama salah satu genre sastra di dalam Alkitab. Injil berkisah mengenai sosok 

Yesus dari perspektif tertentu, dan bukan merupakan biografi seperti yang dipahami orang-orang 

masa kini. Apa yang dimuat di dalam Injil berfokus pada pengajaran, pekerjaan, serta sikap 

hidup Yesus, dan bukan menceritakan sejarah hidup Yesus. dan di dalam Alkitab Kristen 

terdapat empat buah tulisan Injil, yaitu Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes.  

Selain injil-injil yang terdapat di dalam Alkitab Kristen, masih ada tulisan-tulisan lain 

bergenre injil yang tidak masuk di dalam kanon. Salah satu penyebab tulisan-tulisan tersebut 

tidak diakui sebagai Kitab Suci Kristen adalah isi pengajarannya yang dianggap berbeda dengan 

gereja yang ortodoks, dan salah satu aliran Kristen yang berbeda dan cukup kuat pada masa awal 

berkembangnya kekristenan adalah aliran Kristen Gnostik. Beberapa tulisan bergenre injil yang 

termasuk aliran Gnostik selain Injil Yudas adalah Injil Petrus, Kitab Apokrifa Yohanes, 

dan Kitab Apokrifa Yakobus.  Kemudian bentuk tulisan Injil Yudas adalah perkataan-perkataan 

Yesus, dan bukan berupa narasi sebagaimana tulisan injil-injil dalam Alkitab Kristen. Bentuk 

perkataan ini serupa dengan Injil Thomas yang berisi 114 perkataan Yesus.  

Injil Yudas telah beredar pada pertengahan abad ke-2 sebagai injil Gnostik, dan pada 

waktu itu dikenal di kalangan kekristenan. Bukti beredarnya Injil Yudas pada pertengahan abad 

ke-2 adalah adanya tulisan dari Irenaeus yang mengklasifikasikan Injil Yudas sebagai salah satu 

tulisan bidah Gnostik, melalui buku karangannya yang berjudul 'Melawan Kaum Bidah' 

(Adversus Haereses). Buku ini ditulis tahun 180 M, dan berarti Injil Yudas telah ada sebelum 

masa itu, yaitu sekitar tahun 130 M hingga 170 M. Irenaeus mengatakan bahwa sebagian orang 

menyatakan bahwa Kain memperoleh keberadaannya dari Kuasa di atas dan mengakui 

bahwa Esau, Korah, orang-orang Sodom, serta orang-orang sejenis itu, terkait dengan mereka. 

Mereka menyatakan bahwa Yudas si pengkhianat sepenuhnya terhubung dengan semua ini, dan 

bahwa ia sendiri, yang mengetahui kebenaran ini lebih daripada yang lainnya, mencapai misteri 

pengkhianatan itu; dan olehnya segala sesuatu, baik di bumi maupun di dalam surga, 

dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka menghasilkan sebuah sejarah fiktif seperti ini yang 

mereka sebut sebagai "Injil Yudas".  

 

Penemuan Injil Yudas 

Setelah diketahui beredar pada abad ke-2 M, Injil Yudas kemudian menghilang dan tidak 

pernah ditemukan bukti historisnya, sampai pada akhirnya ditemukan pada tahun 1978 di Mesir 

Tengah dan dipublikasikan pada tahun 2004. Injil Yudas yang ditemukan tersebut ditulis dalam 

bahasa Koptik (bahasa Mesir kuno), sehingga diperkirakan sebagai salah satu versi dari Injil 

Yudas yang dikenal oleh Irenaeus. Injil ini terdapat dalam sebuah gulungan papirus yang telah 

rusak berat, dan dinamakan sebagai Kodeks Tchacos. Selain Injil Yudas, di dalam Kodeks 

Tchacos masih terdapat tiga tulisan Gnostik lain, yaitu 'Surat Petrus kepada Filipus', 'Yakobus', 

dan 'Kitab Allogenes'.  

Kodeks ini ditemukan di padang gurun dekat Al-Minya Mesir dan jatuh ke tangan 

seorang pedagang barang antik.[1] Setelah itu kodeks ini mengalami perjalanan selama 22 tahun 
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dari Mesir, ke Eropa, kemudian ke Amerika Serikat, lalu kembali ke Mesir. Karena cara 

merawatnya yang kurang tepat, kodeks ini mengalami kerusakan sehingga ada fragmen-fragmen 

yang hilang. Pada tahun 2000, Frieda Tchacos Nussberger (namanya dijadikan nama kodeks 

tersebut) mendapatkan naskah tersebut dan akhirnya kodeks itu diakuisisi oleh Maecenas 

Foundation for Ancient Art, yang kemudian merekonstruksi naskah tersebut dan 

menerjemahkannya dengan bantuan beberapa ahli.  

Kodeks Tchacos ditemukan dalam keadaan terpecah-pecah, karena beberapa bagiannya 

hilang, dalam hal tertentu kata-katanya tersebar-sebar, dan dalam kasus lainnya beberapa barisan 

tulisannya hilang. Menurut Rodolphe Kasser, kodeks ini aslinya terdiri atas 62 halaman, tetapi 

ketika tiba di pasar pada tahun 1999, hanya 26 halaman yang tersisa, sebagian karena beberapa 

halaman telah diangkat dan dijual. Dari waktu ke waktu, halaman-halaman yang hilang ini 

muncul dan berhasil diidentifikasikan.  

Setelah dilakukan penelitian dengan teknik radiokarbon terhadap naskah Injil Yudas oleh 

Timothy Jull, ditemukan bahwa tahun penulisannya adalah di antara tahun 220 M dan 340 

M. Berdasarkan penelitian atas gaya penulisan kuno dan pemakaian bahasa Koptik atas Injil 

Yudas, Rodolphe Kasser berpendapat bahwa penulisan tulisan tersebut dapat lebih tua 

lagi. Dengan demikian, para ahli sepakat menyatakan keaslian tulisan Injil Yudas sebagai salah 

satu versi dari Injil Yudas dalam bahasa Yunani yang dikenal oleh Irenaeus tahun 180 M, yang 

diterjemahkan beberapa puluh tahun kemudian di dalam bahasa Koptik.  

Isi Injil Yudas 

Inti perbedaan antara injil-injil Kristen dengan injil-injil Gnostik adalah adanya 

kepercayaan kaum Gnostik bahwa jalan menuju keselamatan bukan melalui kepercayaan kepada 

penyaliban dan kebangkitan Yesus, melainkan melalui pengetahuan rahasia (dalam bahasa 

Yunani, gnosis berarti pengetahuan) yang diberikan Yesus kepada orang-orang tertentu, bukan 

kepada semua orang. Pengetahuan rahasia itu mengungkapkan bagaimana orang dapat terbebas 

dari penjara tubuh jasmani dan kembali ke alam spiritual tempat asalnya. Di sini terlihat adanya 

pandangan dualisme Gnostik yang melihat tubuh ragawi sebagai sesuatu yang buruk, fana, dan 

tidak berharga, yang dilawankan dengan jiwa rohani manusia sebagai yang baik, yang berasal 

dari Allah, dan bersifat kekal.  

Di dalam Injil Yudas, Yudas Iskariot adalah murid yang dipercaya Yesus dan diberikan 

pengetahuan rahasia tersebut, serta mendapatkan perintah dari Yesus untuk menyerahkan Yesus 

supaya disalibkan. Murid-murid yang lain dipandang sebagai orang-orang yang salah memahami 

siapa Yesus, berbeda dengan Yudas yang mendapat pengetahuan rahasia dari Yesus tentang 

kefanaan raga dan kebakaan jiwa. Melalui peristiwa penyaliban, Yesus dapat terbebas dari tubuh 

ragawi yang fana dan jiwanya dapat kembali ke alam spiritual yang kekal bersama Allah, dan hal 

itu dimungkinkan melalui peran Yudas, sang murid istimewa.  

 

 Injil Filipus 
Injil Filipus merupakan nama salah satu tulisan Injil Gnostik, sebuah naskah apokrifa 

Perjanjian Baru, yang ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945. Naskah Injil Filipus yang 

ditemukan itu ditulis dalam bahasa Koptik. Injil Filipus merupakan hasil tulisan kaum Gnostik. 

Naskah Injil Filipus yang ditemukan di Nag Hammadi masih cukup baik sehingga pengajarannya 

dapat diketahui dengan baik. Selain injil Filipus, masih ada tulisan-tulisan lain yang bercirikan 
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Gnostik, misalnya Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, dan sebagainya. Dan Brown 

mengutip Injil Filipus dan Injil Maria Magdalena di dalam novelnya yang terkenal, The Da Vinci 

Code.  

Tulisan berbahasa Koptik ini merupakan terjemahan dari naskah Yunani yang berasal 

dari abad ke-2 M atau abad ke-3 M. Tulisan tersebut dinamakan "Injil Filipus" sebab di dalam 

tulisan tersebut hanya nama Rasul Filipus yang disebutkan secara eksplisit. Genre tulisan ini 

adalah "perkataan" sebab isinya hanya berupa ucapan-ucapan dari tokoh Yesus. Di situ termuat 

17 ucapan Yesus, dan 9 diantaranya merupakan kutipan atau penafsiran lain atas ucapan Yesus 

di dalam keempat Injil Kanonik.     

Beberapa Ajaran dalam Injil ini : 

Sakramen Baptisan 

Injil Filipus melihat sakramen baptisn yang dilakukan kekristenan tidaklah 

benar.  Baptisan yang sesungguhnya diperlukan adalah baptisan spiritual. Hal tersebut berkaitan 

juga dalam menentukan mana orang Kristen yang 'benar' dengan yang 'tidak benar'. Injil Filipus 

menyatakan: Banyak orang akan turun ke dalam air dan muncul ke permukaan kembali tanpa 

menerima apapun, tetapi mereka masih mengaku diri sebagai orang Kristen.  

Kelahiran Yesus 

Di dalam kepercayaan Kristen, Yesus dipercaya lahir dari perawan Maria, tetapi di dalam 

Injil Filipus kepercayaan tersebut ditolak. Di dalam Injil Filipus dikatakan: "Tuhan tidak akan 

pernah berkata, 'Bapaku yang ada di dalam sorga', kecuali dia memiliki bapa di tempat lain. Dia 

hanya akan berkata, 'Bapaku'."   

Penciptaan 

Ajaran penciptaan yang ditampilkan di dalam Injil Filipus sangat dipengaruhi pemikiran 

Gnostik. Dikatakan di dalam injil tersebut: 

"Dunia ada karena sebuah kekeliruan. Karena dia yang menciptakannya ingin 

menciptakannya sebagai yang abadi dan tidak bisa mati. Ia tidak berhasil memenuhi 

dambaannya. Karena dunia tidak pernah abadi; dan juga, karena itu, ia yang membuat 

dunia juga tidak pernah abadi..."  

Di sini terkandung ajaran Gnostik tentang dua allah, yang benar dan yang jahat, dan allah 

pencipta dunia adalah allah yang jahat.  

Orang-orang Terpilih 

Di dalam injil ini terdapat pandangan khas Gnostik tentang keterpilihan sebagian orang 

saja. Orang-orang yang dianggap sebagai orang benar adalah orang-orang yang mengetahui 

kebenaran, yakni para pengikut Gnostik. Hal tersebut dinyatakan melalui: 

"Ada banyak hewan di dunia yang berwujud manusia. Ketika Allah mengidentifikasi 

mereka, kepada babi ia akan memberikan buah ek, kepada hewan ternak ia akan 

melemparkan gandum, dedak, dan rumput, dan kepada anjing-anjing ia akan 

melemparkan tulang. Kepada para budak, ia hanya akan memberi pelajaran-pelajaran 

dasar, tetapi kepada anak-anak ia akan memberi keseluruhan pelajaran."  
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Di sini, orang-orang Kristen disimbolkan sebagai budak-budak yang menerima pelajaran 

Allah dengan tidak lengkap. Para pengikut Gnostik disebut sebagai anak-anak yang telah 

menerima seluruh kebenaran.  

 

 Injil Petrus 

Injil Petrus (bahasa Yunani: κατά Πέτρον ευαγγέλιον); bahasa Inggris: Gospel according 

to Peter adalah salah satu dari tulisan kuno yang bukan termasuk ke dalam Alkitab meskipun 

disebut sebagai "Injil" dan tergolong ke dalam injil-injil tentang penderitaan Yesus, yang 

mengandung unsur gnostik, dan termasuk dalam tulisan-tulisan apokrif. Diyakini ditulis bukan 

oleh Simon Petrus melainkan orang yang memakai namanya bertahun-tahun setelah Petrus 

meninggal. Naskah ini ditolak sebagai tulisan yang benar oleh jemaat Kristen mula-mula, 

para bapa gereja dan sinode gereja di Kartage dan Roma. 

Penemuan  

Merupakan naskah pertama yang ditemukan dari penggalian di Mesir pada tahun 1886 

oleh arkeolog Prancis, Urbain Bouriant, di kota modern Akhmim (60 mil (97 km) di utara Nag 

Hammadi). Naskah yang dibuat pada abad ke-8 atau ke-9 ini termasuk bagian suatu 

buku kodeks yang dipendam dalam sebuah peti mati bersama mayat seorang biarawan Mesir.[2] 

 

 Injil Maria Magdalena 

Injil Maria adalah salah satu dari injil-injil gnostik, dan termasuk kedalam tulisan-

tulisan apokrif. Injil ini ditemukan dalam Kodeks Akhmim, sebuah teks gnostik dari apokrif 

Perjanjian Baru yang diperoleh Dr. Rheinhardt di Kairo pada 1896.  

 

Sejarah 

Injil ini baru diterbitkan pada 1955, setelah Perpustakaan Nag Hammadi juga muncul. 

Teks-teks lain dari Kodeks Akhmim terdapat di dalam teks Nag Hammadi, tetapi Injil ini tidak. 

Dalam salinan satu-satunya dari teks ini, halaman 1–6 dan 11–14 hilang. Dalam literatur populer 

ada pendapat bahwa ini adalah Injil Maria Magdalena, dan karena itu dikenal dengan nama ini, 

meskipun nama belakangnya tidak disebutkan di dalam teksnya, dan Maria di sini bisa saja salah 

satu dari Maria-Maria lain dari Perjanjian Baru, atau bahkan Maria yang lain yang tidak 

disebutkan. 
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Teks yang fragmentaris ini bertahan dalam bentuk fragmen terjemahan Yunani abad ke-

3 dan  abad ke-5 yang lebih panjang ke dalam bahasa Koptik, dimana kesaksian dari 

seorang perempuan pertama-tama perlu dibela. 

Semua manuskrip ini mula-mula ditemukan dan diterbitkan antara 1938 dan 1983, tetapi ada 

beberaja rujukan dari Patristik kepada Injil Maria yang berasal dari abad ke-3. 

Isi 

Dalam teks yang fragmentaris, para murid mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang Juru Selamat yang telah bangkit itu dan dijawab. 

Kemudian mereka berdukacita, dan berkata, "Bagaimana kita dapat pergi kepada orang-

orang non-Yahudi dan memberitakan Injil Kerajaan tentang Anak Manusia? Kalau Ia sendiri 

tidak diselamatkan [dari penyaliban], bagaimana kita dapat terlepas daripadanya?" Dan Maria 

menyuruh mereka menguatkan hati: "Marilah kita memuji kebesarannya, karena Ia 

mempersiapkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang pembertani." Kemudian ia 

menyampaikan penglihatannya, yang memperlihatkan pengaruh-pengaruh gnostik. 

Pandangannya tidak disetujui oleh pandangan umum: 

"Tetapi Andreas menjawab dan berkata kepada saudara-saudaranya, 'Apa pendapat kalian 

tentang apa yang baru saja dikatakannya itu? Karena aku tidak percaya bahwa Juru 

Selamat telah mengatakan semua ini. Karena jelas bahwa ajaran-ajaran ini berasal dari 

pemikiran yang berbeda." 

"Petrus juga menentang (Maria) sehubungan dengan bahan-bahan ini dan bertanya 

kepada mereka tentang Juru Selamat. "Jadi, apakah Ia berbicara secara rahasia kepada 

seorang perempuan, dan bukan kepada kita, dan bukan secara terbuka? Apakah kita 

semua harus berbalik dan semuanya mendengarkan dia? Apakah [Juru Selamat] lebih 

memilih dia [Maria] daripada kita?" 

Namun Matius membela Maria dan meredakan serangan Petrus kepadanya. Dalam teks 

ini, masalah Petrus tampaknya ialah bahwa Yesus memilih Maria lebih daripada murid-

murid yang lain untuk menafsirkan ajaran-ajarannya. Petrus melihat Maria sebagai 

saingan dalam kepemimpinan kelompok itu sendiri. 

Implikasi Injil ini 

Karen King mengamati bahwa, "Konfrontasi antara Maria dengan Petrus, sebuah 

skenario yang juga ditemukan dalam Injil Tomas, Pistis Sofia, dan Injil Koptik orang Mesir, 

mencerminkan sejumlah ketegangan dalam Kekristenan abad kedua. Petrus dan Andreas 

mewakili posisi-posisi ortodoks yang menyangkal keabsahan penyataan esoterik dan menolak 

otoritas perempuan untuk mengajar." (pengantar, Perpustakaan Nag Hammadi) 

Teks ini terutama terkait dengan 

 Kefanaan dan asal usul kefanaan sebagai akibat dari demiurgos 

 Kenaikan Yesus ke surga 

 Kenaikan jiwa menurut gnostisisme 

Bagian besar dari penekanan ini diungkapkan sebagai dialog antara para murid dengan 

Maria sebagai pihak yang memberikan jawaban. Setelah Yesus naik ke surga, demikian 
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dikatakan di dalam teks, otoritas Gereja diberikan kepada Maria. Hal ini kemungkinan 

menunjukkan bahwa teks ini berasal dari sebuah sekte yang berpendapat bahwa pendiri mereka 

adalah Maria, atau yang menghargai Maria lebih dari para rasul lainnya. Sebagian dari 

pengutamaan Maria sebagai murid perempuan yang terkenal mungkin disebabkan karena 

kemampuannya sebagai seorang perempuan untuk mewakili tokoh penting 

dari Sofia, sizigia perempuan dari Kristus, di dalam teologi gnostik. 

 

 

 

 Injil Yakobus 

Injil Yakobus, yang juga disebut sebagai Injil Kelahiran 

Yakobus atau  Protoevangelium Yakobus, adalah sebuah injil apokrifa yang diyakini ditulis 

sekitar tahun 145 Masehi, yang menjelaskan kilas balik dari cerita kelahiran Injil Matius dan Injil 

Lukas, dan mewakili penjelasan terkait kelahiran dan pembesaran Maria itu sendiri. Ini adalah 

sumber tertua di luar Perjanjian Baru yang mengakui keperawanan Maria tak hanya sebelumnya, 

tetapi saat (dan setelah) kelahiran Yesus. Manuskrip kuno yang menyajikan kitab tersebut 

memiliki judul berbeda, yang meliputi "Kelahiran Maria", "Kisah Kelahiran Santa Maria, Bunda 

Allah," dan "Kelahiran Maria; Wahyu Yakobus."  

 

 Injil Bartolomeus 
Bartolomeus adalah salah seorang dari kedua belas Rasul. Kita tidak tahu siapa namanya 

yang sesungguhnya. Bartolomeus adalah nama keluarga: bar-Tolomeus, yang artinya 'anak 

Tolomeus'. Banyak yang beranggapan bahwa Bartolomeus adalah Natanael. Bartolomeus berasal 

dari Kana di daerah Galilea. Ketika diajak oleh temannya, Filipus, untuk menemui Yesus dari 

Nazaret, ia menggumam, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yesus melihat 

Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: Yesus : Lihat, inilah seorang Israel sejati, 

tidak ada kepalsuan di dalamnya! Bartolomeus : Bagaimana Engkau mengenal aku? Yesus : 

Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bartolomeus 

: Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel! Yesus : Karena Aku berkata kepadamu: 

Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal 

yang lebih besar dari pada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit 

terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Sejak saat itu 

Bartolomeus mengikuti Yesus hingga Ia wafat disalib dan menjadi saksi kebangkitan-Nya. 

Bartolomeus mewartakan Injil ke banyak negara termasuk India, di mana ia meninggalkan satu 

salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani. Bartolomeus termasuk orang yang paling berani di 

seluruh dunia. Ia rela dikuliti hidup-hidup dan  juga disalibkan setelah dikuliti. Ia menjadi martir.  

Armenia adalah tempat di mana Tabut Perjanjian diletakkan juga tempat di mana burung 

merpati perdamaian membawa sehelai daun zaitun segar ke bahtera Nuh. Pada abad ke-4 jenasah 

Bartolomeus dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai 

Tiber. Pesta untuk Bartolomeus dirayakan setiap tanggal 24 Agustus. "Bapa, anugerahkanlah 

kepada kami iman seperti yang dimiliki  Bartolomeus hingga ia senantiasa setia kepada Kristus. 

Jadikan Gereja-Mu tanda keselamatan bagi seluruh bangsa di dunia.   
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 Injil Nikodemus 

Injil Nikodemus, yang juga dikenal sebagai Kisah Pilatus (bahasa Latin: Acta 

Pilati; Yunani: Πράξεις Πιλάτου), adalah sebuah injil apokrifa yang diklaim berasal dari sebuah 

karya Ibrani asli yang ditulis oleh Nikodemus, yang muncul dalam Injil Yohanes sebagai kenalan 

Yesus. Judul Injil Nikodemus aslinya berasal dari abad pertengahan. Tanggal pembuatannya 

tidak jelas, tetapi para cendekiawan sepakat bahwa karya tersebut dibuat pada abad keempat 

Masehi.  

Bagian tentang Pilatus-nya merupakan sebuah tes yang lebih tua yang ditemukan 

pada Kisah Petrus dan Paulus dalam bahasa Yunani dan merupakan sebuah dokumen resmi 

yang disiapkan dari Pontius Pilatus (atau terdiri dari laporan-laporan di praetorium Yerusalem) 

yang mengabarkan peristiwa-peristiwa di Yudea kepada Kaisar Tiberius, dan merujuk 

kepada penyaliban Yesus, beserta mukjizat-mukjizatnya.  

 

 Injil Ibrani 
Gospel of the Hebrews ("Injil Ibrani"; "Injil Orang Ibrani"; bahasa Yunani: 'τὸ καθ' 

Ἑβραίους εὐαγγέλιον', "Injil menurut orang Ibrani"), adalah sebuah teks 

Injil sinkretis  Yahudi–Kristen yang sekarang telah hilang; hanya ada fragmen-fragmen yang 

terlestarikan sebagai kutipan singkat oleh Bapa-bapa Gereja awal dan tulisan-tulisan apokrif. 

Fragmen-fragmen ini memuat tradisi praeksistensi Yesus, inkarnasi, baptisan, dan 

kemungkinan  pencobaan, bersama dengan beberapa perkataan Yesus. Fitur khas 

termasuk Kristologi yang ditandai dengan keyakinan bahwa Roh Kudusadalah Ibu Ilahi Yesus 

dan penampakan Yesus setelah kebangkitan kepada Yakobus, saudara Yesus, yang menunjukkan 

penghormatan tinggi kepada Yakobus sebagai pemimpin gereja Kristen Yahudi di 

Yerusalem. Kemungkinan disusun dalam bahasa Yunani Koine pada dekade pertama abad ke-2, 

dan diyakini telah digunakan oleh umat Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani di Mesir selama 

abad itu.  

Merupakan satu-satunya Injil Yahudi–Kristen yang disebut dengan nama oleh para Bapa 

Gereja, diyakini hanya ada satu "Injil Orang Ibrani", mungkin dalam versi-versi yang 

berbeda. Ayat-ayat Injil ini dikutip atau diringkas oleh tiga Bapa Gereja Aleksandria 

– Klemens, Origenes dan Didimus si Buta; juga dikutip oleh Jerome, baik secara langsung atau 

melalui komentar-komentar dari Origen. Injil ini digunakan sebagai suplemen untuk injil 

kanonik untuk menyediakan sumber bahan tafsiran mereka berdasarkan kitab 

suci. Eusebius memasukkannya dalam "daftar tulisan-tulisan diperdebatkan" yang dikenal 

sebagai Antilegomena, dan mencatat bahwa kitab itu digunakan oleh "orang Ibrani" dalam 

Gereja; tidak lagi dalam penggunaan ketika kanon Perjanjian Baru dibakukan pada akhir abad 

ke-4. Injil bahasa Aram/Ibrani yang digunakan oleh sekte Yahudi dari Ebonit tidak mengandung 

catatan silsilah yang sekarang ditambahkan ke Injil bahasa Yunani, kelalaian yang dijelaskan 

oleh Epifaniuskarena "mereka bersikeras bahwa Yesus adalah benar-benar manusia."  

Sarjana modern mengklasifikasikan Injil Ibrani sebagai salah satu dari tiga Injil Yahudi–

Kristen, bersama dengan Injil Nasrani dan Injil orang Ebionit. Yang lain menyarankan bahwa 

tiga judul ini mungkin merujuk ke satu buku yang sama. Semua yang diketahui saat ini hanya 

dari fragmen diawetkan dalam kutipan oleh para Bapa Gereja awal. Hubungan antara Injil 

Yahudi–Kristen dan Injil Ibrani asli hipotetis masih menjadi spekulasi. 
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Asal usul dan ciri khas 

Gospel of the Hebrews adalah satu-satunya Injil Yahudi-Kristen yang disebutkan 

namanya oleh para Bapa Gereja. Diyakini disusun dalam bahasa Yunani Koine. Asal usulnya 

dikaitkan dengan Mesir;[n 1] mungkin mulai beredar di Aleksandria, Mesir pada dekade awal 

abad ke-2 dan digunakan oleh umat Yahudi-Kristen berbahasa Yunani di sana. 

Isi  

Gospel of the Hebrews dilestarikan dalam fragmen-fragmen yang dikutip atau disarikan 

oleh beberapa Bapa Gereja awal. Injil asli secara lengkap tidak diketahui; menurut sebuah daftar 

karya-karya kanonik dan apokrif yang ditulis pada abad ke-9, dikenal sebagai Stichometry of 

Nicephorus, kitab Injil ini terdiri dari 2200 baris, hanya 300 baris lebih pendek daripada Injil 

Matius. Berdasarkan fragmen-fragmen yang terlestarikan, seluruh struktur Injil ini tampaknya 

mirip dengan Injil-injil kanonik. Memuat suatu naratif kehidupan Yesus 

termasuk  pembaptisan,  pencobaan,  transfigurasi, perjamuan terakhir, penyaliban, dan 

kebangkitan-Nya. Injil ini juga memuat perkataan Yesus. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan 

Yesus telah ditefsirkan dalam cara yang mencerminkan pandangan Yahudi dalam lingkungan 

budaya Hellenistik.  

Ada kesepakatan luas mengenai tujuh kutipan yang disadur oleh Philipp Vielhauer dalam 

edisi ke-3 kritikal New Testament Apocrypha oleh Wilhelm Schneemelcher, diterjemahkan oleh 

George Ogg. Terjemahan berikut mengikuti urutan Vielhauer:  

1. Ketika Kristus berniat untuk datang di dunia kepada manusia, Bapa yang baik 

memanggil kuasa agung di sorga, yang disebut Mikhael, dan mempercayakan 

Kristus dalam penanganannya. Dan kuasa itu datang ke dalam dunia dan disebut 

Maria, dan Kristus berada di rahiimnya selama tujuh bulan. (Sirilus dari 

Yerusalem, Discourse on Mary Theotokos12) 

Fragmen 1 mengidentifikasi Yesus sebagai putra Roh Kudus; pandangan ini juga ditemukan 

dalam suatu versi Surat Yakobus dalam bahasa Mesir-Koptik, satu indikasi bahwa Injil ini 

berasal dari Mesir.  

2. Dan terjadilah ketika Tuhan keluar dari dalam air, seluruh aliran Roh Kudus 

turun ke atas-Nya dan berdiam pada-Nya dan berkata kepada-Nya: Putra-Ku, 

dalam semua nabi-nabi Aku menantikan Engkau supaya Engkau datang dan Aku 

dapat berdiam pada-Mu. Karena Engkaulah kediaman-Ku; Engkaulah Putra 

sulung-Ku yang memerintah selama-lamanya.(Hieronimus, Commentary on 

Isaiah 4) 

Fragmen 2 menggunakan bahasa sastra Kebijaksanaan Yahudi, tetapi menerapkannya 

kepada Roh Kudus: Roh telah menanti-nanti dengan sia-sia sepanjang semua nabi untuk 

(kedatangan) sang Putra. "Kediaman" yang ditemukan oleh Roh Kudus dalam sang Putra 

merupakan ide gnostik pra-eksistensi Penebus yang akhirnya menjelma dalam Yesus.  

3. Demikian pula Ibu-Ku, Roh Kudus, mengangkatku dengan salah satu rambutku 

dan membawaku pergi ke gunung Tabor yang agung. (Origenes, Commentary on 

John 2.12.87) 

Fragmen 2 dan 3, memuat kisah pembaptisan Yesus dan pencobaan atau transfigurasi, 

muncul dari mitos Yunani-Romawi yang beredar luas mengenai turunnya Hikmat ilahi; ini 
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mendasari perikop paralel dalam Injil Matius (11:25–30), Lukas (7:18–35 dan 11:49–51) dan 

Yohanes (1:1–18), serta Injil Tomas. Perbedaan antara fragmen 3 dan Injil-injil kanonik ortodoks 

sangat besar: their naratif orang ketiga menjadi perkataan Yesus sendiri, Setan diganti dengan 

Roh Kudus, dan Roh Kudus diidentifikasi sebagai ibu Yesus.  

4a. Dia yang heran akan memerintah, dan dia yang telah memerintah akan 

beristirahat. (Klemens, Stromateis 2.9.45.5) 

4b. Dia yang mencari tidak akan beristirahat sampai dia menemukan; dan dia yang 

menemukan akan heran; dan dia yang telah heran akan memerintah; dan dia yang 

telah memerintah akan beristirahat. (Klemens, Stromateis 5.14.96.3) 

Fragmen 4 merupakan "perkataan berantai", mencari-menemukan-heran-memerintah-

beristirahat, menggambarkan langkah-langkah menuju keselamatan, di mana "istirahat" setara 

dengan keadaan keselamatan. Perkataan ini mirip dengan tema yang ditemukan dalam sastra 

Kebijaksanaan Yahudi, dan kemiripan dengan suatu perkataan dalam Injil Tomas mengusulkan 

bahwa teks ini mungkin dipengaruhi oleh ajaran Kebijaksanaan gnostik.  

5. Dan kamu tidak pernah bersukacita, kecuali ketika kamu merangkul saudara 

laki-lakimu dengan kasih. (hieronimus, Commentary on Ephesians 3) 

6. Dalam Injil menurut orang Ibrani ... ada yang terhidung di antara pelanggaran 

yang paling berat: Dia yang telah mendukakan roh saudara laki-

lakinya. (Hieronimus, Commentary on Ezekiel 6) 

Fragmen 5 (mengenai Efesus 5:4) dan 6 (mengenai Yehezkiel 18:7) rupanya adalah 

perkataan etika dari Yesus, menunjukkan bahwa pengajaran semacam itu merupakan bagian 

penting dari Injil ini.  

7. Injil menurut orang Ibrani ... mencatat bahwa setelah kebangkitan Sang 

Juruselamat: Dan ketika Tuhan telah memberikan kain lenan kepada hamba 

imam, Ia pergi kepada Yakobus dan menampakkan diri kepadanya. Karena 

Yakobus telah bersumpah tidak akan makan roti sejak ia telah minum cawan 

Tuhan sampai ia melihat-Nya bangkit dari antara mereka yang tertidur. Dan 

sesaat setelahnya Tuhan berkata: Bawalah sebuah meja dan roti! Dan 

segera ditambahkan: Ia mengambil roti, memberkatinya dan memecah-

mecahkannya dan memberikannya kepada Yakobus yang Adil dan berkata 

kepadanya: Saudaraku, makanlah rotimu, karena Anak Manusia sudah 

bangkit dari antara mereka yang tertidur. (Hieronimus, De viris 

illustribus 2) 

Fragmen 7 menekankan pentingnya Yakobus, saudara Yesus dan kepala gerakan Yahudi-

Kristen di Yerusalem setelah kematian Yesus, dan dengan demmikian memberi kesaksian 

karakter Yahudi dari komunitas Injil ini.  

Selain kutipan langsung, kisah-kisah lain dalam Injil ini diringkas atau dikutip oleh para Bapa 

Gereja. 

Penerimaan 
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Eusebius dari Kaisareamenyusun daftar tulisan-tulisan yang diperdebatkan, dikenal 

sebagai Antilegomena, yang mencantumkan Gospel of the Hebrews. 

Eusebius memasukkan Gospel of the Hebrews dalam daftarnya di Antilegomena sebagai salah 

satu tulisan yang diperdebatkan oleh gereja Kristen awal.  

 

 Injil Ebionim (Ebionites) 

 Injil orang Ebionit merupakan suatu teks yang terhilang. Beberapa fragmen terlestarikan 

dalam bentuk kutipan-kutipan oleh Bapa Gereja, Epifanius dari Salamis. 

 Teks berikut diterjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris oleh Bernhard Pick (1902) 

yang mungkin berasal dari sumber-sumber lebih awal. 

 Fragmen I 

 Terjadilah pada masa Herodes, raja Yudea, di bawah Imam Besar Kayafas, datanglah 
Yohanes dan membaptiskan dengan baptisan pertobatan di sungai Yordan; ia dikatakan 
berasal dari suku Harun dan seorang putra imam Zakharia dan Elisabet, dan datanglah 
semua orang kepadanya.  

 Fragmen II 

 Dan terjadilah ketika Yohanes membaptis, datanglah orang-orang Farisi kepadanya dan 
dibaptiskan dan juga seluruh Yerusalem. Ia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, 
dan makanannya madu hutan, yang rasanya seperti manna, dan berbentuk seperti kue 
minyak.  

 Fragmen III 

 Setelah orang-orang dibaptiskan, datanglah juga Yesus, dan dibaptiskan oleh Yohanes. Dan 
ketika Ia keluar dari dalam air, terbukalah langit, dan Ia melihat Roh Kudus turun dalam 
bentuk burung merpati, dan masuk ke dalam-Nya. Dan sebuah suara terdengar dari langit: 
'Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, dan dalam Engkau Aku berkenan'. Dan lagipula: 'Hari ini 
Aku memperanakkan Engkau'. Dan tiba-tiba sebuah terang besar menerangi tempat itu. Dan 
Yohanes memandangi-Nya, katanya: 'Siapakah Engkau, Tuhan'? Maka sebuah suara 
terdengar dari langit: 'Inilah Anakku yang Kukasihi, kepada-Nya aku berkenan'. Dengan itu 
Yohanes tersungkur berlutut dan berkata: 'Aku mohon kepada-Mu, Tuhan, baptiskanlah aku'. 
Tetapi Ia tidak mau, kata-Nya 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya seluruh 
kehendak Allah digenapi.' 

 Fragmen IV 

 [Matius berkata] "Ada orang bernama Yesus, dan Ia berusia kira-kira 30 tahun; Ia telah 
memilih kita. Dan Ia datang ke Kapernaum dan masuk ke rumah Simon, yang bergelar 
Petrus, dan Ia membuka mulut-Nya dan berkata, 'Ketika Aku berjalan di tepi Danau Tiberias, 
Aku memilih Yohanes dan Yakobus, putra-putra Zebedeus, dan Simon dan Andreas dan 
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Tadeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot; engkau juga, Matius, ketika engkau 
duduk di tempat penerimaan cukai, telah Kupanggil dan engkau mengikuti Aku. Menurut 
maksud-Ku kalian akan menjadi dua belas rasul sebagai kesaksian bagi Israel'."[  

 Fragmen V 

 [Yesus dilapori] "Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-saudara laki-laki-Mu berdiri di luar." 

 [Ia berkata] "Inilah saudara-saudara-Ku laki-laki dan ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku 
perempuan, yang melakukan kehendak Bapa-Ku..” 

 Fragmen VI 

 [Yesus berkata] "Aku datang untuk menghapuskan persembahan korban, jika kalian tidak 
berhenti mempersembahkan korban, murka tidak akan berhenti daripadamu. 

 Fragmen VII 

 [Murid-murid berkata,] 'Di mana Engkau inginkan kami menyiapkan bagi-Mu untuk makan 
Paskah'? yang dijawab-Nya: 'Aku tidak ingin makan daging domba Paskah ini bersama 
kalian'. 

 Injil Mani 
Injil Kehidupan (juga Injil Besar, Injil Kehidupan dan lainnya) adalah sebuah injil 

gnostik abad ke-3 yang ditulis oleh Mani. Injil tersebut awalnya ditulis dalam bahasa 

Suryani.[1]dan merupakan salah satu dari tujuh naskah asli dari Manikeanisme. 

 

"Injil Barnabas"  

Kitab yang sering disebut sebagai "Injil Barnabas" adalah pemalsuan abad ke-16 M. 

Penulisannya menggunakan bahasa Italia dan informasinya mengenai geografi Palestina banyak 

yang tidak masuk akal, menunjukkan bahwa penulis tidak pernah berada di tanah Israel. Selain 

itu, tidak satupun Injil kanonik yang ditulis menggunakan bahasa Italia (yang baru muncul 

sebagai bahasa tulis pada abad pertengahan, yaitu setelah abad ke-15 M), melainkan umumnya 

ditulis dalam bahasa Yunani atau Aram kuno.  

Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang beredar di Indonesia diterjemahkan dari buku yang 

ditulis oleh Lonsdale and Laura Ragg, namun komentar-komentar kritisnya mengenai bukti 

pemalsuan tidak diterjemahkan. 

Pengaruh Injil terhadap kebudayaan dan pengaruh Kebudayaan terhadap Injil 
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Kitab Injil beraksara Arab-Melayu yang disebarkan Belanda di Kalimantan 

Selatan (koleksi Museum Lambung Mangkurat). 

Injil dan Kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, pada saat Injil 

disampaikan maka kebudayaan ikut serta dalam pemberitaan Injil tersebut. keterkaitan antara 

injil dan kebudayaan seperti kulit dan buah, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

kebudayaan bisa saja menimbulkan efek positif terhadap injil namun bisa juga menimbulkan 

efek negatif. sebaga contoh, pada saat Injil disampaikan, maka seorang pembawa injil 

(misionaris) akan mengunakan kebudayaan masyarakat tersebut sebagai pendekatan sehingga 

injil yang disampaikan tersebut dapat dengan mudah diterima. Namun kebudayaan juga tentunya 

bisa menimbulkan efek negatif terhadap pengabaran Injil, jika kebudayaan suatu masyarakat 

sangat kental, misalnya agama leluhur suatu masyarakat sangat kental dan memiliki kefanatikan 

yang kuat maka tentunya Injil akan sulit untuk masuk menembus kedalam masyarakat tersebut. 
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