Judas-Evangeliet.
P€ dansk ved Per Jespersen
Da Jesus viste sig p€ jorden, udf•rte han
mirakler og store undere for at frelse
menneskene. Og da nogle gik den retf‚rdige
vej, mens andre gik syndens vej, blev de tolv
disciple kaldt sammen.
Han begyndte at tale med dem om
mysterierne bag verden og hvad der ville ske
til sidst. Ofte viste han sig ikke for disciplene
som sig selv, men de fandt ham barnlig.

En dag var Jesus med sine disciple i Jud‚a,
og han fandt dem samlet og fandt dem i
gudfrygtig tilstand. Da han gik n‚rmere til
disciplene, fandt han dem siddende i b•n i
taksigelse for br•det. Og da lo han.
Disciplene sagde til ham: ”Herre, hvorfor ler
du af vores taksigelse? Vi har gjort, hvad der
er rigtigt.”
Han svarede dem og sagde: ”Jeg ler ikke af
jer. I g•r ikke dette af jeres egen vilje, men
fordi det er p€ denne m€de, jeres Gud vil
blive prist.”

mennesker, lade den menneskelige del af sig
st€ foran mit ansigt.
Og de svarede alle: ”Vi har styrken.”
Men deres €nd vovede ikke at st€ foran ham,
bortset fra Judas Iskariots €nd. Han kunne
tr‚de frem for ham, men han kunne ikke se
ham i •jnene, og han vendte sig bort.
Og Judas sagde til ham:” Jeg ved, hvem du er,
og hvor du er kommet fra. Du er fra det
ud•delige kongerige i Barbelo. Og jeg er ikke
v‚rdig at sige navnet p€ den, som sendte
dig.”

Jesus vidste, at Judas t‚nkte p€ noget, som
var oph•jet, og han sagde til ham:” G€ bort
fra de andre, og jeg skal fort‚lle dig om dette
riges mysterier. Det er muligt for dig at n€
det, men du vil komme til at lide afsavn. For
en anden tr‚der ind i stedet for dig, for at de
tolv disciple igen kan forenes med deres
Gud.”
Og Judas sagde til ham: ”Hvorn€r vil du
fort‚lle mig alt dette, og hvorn€r vil dagen
gry for folket?”

Og de sagde: ”Herre, du er --- Guds s•n.”
Da Judas sagde disse ord, forlod Jesus ham.
Og Jesus svarede: ”Hvordan kender I mig?
Sandelig siger jeg jer, at ingen af dem, der er
iblandt jer, vil kende mig.”
Da disciplene h•rte dette, blev de vrede og
begyndte at ydmyge Jesus af deres ganske
hjerte.
Da Jesus s€ deres manglende forst€else, sagde
han til dem:” Hvorfor har denne
sindsbev‚gelse f•rt jer til vrede? Gud, som er
i jer, har f•rt jer mod vreden, der hviler i jeres
sj‚le. Lad den af jer, som er st‚rk nok iblandt

Den n‚ste morgen efter dette viste Jesus sig
for sine disciple igen.
Og de sagde til ham: ”Herre, hvor gik du hen,
og hvad tog du dig til, da du forlod os?”
Og Jesus sagde til dem. ”Jeg bes•gte et andet
og helligt folk.”
Og hans disciple sagde: ”Herre, fort‚l os om
det folk, der st€r h•jere end os og som er
helligere end os, og som nu er i dette rige?”
Da Jesus h•rte disse ord lo han og sagde.
”Hvorfor t‚nker jeres hjerter p€ det st‚rke og
hellige folk? Sandelig siger jeg jer: Ingen, der
er f•dt af denne evighed, vil se dette folk, og
ingen v‚rt for stjernernes engel vil herske
over dette folk, og ingen d•delig person vil
kunne forlige sig med det, fordi dette folk
kommer ikke fra ----- som er blevet ---- -. De
af jer som er blandt denne menneskehedens
folk ---- magt, som …… andre magter ….
gennem hvilke I hersker.
Da disciplene h•rte dette, blev de anf‚gtet i
deres €nd. De kunne ikke sige et ord.
En anden dag kom Jesus til dem, og de sagde
til ham: ”Herre, vi har set dig i et syn, for vi
har haft storladne dr•mme denne nat.”
Og han sagde: ”Hvorfor har I ----- da I gik i
skjul?”
Og de svarede: ”Vi har set et m‚gtigt hus
med et stort alter og tolv m‚nd – de er
pr‚ster – og et navn. Og en stor folkem‚ngde
venter ved alteret, indtil pr‚sterne ….. og
modtog ofrene. Men vi ventede.”
Og Jesus spurgte dem: ”Hvordan er disse
pr‚ster?”
Og de svarede: ”Nogle ---- i to uger. Nogle
ofrer deres egne b•rn, andre deres hustruer, i
lovprisning og ydmyghed i f‚llesskab. Nogle
sover med m‚nd, nogle deltager i slagtninger.

Nogle beg€r et utal af synder og g•r lovl•se
gerninger. Og de m‚nd, der st€r foran alteret,
p€kalder dit navn, og i alle deres ufuldkomne
gerninger bliver deres ofringer fuldbragt.”
Da de havde sagt dette, forblev de tavse, for
de var urolige.

Jesus sagde til dem: "Hvad bekymrer jer?
Sandelig siger jeg jer, at alle de pr‚ster, der
st€r foran alteret, p€kalder mit navn. Atter
siger jeg jer, mit navn er blevet indskrevet i
dette ---- stjernernes h‚rskarer gennem
menneskenes folkeslag. Og de har plantet
tr‚er uden frugter i mit navn p€ en syndig
m€de."
Og Jesus fortsatte: ”Dem, I har set modtage
ofre ved alteret – det er dem, I er. Det er den
Gud, I tjener, og I er de tolv m‚nd, I har set.
Det kv‚g, I har set blive bragt til alteret, er de
mange mennesker, I har vildledt for alteret. ----- vil st€ der og bruge mit navn p€ denne vis,
og mange gudfrygtige mennesker vil forblive
tro mod ham. Efter ham vil en anden st€ her,
og en anden vil st€ her, der kommer fra b•rns
banem‚nd, og en anden blandt dem, der sover
med m‚nd, og fra dem, der afst€r herfra, og
resten af folkene af lovl•shed og fejlslagen
livsf•relse. Og fra dem, som siger: ”Vi er som
engle." De er de stjerner, som vil bringe alting
til sin rette afslutning. For til menneskene er
det blevet sagt: Se, Gud har taget imod jeres
ofre fra pr‚sternes h‚nder – det betyder
fejltagelsernes bestyrer. Men det er Herren,
universets Herre, som befaler: ”P€ den sidste
dag vil de blive skamgjort.”"

Og Jesus sagde til dem: ”H•r op at ofre ------det, I har bragt til alteret, eftersom I st‚r
h•jere end jeres stjerner og engle og allerede
har n‚et fuldkommeng•relsen der. S‚ lad dem
blive fanget i fƒlden f•r jer, og lad dem (her
mangler 15 linier) generationer. En bager kan
ikke m‚tte alle skabninger unde himlen. Og -- til dem ---- og ---- til os ----."
Og Jesus sagde til dem: ”H•r op at k‚mpe
med mig. Hver af jer har sin egen stjerne, og
alle (her mangler 17 linier) i ---- som er
kommet … for evighedens tr‚, men han har
g•det Guds paradis, og folket vil leve for
altid, for han vil ikke besmitte dette folks
livsvandring i al evighed.”

Judas sagde til ham: ”Rabbi, hvilken frugt
frembringer dette folk?”
Og Jesus svarede: ”Alle folks sj‚le vil d•.
Men n€r disse folk har fuldkommengjort
Riget, og €nden forlader dem, vil deres
legemer d•, men deres sj‚le vil v‚re levende,
og de vil blive bevaret.”

Da Jesus h•rte dette, lo han og sagde til
Judas: "Du trettende €nd, hvorfor pr•ver du s€
h€rdt? Men tal, s€ skal jeg b‚re over med
dig!”
Og Judas sagde til ham ”I synet s€ jeg mig
selv, mens de tolv disciple forfulgte og
stenede mig. Og jeg kom til det sted, hvor ---efter dig. Jeg s€ et hus, og mine •jne kunne
ikke begribe dets st•rrelse. Vigtige mennesker
stod omkring det, og huset havde et gr•nt tag,
og i midten af huset var der en folkem‚ngde
(nogle linier mangler), der sagde: ”Herre, tag
mig med disse mennesker:””
Jesus svarede: ”Judas, din stjerne har f•rt dig
den gale vej. For intet d•deligt menneske er
vƒrdig til at g‚ ind i det hus, du har set, for
dette sted er kun for de hellige. Hverken solen
eller m‚nen vil herske her, ej heller dagen,
men de hellige vil altid vƒre i dette evige
Rige med de hellige engle. Se, jeg har
forklaret dig kongerigets mysterium, og jeg
har belƒrt dig om stjernernes fejl og sendt den
til de tolv evigheder.”

Judas sagde: ”Og hvad vil der ske med de
•vrige folk?”

Og Judas sagde: ”Herre, kunne det hƒnde, at
mine fr• er i herskernes kontrol?”

Jesus svarede: ”Det er umuligt at s€ fr• p€ en
klippe og h•ste frugterne deraf. S€dan er det
ogs€ med det besmittede folk og den
forr‚deriske Sophia … den h€nd, der skabte
de d•delige folk, s€ at deres sj‚le stiger op til
det evige Rige. Sandelig siger jeg jer ---engel ----magt ville kunne se, at ----- hellige
folk.”

Jesus svarede: ”Kom, s‚ jeg (igen mangler
nogle linier), men du vil s•rge meget, n€r du
ser Riget og alle dets folk.”

Da Jesus havde sagt dette, forlod han dem.

Og Judas sagde: ”Herre, n€r du har lyttet til
dem alle, lyt s€ ogs€ til mig. For jeg har haft
et storsl€et syn.”

Da Judas h•rte dette, sagde han:” Hvordan er
det godt, at jeg har modtaget dine ord? For du
har sat mig uden for dette folk.”
Jesus svarede: ”Du vil blive den trettende, og
du vil blive forbandet af andre folk, og du vil
komme til at herske over dem. I de sidste
dage vil de forbande din opstigning til det
hellige folk.”

Og Jesus sagde; ”Kom til mig, s‚ jeg kan lƒre
dig om hemmeligheder, intet menneske
nogensinde har set. Thi der eksisterer et
storsl‚et og grƒnsel•st Rige, hvis st•rrelse
intet folk har set. Her hersker den store og
usynlige ‚nd,

Som ingen engels •je har set,

”De tolv evigheder, der dvƒler i de tolv
lysende legemer, danner det ‚ndelige
grundlag for deres far med seks himle for
hver evighed, s‚ der er tooghalvfjerds himle
for de tooghalvfjerds lysende legemer og for
hver af dem fem firmamenter, alts‚ 360. De
fik uendelig magt og engles beskyttelse i
tilbedelse og glorvƒrdighed, jomfruelige
‚nder i tilbedelse af alle evigheder, himlene
og deres firmamenter.

Som intet hjertes tanke har begrebet,
Og som aldrig fik noget navn."

Og en str‚lende sky viste sig. Og den sagde:
”Lad en engel blive skabt som min hjƒlper.”
En storsl‚et engel, den oplyste og
guddommelige Selvskabte, kom frem fra
skyen. Og af den grund skabtes fire andre
engle fra en anden sky, og de blev hjƒlpere
for den t‚lmodige Selvskabte, som sagde:
”Lad – blive skabt”, og den blev til. Og han
skabte det f•rste lys, s‚ det kunne herske over
ham. Han sagde:” Lad englene blive til for at
tjene ham.” Og tall•se myriader af engle
kunne yde deres tjeneste. Derfor skabte han
alle de •vrige oplyste evigheder. Han lod dem
herske over dem, og han skabte dem tall•se
engle, s‚ de kunne tjene ham."

"Adamas befandt sig i den f•rste oplyste sky,
som ingen engel nogensinde har set blandt all,
der kalder sig ”gud”. Han ---- ,at --- billedet -- og i denne engels billede. Han lod de
retfƒrdige folk af Seth opst‚ vise sig --- de
tolv --- de fireogtyve ---. Han lod
tooghalvfjerds lysende legemer vise sig i dette
retfƒrdige folk if•lge …ndens vilje. Disse
lysende legemer lod 360 lysende legemer vise
sig i det retfƒrdige folk, som det var …ndens
vilje, s‚ de skulle udg•re fem til hver.

”Alle disse ud•delige kaldes kosmos – det vil
sige fortabelse – af faderen og de
tooghalvfjerds lysende legemer, som er den
Selvskabte og hans tooghalvfjerds evigheder.
I ham opstod det f•rste menneske med sine
retfƒrdige krƒfter. Og den evighed, der
opstod med dette folk, den evighed, i hvem
der er en sky af viden og engle, kaldes
Evigheden --- og sagde:” Lad de tolv engle
blive til for at herske over kaos og
underverdenen.” Og se, fra skyen opstod en
engel, hvis ansigt glimtede af ild, og hvis
tilsynekomst var besmittet med blod. Hans
navn var Nebro, som betyder opr•rer. Andre
kalder ham Yaldabaoth. En anden engel,
Saklas, kom ogs‚ ud af skyen. S‚ Nebro
skabte seks engle – ligesom Saklas – der
skulle vƒre hjƒlpere, og de skabte tolv engle i
himlene, idet hver af dem fik en del af himlen.

”De tolv herskere talte med de tolv engle:
”Lad hver af jer --- og lad dem --- folkene --engle."
Den f•rste er Sleth, som kaldes Kristus.
Den anden er Harmathoth, som e ….
Den tredje er Galila.
Den fjerde er Yobel.
Den femte er Adonaios.

Disse er de fem, der herskede over
underverdenen, og den f•rste herskede over
kaos.

S€ sagde Sakla til sine engle: ”Lad os skabe et
menneske i dets egen lighed og efter billedet.”
De formede Adam og hans kone Eva, som i
skyen kaldes Zoe. For i dette navn s•ger alle
folkeslag mennesket, og hver af dem kalder
kvinden ved dette navn. Men Sakla ---- ikke –
undtagen ---- . Og der blev sagt til Adam; ”Du
skal leve l‚nge med dine b•rn.”

Og Judas sagde til Jesus: ”Hvor lang er tiden,
mennesket skal leve?”
Og Jesus svarede. ”Hvorfor undrer du dig.
Adam levede sin tid p€ det sted, hvor han
modtog sit konged•mme, i lang tid sammen
med sin hersker?”
Og Judas spurgte Jesus: ”D•r menneskets
€nd?”
Og Jesus sagde: ”Dette er grunden til, at Gud
lod Michael give dem folkenes €nd som et
l€n, s€ de kunne tjene, men Den Store lod
Gabriel gyde €nd over det m‚gtige folk uden
en hersker – det betyder €nden og sj‚len.
Derfor --- sj‚lene (resten af linien mangler)

Saklas fuldbringer den tid, der er givet ham,
kommer den f•rste stjerne til folkene, og den
vil fuldg•re, hvad de lovede. S€ vil de bedrive
utugt og dr‚be deres b•rn, og de vil ---- og
(en del linier mangler) mit navn, og han vil -- din stjerne og den trettende evighed."
Da lo Jesus, og Judas sagde: ”Herre, hvorfor
ler du?”
Og Jesus svarede: ”Jeg ler ikke af dig, men af
stjernes fejl, fordi disse seks stjerner vandrer
omkring med de fem modstandere, og de vil
alle blive •delagt samtidig med alle andre
skabninger.

Og Judas sagde til Jesus: ”Sig mig, hvad vil
de, der er d•bt i dit navn, g•re?”
Og Jesus sagde: ”Sandelig siger jeg dig,
denne d€b --- i mit navn (En del linier
mangler) til mig. Sandelig siger jeg dig,
Judas, dem der har ofret for Saklas (tre linier
mangler desv€rre) alt, hvad der er ondt."
”Men du vil oversige dette. For du vil ofre det
menneske, der st€r her.

Dine horn er allerede rejst,
Din vrede er t‚ndt,
Din stjerne har lyst,

”Lyset og ‚nden (g€tteri, da teksten ikke kan
l€ses) i dig lever i k•det i englenes folk. Men
Gud gjorde det s€dan, at viden blev givet til
Adam og dem, der var med ham, s€ kongerne
af Kaos og Underverdenen ikke kunne herske
over dem.”
Og Judas sagde: ”Hvad vil disse folk g•re?”
Og Jesus sagde: ”Sandelig siger jeg dig, for
alle dem fuldbringer stjernerne alting. N€r

Og dit hjerte har ---"

”Sandelig siger jeg dig --- dine sidste ----- er
blevet – (to linier mangler) sorg (igen to
manglende linier) herskeren, da han vil blive
•delagt. Og da vil billedet af det store Adams
folk blev oph•jet, thi for himlen, jorden og
englene vil dette folk, som kommer fra Den
Store Evighed, oph•jes. †bn dine •jne og kig
p€ skyen og lyset og stjernerne omkring den.
Den stjerne, der f•rer dig p€ vej, er din.”
Judas €bnede sine •jne og s€ den gl•dende
sky, og han gik ind i den. De, der stod p€
jorden, h•rte en stemme fra skyen, der sagde,
----- stolte folk ---billede (fem linier er
•delagt).

Ypperstepr‚sterne knurrede, fordi han var
g€et ind i g‚sterummet for at bede. Men
nogle skiftkloge var til stede for at se til, at
han blev arresteret under sin b•n, for de var
bange for folk, da han var betragtet som
profet.
De gik hen til Judas og sagde: ”Hvad laver du
her? Du er Jesu discipel.”
Judas svarede dem, som de •nskede. Og han
fik nogle penge og viste dem, hvor han var.

