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Newsflash: Vi har ikke lenger tilgang til originalmanuskriptene til 
Det nye testamente (NT). Det vi har tilgang til er kopier av kopier av 
kopier og så videre av originalene – det eldste NT-fragmentet vi har 
er fra ca. år 125 og inneholder deler av Johannesevangeliet (som etter 
alt å dømme er skrevet rundt år 90). De fleste manuskripter vi har er 
yngre, fra det tredje/fjerde århundre og utover, det vil si over to 
hundre år yngre enn originalene.  

 

Helt fram til Gutenbergs tid ble bibelmanuskriptene skrevet av for hånd, og underveis skjedde 
det stadig små endringer i tekstene. Noen skrivere slurvet, andre overså og utelot ord eller 
linjer. Enkelte ganger endret skrivere ting i teksten som de mente måtte være feil begått av 
tidligere avskrivere, og noen skrivere endret også teksten med hensikt av teologiske eller 
ideologiske grunner. Alt dette kan vi se av det mangfoldet av tekstvarianter som finnes i den 
overleverte manuskripttradisjonen.  
 

Hvordan så da originaltekstene ut? Tekstkritikk er den delen av teologien som arbeider med å 
rekonstruere ur-tekstene. Bart Ehrmans bok er en innføring i tekstkritikkens historie, hvilke 
rekonstruksjonsmetoder tekstkritikere bruker og hva tekstkritikken kan lære oss. Prester, 
teologer og andre som leser nytestamentlig gresk kjenner godt til dette fagfeltet, men dette er 
så vidt jeg vet første gang at noen har skrevet ei bok om emnet for lekfolk. Ehrman skriver 
spennende og pedagogisk og gjør stoffet levende. Han påpeker også at tekstkritikken stiller 
noen spennende spørsmål om enkelte av Bibelens tekster. Her er noen eksempler: 
 

• Det er gode grunner for å anta at fortellingen om kvinnen som var grepet i hor 
(Johannes 7:53-8:11) opprinnelig ikke var med i Johannesevangeliet. Gjør dette noe 
med hvordan vi leser denne teksten? 

• Slutten på Markusevangeliet (16:9-20) er heller ikke opprinnelig. Hvordan forholder 
vi oss til det senere tillegget som denne teksten faktisk utgjør? 

• Føler Jesus inderlig medynk med den spedalske i Markus 1:40-41, eller blir han (slik 
flere gode tekstvitner sier) sint på mannen? Tilfører bildet av en sint Jesus noe nytt? 

• Det er mye som tyder på at den kjente passasjen om Jesus som «svetter blod» i 
Getsemane (Luk 22:43-44) er et senere tillegg. Framstilte Lukas egentlig en mer 
fryktløs Jesus? Endrer dette vårt bilde av Jesus? 

• Går de harde ordene i 1 Kor 14:33-36 tilbake til Paulus, eller er de et senere tillegg? 
Hadde kirken kjempet mot kvinneprester like lenge uten denne teksten? 

 

De kanskje mest spennende delene av boka er likevel innledningen og konklusjonen, der 
Ehrman reflekterer over hva tekstkritikkens innsikter gjorde med hans eget strenge bibelsyn. 
Vi har ikke tilgang til NTs originaler. Da er det på sin plass å være varsom med hvordan vi 
omtaler Bibelens ord som «Guds klare og ufeilbarlige ord» skriver han treffende. 
 

Boka har fått mye omtale i media, noe av dette har vært vel sensasjonshungrig. Det er bare 
tull når forlaget i sin pressemelding påstår at «Ehrman tegner et dystert bilde av Bibelens 
tilblivelse; han mener vi ikke har noen mulighet til å rekonstruere Jesu opprinnelige ord.» 
Ehrman skriver faktisk det motsatte: Vi har gode muligheter for å komme svært, svært nær 
den opprinnelige teksten, det er «bare» at vi aldri kan være helt sikre på at vi har kommet i 
mål. Tittelen på boka er for øvrig misvisende (det har også Ehrman påpekt, han ville helst at 
tittelen skulle vært Lost in Transmission), det er ikke først og fremst Jesus-ordene i 
evangeliene det står strid om. Alt dette ser man selv dersom man leser boka – noe altså neppe 
alle journalistene som har skrevet om den kan ha gjort. 
 

Det er ikke hver dag at ei fagbok om teologi ligger på NewYork Times’ bestselgerliste, men 
Bart Ehrman har klart nettopp det – med god grunn! Boka anbefales på det varmeste. 
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