
1. Az egyház küzdelme a tévtanítókkal az első

évszázad utolsó harmadában

Júdás levelében válik láthatóvá, hogyan küzd a korai

egyház a téves hit, a hamis tanítás problémájával. Itt

végérvényesen kilépünk az apostoli korból, és átlépünk az

egyháztörténelem korszakába. Az Újtestamentum későbbi

leveleiben a növekvő veszély tudata dominál, amelynek a

fiatal gyülekezetek ki voltak téve. A 2timóteusi levélben, Pál

apostol halála előtti utolsó levelében, nyomatékos

figyelmeztetést hallunk a tévtanítókról és a gyülekezet

növekvő „tisztátalanságáról” általában. Itt, két másik későbbi

levélben – Péter apostoltól és Júdástól származnak – ugyanez

a figyelmeztető intés hangzik. 

Péter első levele azzal a veszéllyel foglalkozik, amely a

keresztyén közösséget kívülről, külső ellenségként fenyegette.

Péter második levelében és Júdás levelében a saját soraikból

jövő veszélyről van szó, éspedig elsősorban a tévtanítás és

herezis megjelenésével. Péter és Júdás két rövid levele

olyanok voltak, mint a szirénák, amelyek erre a veszélyre

figyelmeztettek és ettől a veszélytől óvtak. 

A fiatal gyülekezetek számára a nagy veszély – ahogy

számunkra, mai keresztyének számára is – abban állt, hogy a

közös hit döntő igazságai állandóan támadásnak voltak kitéve,

mert azt elferdítették és meghamisították. Ha az egyház élő és

erős akar maradni, annak belülről kiindulva kell történnie.

Ámde a belső erő az „egészséges tanítás” megőrzésétől és az

Istennek tetsző életviteltől függ. 

Pál apostol korábban óvta Timóteust, hogy a

„megromlott értelmű emberek” veszélyét kerülje. De mit ért-

sünk „megromlott értelem” alatt (2Tim 3,8)? A görög szó:

nus, amit itt „értelemmel” fordít, sokkal többet jelent, mint

csupán intelligenciát vagy értelmet. A fogalom az ember lelki

és morális voltának egészére vonatkozik. Mi a bibliai „nus”-t

(értelem) tehát magatartásként, álláspontként, gondo-

lkodásként és életútként jelölhetjük. 

Péter ezt írta: „De lesznek (közöttetek) hamis tanítók,

akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsem-

pészni, és megtagadják az Urat, aki megváltotta őket, (…)

sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni

fogják az igazság útját” (2Pt 2,1–2). 

Júdás felszólítja a gyülekezeteket, hogy harcoljanak a

hitért: „Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik

régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik

a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi

egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagad-

ják” (Júd 4). 

Ha figyelemmel olvassuk az idézeteket, akkor

észrevesszük, hogy mind a három levél óv a hamis tanítás és

a gyülekezeten belüli istentelen élet „kettős veszélyétől”. 

A két nagy veszély közül először nézzük a tévtanítást!

Isten a prófétákra és apostolokra bízta az egészséges tanítás

tartalmát, amit a Szentírásban jegyeztek fel (2Pt 3,2). A 2Péter

a Júdás és a 2Timóteus levélben a tévedések és tévtanítások

sorát említi. Így Pál korrigálja az olvasók téves elképzelését,

hogy a hívők feltámadása már végbement. Péter

figyelmeztette azokat, akik Jézus visszajövetelében és az utol-

só ítélet bizonyosságában kételkedtek (2Pt 3,5–10). Ezekbe a

tévedésekbe a keresztyének nem roppanhattak össze. Ámde

sem Péter, sem Pál nem kételkedett abban, hogy a döntő

herezis, amelyet a gyülekezetnek figyelembe kell venni, a

krisztológiát érinti. Az istentelen emberek, akik a közösségbe

belopódzkodtak, az isteni kegyelemmel visszaéltek, és ezek

„tagadják az egyedüli uralkodót és Urunkat, Jézus Krisztust”

(Júd 4). Péter hangsúlyozta: „Mert nem kitalált meséket

követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus

hatalmát és megjelenését” (2Pt 1,10). A heretikusok, akik

titkosan terjesztették veszélyes tanításukat, „megtagadják az

Urat, aki megváltotta őket” (2Pt 2,1). 

A legnagyobb veszélyt tehát azok képezték, akik

Krisztus uralmát tagadták. Mi azt is megértjük, miért. Az

Újtestamentum tanítja, hogy Jézus a hitünk, életünk és

reménységünk középpontja. Csak Jézus Krisztushoz

ragaszkodásban győzhetjük le a bűnöket, és válunk szabaddá

a kétségtől, félelemtől és a bűntől. Minden tanítás, amely

Jézus Krisztus elsőbbségét tagadja, vagy őt alacsonyabb fokra

helyezi, mint Istent magát, megfosztja őt dicsőségétől és min-

ket is a reménységünktől. Az ilyen hit joggal nevezhető té-

velygésnek. 

Az egészséges tanításért folyó harc e levélnek ugyan az

egyik legfontosabb ügye, de még nagyobb helyértéket foglal

el az erkölcsi romlástól való óvás. Pál mondta, hogy a

gyülekezeti vezetőket a lelki érettségük szerint kell kiválasz-

tani; Péter és Júdás óv az olyan vezetőktől, akiknek az élet-

módja lelepleződik, hogy tudniillik elidegenedtek Isten

útjától. 

Egyáltalán van speciális keresztyén életmód? Magától

értetődő. Az emberek nekünk sokkal fontosabbak és értéke-

sebbek, mint a tárgyak. Embertársainkat szeretjük, nem

használhatjuk ki őket magunknak, s egyáltalán nem

alázhatjuk, gyalázhatjuk őket. Mi az anyagiakat az örök

értékhez mérjük; számunkra a láthatatlan fontosabb, mint a

látható. Örülünk az élet bőségének, és nem érezzük jól

magunkat a bűnben; előnyben részesítjük az önuralmat az

ösztönös reakcióval szemben. Isten és emberek iránti szeretet-

ben találjuk meg – mi keresztyének – a beteljesülést, amit

semmilyen más életcél sem ajándékozhat nekünk. 

Mindaz, ami ettől a keresztyén magatartástól eltérít,

veszélyt jelent a gyülekezet számára. Csak ha az életünket az

isteni értékekre építjük, maradhatunk meg a szentség útján,

amiből a keresztyén közösség elevenségét és erejét meríti. 

Mi téríthet el minket ettől az úttól, és mi csalogat bele a

megtévesztés világába? Júdás és Péter sokat beszélnek

szenvedélyekről és ösztönös kívánságokról, ámde hamis
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lenne e mögött mindig csak a szexualitást feltételezni. Az

Újtestamentumban a görög szó, amit „kívánsággal” fordítot-

tak, e)piqumi/a (epithymia) (például Jak 1,14). A klasszikus

görögben ez a fogalom morálisan tekintve semleges; egészen

egyszerűen „kívánságot, vágyat, sóvárgást” jelent. Ez lehetett

mind valami értékes után való vágy, mind egy tilos tárgy utáni

sóvárgás. 

Amikor egy ember Jézus követőjévé lesz, új életet kap,

amelyben a régi kívánságai, gondolatai és döntései átváltoz-

nak. Azok a „kívánságok”, melyek Pál, Péter és Júdás szerint

gondot okoznak, csak a régi életünk összezavaró szenvedé-

lyei. Péter ezt nevezi kívánságoknak…, „amelyek tudatlansá-

gotok idején voltak bennetek” (1Pt 1,14). Ezeknek a

szenvedélyeknek és élvezeteknek már nem szabad odaadni

magunkat, vagy nekik „alávetettnek” lenni (Tit 3,3). 

Herezis

Az egyház történetében ismételten bizonyos tanítókat

heretikusként jelöltek, megkínozták és megölték, vagy

otthonukból száműzték őket. Így Kálvin nem habozott a

halálos ítéletet megerősíteni, amit Genfben az első unitárius-

ra kiróttak. 

Ámde gyakran éppen azok, akiket a többség heretiku-

soknak bélyegzett, voltak az igazi hívők! Husz János

követőit az egyház kegyetlenül elnyomta; a hugenottákat

(francia protestánsokat) kegyetlenül üldözték és meg-

gyilkolták. Sok háborút vezettek a hit nevében, vagy

legalábbis vallásilag igazolták. 

Mindez felveti a fontos kérdést: Mi egyáltalán a herezis,

és ki a tévtanító? Hogyan védekezhet a gyülekezet a

herezistől? És hogyan kell bánni a heretikusokkal? 

Társadalmunkban irreleváns lehet a kérdés. A toleran-

ciának olyan magas értéke működik, hogy az igazságért vagy

az igazságosságért való síkraszállás nekünk csaknem idegen

lett. Ámde a fiatal keresztyén gyülekezetek igen jól foglaltak

állást. Az első keresztyének folyvást nyomatékosan és két-

ségtelenül hangsúlyozták, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út,

amely Istenhez vezet. 

Nos, a mi társadalmunkban ma már a heretikusokat nem

végezhetjük ki, és nem is üldözhetünk senkit, aki más

meggyőződést képvisel, mint mi. De abban a helyzetben kell

lennünk, hogy egy heretikust mint olyat felismerjük. És tud-

nunk kell, hogyan reagáljunk a tévtanítóra, hogyha

közösségünkbe behatol, és „veszedelmes tanításokat” (2Pt

2,1) terjeszt. 

A Brockhaus lexikon úgy definiálja a „herezist”, mint

olyan „tanítást, amely az egyházi dogmáknak ellentmond”. A

római katolikus hagyományban heretikusként tekinthető

„minden megkeresztelt, aki egy dogmát vétkesen és konokul

tagad vagy kétségbe vonja azt”. Mindkét definícióban a

tanítás áll a középpontban, ámde a Szentírásban a szónak

sokkal tágabb jelentése van. 

A görög fogalom, amelyből a „herezis” jövevénysza-

vunk származik, hairesis-nek hangzik, és „szektát, pártot vagy

iskolát” jelent (például egy filozófiai iskolát). Az ApCsel

15,5-ben a „farizeusok pártjára” használja, amit Pál a „mi

hitünk legszigorúbb irányzatának” jelöl (ApCsel 26,5). A

keresztyén hitben a fogalom aztán már csak egy frakcióra

vagy csoportra vonatkozott a keresztyén gyülekezeten belül,

vagy az egyházban, amely más tanítási nézetet képviselt, mint

a többi hívő (1Kor 11,18–19). Röviden, azokat a keresz-

tyéneket nevezhetjük heretikusoknak, akik egy tanítást vagy

életmódot propagálnak, amely nincs összhangban a keresz-

tyén tanítással, a keresztyén élettel és a keresztyén

közösséggel, úgy, ahogy az a Szentírásban le van írva. 

Ahogy korábban láttuk, ilyen véleménykülönbözőségek

keletkeztek például a feltámadás tanításáról, vagy Krisztus

visszajövetele felől. Ámde valójában ezek a „veszedelmes

tanítások” alapjában akkor válnak igazán veszélyessé, hogyha

Krisztus személyét érintik. A tanítás, amelyben Krisztust nem

Istenként és mindenható Úrnak ismerik el, az nem lehet

„keresztyéni”. 

Ámde egy életmód is lehet „heretikus”. Az Isten népe

szentségre hívatott el. Hogyha a keresztyéni magatartást és

értékeket feladjuk, és teljesen féktelen régi ösztöneinknek és

kívánságainknak adjuk magunkat, mi ugyancsak herezisbe

esünk, és Krisztus testéből kiszakadunk. 

2. A levél szerzője

A levélíró a „Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak

pedig testvére” (1. v.) formulával mutatkozik be. Ez az

önmegjelölés csak úgy érthető, hogy Jakab a levél olvasói

előtt ismertebb és tekintélyesebb volt, mint a levél írója. Ezért

nem gondolhatunk másra, mint Jakabra, az Úr testvérére. Az

Újszövetség csak egyetlen Jakab és Júdás nevű testvérpárt

ismer: az Úr testvéreit (Mt 13,55; Mk 6,3). 

Mindkét név az ősatyák történetével adott, Izraelben

messze elterjedt, és tisztelettel említették. Mindkét név az

őskeresztyéni iratokban és a korai egyházban is többször

előfordul. Magában az Újtestamentumban hat Júdás nevű fér-

fiúval találkozunk (vö. ApCsel 5,37; Lk 6,16; Mt 13,55;

ApCsel 15,22.27; ApCsel 9,11; Mt 10,4). Jakab és Júdás mel-

lett Jézus testvéreiként nevezi még meg Józsefet és Simont.

Ők Jézus életidejében nem álltak az Úr mellett (Mk

3,20.31–35; Jn 7,1–9). Jézus feltámadása után megjelent

Jakabnak (1Kor 15,7), aki aztán anyjával és testvéreivel a

gyülekezethez csatlakozott, s a gyülekezetben nagy

jelentőséget nyert (Gal 1,19; 2,9.12; ApCsel 12,17; 15,13–21;

21,17–26). A Szentírás az Úr testvéreit megkülönbözteti az

apostoloktól (1Kor 9,5; ApCsel 1,13 skk.). Jakab a zsidók

között nagy tiszteletet élvezett, és az „igaz” jelzővel ruházták

fel. Ezért aligha kétséges, hogy a „Júdás levele” úgy akarja

láttatni magát, mint akinek szerzője az Úr testvére, vagyis

Júdásnak az írása. Júdásról magáról nem sokat tudunk. 

Euszebiosz az Egyháztörténetében Julius Africanus

nyomán tudósít az „Úr gyermekeiről”, akiket így neveztek

Jézussal való rokonság alapján: ők elmentek Názáretből és

Kocha-ba (Dekapolisz közelében), a terület más helyein szét-

szóródtak (Hist. Eccl. I. 7,15). Hegesippusra vezeti vissza

Euszebiosz az Úr testvérének, Júdásnak az unokáiról szóló

tudósítást, amely egy üldözéssel van összefüggésben, amint az

a dávidiakra terjedt ki, s Domitianus császár elé vitettek.

Bebizonyosodott, hogy vagyontalanok, csak csekély földbir-

tokuk van, és saját munkájukból élnek. Domitianus

megvetette őket mint kis embereket, és elbocsátotta őket. Az

elbocsátásuk után különböző gyülekezetek elöljárói voltak

Traianus császár idejéig (Kr. u. 98–117). Euszebiosz semmi-

lyen adatot nem közöl arról, hol éltek ezek az unokák, és hol
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lettek Domitianus elé állítva. Feltételezhető, hogy Galileában,

Názáret vidékének közelében volt a lakhelyük. A tudósítások

(Hist. Eccl. III. 19.20. 32,5) számunkra kettős jelentőségűek:

Júdás ismert ember volt, és voltak utódai, akik a keresztyén-

ségben tevékenyen részt vettek. Jakab testvérétől különbözve,

ő nem Jeruzsálemben, hanem Galileában tevékenykedett.

Esetleg Jakab halála után és a zsidó háború következménye

miatt a jeruzsálemi zsidókeresztyének között is növekedett a

tekintélye. A szerény önmegjelölés a levél valódiságára mutat.

Későbbi szerző nem használt volna ennyire kevéssé ismert

álnevet, és jobban kiemelte volna az Úrhoz való viszonyát. A

12-es körből való Júdás kézenfekvőbb lenne számára, és

bizonyára apostolnak nevezné magát, s nem különböztetné

meg magát világosan az apostoloktól. A levelet tehát annak a

Júdásnak tulajdonítjuk, aki Jézusnak testvére volt. 

3. Júdás levelének sajátossága

Órigenész azt mondja Júdás leveléről: „Júdás ugyan

egy rövid, de mennyei kegyelem erőteljes szavaival telített

le-velet írt” (Máté kommentár X, 17). Tehát az iratnak sajá-

tos értéket tulajdonít. Az irat levélbevezetővel kezdődik, de

köszöntés nélkül egy doxológiával végződik. A címzetteket

keresztyén állapotuk szerint, és nem lakóhelyük szerint jelöli

meg. 

A Júdás levél egy röpiratszerű küldő levél, amely a

gyülekezetek egy csoportjának szól. Ez nagyon jó

görögséggel íródott. Mivel Közel-Kelet – beleértve Palesztina

nagy részét – kétnyelvű volt, a jó görög nyelvstílust aligha

lehet érvként felhozni egy palesztinai-zsidókeresztyén szerző

ellen (W. Grundmann). A levél tartalma félreismerhetetlenül

zsidókeresztyén vonásokat hordoz, amelyek a stílust is

befolyásolják. A levél rövidségével összehasonlítva az ótesta-

mentumi kifejezések, képek és példák tetemesek. A levél

szerzője ismételten az Ótestamentumra hivatkozik. Beszél

Izrael kivonulásáról (5. v.), sok izraelita haláláról a pusztában

(5. v.), Sodomáról és Gomoráról (7. v.), Mózes holttestéről (9.

v.), Kainról (11. v.), Bálámról (11. v.), Kóréról (11. v.),

Énókról (14. v.) és Ádámról (14. v.). 

Feltűnő, hogy a levél elég sokszor használja az apokrif

irodalmat. Ez a nép körében igen kedvelt volt, és nagy tekin-

télynek örvendett. Az apokrifekkel szemben csak később

kezdtek el elutasító magatartást tanúsítani a keresztyén

közösségek, amikor megkezdődött az újszövetségi kánonnak,

vagyis a sugalmazott és a hit számára normaként szolgáló,

valamint az istentiszteleten felolvasásra engedélyezett iratok

gyűjteményének a kialakulása. Ebben az időszakban

különítették el az apokrifeket mint nem sugalmazott iratokat

(Paula-Angelika Seethaler). 

Júdás előszeretettel van a hármas szám iránt, amelyből

nem kevesebb mint 18 számlálható meg a levélben. Az 1.

versben például a hívők három ismertetőjegye, a 2. versben

három kívánság. A 4. versben három ismertetőjegy azon

emberekre vonatkozóan, akik belopódzkodtak. Az 5–7.

versekben az ítélet három előképét találjuk. A 8. versben

három dolog van, amit ezek az álmodozók tesznek, a 11. vers

ugyanez. A 16. versben három dolog van, amit tesznek, ame-

lyek közül az első szintén három dologból áll. A 22–23. vers-

ben három olyan dolog van, amit a hívőknek tenniük kell.

Végül pedig a 25. vers vége: „…öröktől fogva, most és

mindörökké”. 

Kedveli az ismétléseket, amelyek az alapvető gondola-

tokat körbejárják, és új kijelentésben írják le azt, ami inkább a

zsidó irodalom sajátja, mint a görög-rómaié. Ez

megfigyelhető a hamis tanítók leírásában és a tőlük kiinduló

veszélyben, valamint az őket érő beálló ítélet fenyegetésében

is. Az ilyen jellegű ismétlések nyomán nem fogalmazódik

meg haladó gondolatmenet az írásban. A nyelvezetében

hebraizmus található (W. Grundmann). 

4. A levélírás ideje

Hegesippus Domitianus császár uralkodásának végére

(95) helyezi a levél keletkezését (Euszebiosz, Hist. Eccl. II.

20,1). A levél idői meghatározásában nagyon eltérőek a

vélemények, s talán célszerű egy köztes álláspontot képvisel-

ni. Az igen korai meghatározást K. Pieper képviseli. Az ő

véleménye szerint a levél azt a zavart akarta megakadályozni,

ami Jakab halála után a zsidókeresztyének körében beállott,

ami a zsidókeresztyén Thebutis által állt elő, akinek hamis

tanítása a jeruzsálemi gyülekezetben elterjedt. Pieper ennél

Euszebioszra hivatkozik, aki Hist. Eccl. IV 22,4 skk-ben egy

szkizmáról beszél, amit Thebutis Jakab követőivel szemben

Symeon által idézett elő. Hogy Thebutis tanításának hamis

tanítás karaktere lett volna, amit Júdás levele feltételez,

Jeruzsálem számára kevésbé valószínű, erre Euszebiosznál

sincs semmi támpont. Pieper tézise szerint a levél a 60-as évek

közepéhez tartozik, de ez aligha elfogadható. 

Jeruzsálem utolsó „püspökére”, aki a Júdás nevet viselte

(Euszebiosz, Hist. Eccl. IV 5), akarja A. Adam a Júdás levelet

visszavezetni, ami a levél időmeghatározását röviddel 130

előttre feltételezné. Ez „Jakab testvére” volt? S akkor milyen

Jakabnak kell lennie? Sem a korai meghatározás, sem a késői

nem oldja meg a kérdést, amit a levél felvet, hanem inkább

komplikálja azt. 

Sokan fölfigyeltek arra, hogy a levél nem beszél

Jeruzsálem pusztulásáról mint Istennek Izraelre mért bűntető

ítéletről. Ez a korai időmeghatározás mellett szólhat. Viszont

többen az apokrif idézetek okát abban látják, hogy a jamniai

rabbigyűlés 90-ben rögzítette az ószövetségi kánont, ugyanis

ez okot szolgáltatott a szerzőnek, hogy az apokrif szövegek

idézeteivel polemizáljon ezzel a döntéssel. Ha ezt a szempon-

tot is figyelembe vesszük, akkor a keletkezés idejét 85 és 95

közé tehetjük. 

5. A levélírás indítéka

Júdás levele egy körlevél, nem egyes gyülekezet felé,

hanem a gyülekezeteken belüli csoportok felé irányult. A

gyülekezetek, akiknek szól a levél, konkrét veszélyben vannak

a behatoló hamis tanítók miatt. Kívülről jöttek a gyülekezetbe,

és pneumatikusokként mutatkoztak be; kinyilatkoztatásokra

hivatkoztak, ahogy a megjegyzésből kiderül, álmaiknak adták

át magukat (8. v.). Az ő pneumatikus látnoki képességüket

hangoztatva azt az igényt hangsúlyozták, hogy ők a

gyülekezetnek a tökéletes tanítást hozzák, és Krisztus szabad-

ságát megélik, egy szabadságot, amit a levél szerzője ki-

csapongásként és a test bemocskolásaként jelöl. A hamis

tanítók részt vesznek a gyülekezet életében, részesednek a

szeretetvendégségben, miközben kicsapongó életet folytatnak,
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mindenekelőtt szexuális tekintetben. Ezt nyilvánvalóan tanítá-

sukkal indokolják meg, ami a lelki hatalmak és a földöntúli

erők titkos tudását magában foglalja, amit túláradó módon

adtak elő. Libertinizmusukkal kinyilvánították a megvetésü-

ket a konzervatív keresztyének iránt, és a saját szabadságukat

hangsúlyozták. A szerző ítélete szerint az angyaltanításuk a

dicsőséges hatalmak káromlása, amely tanítással korlátozzák

Jézus Krisztus egyedül való uralmát és megváltó erejét, tagad-

ják Isten ítélő komolyságát és az ő fenségét. Eschatologiájuk-

ban az enthuziazmus képviselőinek tűnnek, akik a földi

valóságot és az idő korlátját átugorva, Jézus Krisztus parúzi-

ájának számukra nincs jelentősége. Eme titkos tanításukat

pénzért tették közzé, a gyülekezetekben zavart és szakadá-

sokat támasztottak; gőgösen úgy jelölték magukat, mint akik

magasabb ismerettel rendelkeznek. A gyülekezetben levő

vezető képviselő elleni magatartásuk teljes elutasítás és

engedetlenség. A szerző a pneumára való hivatkozás jogát két-

ségbe vonja, oktalan állathoz hasonlítja őket, víztelen fel-

legekhez, gyümölcstelen fákhoz, vad tengerhullámokhoz,

amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, ami

azt jelenti, hamis benyomást keltenek, nem adják meg, amit

ígérnek, és nem azok, amiknek látszanak. 

A hamis tanítók, akinek magatartása Júdást írásra

ösztönözték, egy gnózison nyugvó mozgalom képviselői

voltak. Egy mozgalomról van szó, ahogy már Korinthusban

Pál idejében felhívták magukra a figyelmet, és később eset-

leg a Kolosséi levéllel harcol ellenük. Persze különbözve

azoktól Júdásnál szó sincs a tanításukkal való vitáról, inkább

etikai magatartásukat támadja. A gonosztevőkkel szembeni

ítélet fenyegetés jellegével egyidejűleg a velük való tan-

vitáról való lemondás ellenére a Júdás-levél súlyos

következménnyel járó dokumentum. Az óegyházi herezis-

harc hosszú útszakaszán nem a teoretikus vita (harc) áll

előtérben, hanem az etikai támadás, amely a határt nem

mindig tartja be, amely mögött morális gyalázás áll. A Júdás-

levél egy antiheretikus röplap, amely a keresztyén szabadság

libertinista visszaélése ellen fordul. 

A hamis tanítók fellépése a gyülekezetben zavart oko-

zott, amelybe eljutottak. Követőket találtak, mások bizonyta-

lanná lettek és kétségeskedtek. Júdásnak a gyülekezetet inte-

nie kell a hitért való harcra, és a belopakodó hamis tanítók

elhárítására felszólítani, és a tanításuk és életmódjuk miatt a

keresztyéni élet veszélyeztetését megakadályozni. A Júdás-

levél egy konkrét helyzetbe konkrétan szól bele. A levél rövid-

sége és tömör utalásai, amelyek sok kérdést megválaszolat-

lanul hagynak, arra mutatnak, hogy a szerző és az olvasók

közötti közös ismeretek és utalások elegendőek a

megértéshez. 

A levél címzettjei

Az írásmagyarázók egy része úgy véli, hogy a levél

címzettjei zsidókeresztyének. A másik része pedig úgy gon-

dolja, hogy pogánykeresztyéneknek szól a levél. Úgy gondo-

lom, igaza van Grundmannak, amikor azt mondja, a címzettek

utáni kérdés megoldását nem szabad vagy-vagyra szűkíteni,

hanem egy mind-mindben kell keresnünk. Bizonyosak

lehetünk abban, hogy a Júdás nevében elküldött írás először

zsidókeresztyéneknek szólt, s e gyülekezeteket Galilea tág

körében kereshetjük. Ámde ezek a zsidókeresztyének

messzemenően olyan gyülekezetekben éltek, amelyeknek

pogány-keresztyén gyülekezetek voltak a szomszédai, vagy

velük egyesültek. Ami az egyik gyülekezetben történt, nem

volt közömbös a másikban sem. Amit Júdás a nagyegyházban

levő zsidókeresztyén tagoknak mond, az útmutatás a pogány-

keresztyén társak között is. 

Ennyiben Júdás levelét „katolikus” levélnek nevezhet-

jük. A kifejezés Origenészre megy vissza, aki a Júdás-levél

mellett az 1János-levelet, az 1Péter-levelet és Barnabás le-

velét is „katolikusként” jelöli. Euszebiosz beszél először hét

katolikus levélről (Egyháztörténet, II. 23,24 skk.; vö. V. 18,5

és VII. 25,7-et is). Katolikus eredetileg azt jelenti, „az egy-

házban általánosan nem elismert, hanem egyetemességre

megjelölt”. 

Primer olvasókörként Júdással kapcsolatban Jeruzsálem

és Antiókhia közötti zsidókeresztyén tagokból álló

gyülekezetek csoportja elfogadható. A mód, ahogyan ótesta-

mentumi és apokaliptikus hagyománydarabokat felhasznál és

interpretál, az ismeretet az olvasóknál feltételezi. Egyébként

hol ismernék a 6. versben levő 1Móz 6,1 skk. apokaliptikus

magyarázatát? Hol tudnának így Mihályról és a Mózes

holttestéért való vitáról? Hol prófétai tekintély Hénók? Hol

lehetne a Holt-tengerre mint szem előtt lévő példára utalni?

Hol lehet rámutatni Dudaelre a maga mondájával, ahogy az

történik a 6. versben? Mindez nemcsak feltételezi a tradíció

ismeretét, hanem a hely és lokálhagyomány ismertségét is

magában foglalja. A gyülekezetek ismerik az apostoli prédiká-

ciót. Ámde a tagok azok közé tartoznak, akik valószínűleg

már nem hallhatták. Az olvasóknak mely csoportja az, amely

Júdást legalább neve után ismeri? Mely olvasóknak jelent

Jakab olyan erős tekintélyt, hogy Júdás testvérének neve

rögtön elismertséget ad az írónak? Ha mindezeket a vonásokat

összeadjuk, abból az következik, hogy a Jeruzsálem és

Antiókhia közötti gyülekezetek erős zsidókeresztyénséggel

eme körlevél címzettjei. Az általános felirat, amely az

olvasókat a hitük állapotában jelöli, elegendő a követ számára,

kiknek adja át az iratot, mert elég neki a szóbeli adat. A veszé-

lyeztetés pillanatában a hit állapota fontosabb volt, mint a föl-

drajzi megjelölés. Arra emlékezteti az olvasókat (5., 17. v.). 

A levél kanonizálása

Júdás levelének sorsa hosszú ideig bizonytalan volt, és

csak később lett végérvényesen a kánon részévé. A Muratori

kánon tartalmazza a Júdás levelét, és ez azért is érdekes, mert

a Zsidókhoz írt levél és Péter 1. levele hiányzik belőle.

Alexandriai Kelemen utal a 8–17. versekre, és úgy említi

Júdást, mint egy katolikus levél szerzőjét. Tertullianus Júdás

levelét Hénók könyvének tanújaként idézi. Origenész ismerte

és használta, de tudta, hogy sokan kérdéses iratnak tekintik.

Euszebiosz is hasonlóan vélekedett. A kanonikus tekintélye

elsősorban azért ingott meg, mert apokrif iratokat idéz. 400

után azonban szilárdan a kánonhoz tartozónak tekintik az

egész egyházban, csak a szír Pesittóban és a szír egyház

kánonjában nem szerepel (Prőhle Károly).

(Folytatása következik)
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