
Bevezető köszöntés 

(Júdás 1–2. verse) 

1. vers: Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig

testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya

Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott…

A levélírás szokásai kultúráról kultúrára változnak. Ma a

levél elején szólítjuk meg levelezőtársunkat (Kedves

Miklós!), és a végén azonosítjuk magunkat (Üdvözlettel:

József). Az ókorban épp fordítva volt a szokás, az író előbb

magát nevezte meg, majd utána a címzettet (Pál

Timóteusnak). Az ókori levél tekercsre íródott. Az aláírás

tehát nem rögtön olvasható. Ezért volt az a szokás, hogy már

a levél kezdete tartalmazta a küldő nevét, a címzett meg-

jelölését, és egy üdvözlő szót. Júdás levele az ókori le-

vélmintában szokásos bevezetéssel kezdődik. A küldő levélíró

először önmagát nevezi meg: Júdás. A mai emberek fülében

nem jó csengésű név ez, mert azonnal az áruló Júdásra asszo-

ciálnak. Pedig ez gyakori név volt a zsidók között. A Júdás

név a Júda név görögös alakja. A Júda név a jádáh igéből szár-

mazik, amelynek jelentése: dicsér, magasztal, hálát ad. Az

Újtestamentumban hat Júdás nevű férfival találkozunk. 

1. Galileai férfi, aki a római uralom ellen fellázadt

(ApCsel 5,37). 

2. Az Úr Jézus fivére (Mt 13,55; Mk 6,3). Az

őskeresztyén hagyomány szerint ő eme levél szerzője. 

3. Apostol, Jakab fia (Lk 6,16). Máté Lebbeusnak, Márk

Taddeusnak nevezi (Mt 10,3; Mk 3,18). A két melléknév

azonos jelentésű. 

4. Júdás, akit Barsabbásnak is hívtak, a jeruzsálemi

gyülekezet egyik vezetője volt (ApCsel 15,22.27.32). Egyike

volt azon személyeknek, akik átadták az antiókhiai

gyülekezetnek a jeruzsálemi apostoli gyűlés határozatát. 

5. Júdásnak hívták azt a damaszkuszi Egyenes utcában

lakó férfit, akinek házában lakott Pál megtérése után (ApCsel

9,11). 

6. Júdás Iskáriótes, akit az apostolok listáján mindig az

utolsó helyen említenek, és azt is hozzáteszik: „aki el is árulta

őt” (Mt 10,4; Mk 3,19). Az Iskáriótes melléknevet

valószínűleg onnan kapta, hogy a Júda déli részén levő Kerijót

városából származott. Ő volt az egyetlen tanítvány Júda

törzséből. 

Júdás így jelöli meg magát: „Jézus Krisztus szolgája,

Jakabnak pedig testvére”. Stilisztikailag figyelemreméltó a

kijelentés kiazmusa: genitivus – nominativus; nominativus –

genitivus. Először így határozza meg magát: Jézus Krisztus

szolgája. A Jézus név a héber Jehosua, Jósua görög alakja. A

Biblia több személyt is ismer, aki ezt a nevet viselte, ámde

később Isten akarata szerint az egyszülött Fiú kizárólagos

nevévé lett (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21). Ezentúl ez az a név,

amely „minden név felett való” (Fil 2,9); és az egyetlen név,

amely által üdvözülünk (ApCsel 4,12). 

A „Krisztus” név Jézus tisztségének a megjelölése. A

görög Khrisztosz név a héber másiáh, arámi mesicha

fordítása, amely „felkentet”, messiást jelent. Amikor Izrael

királyait és főpapjait hivatalosan beiktatták tisztükbe, ünnepé-

lyesen olajjal kenték föl (2Móz 29,7; 1Sám 10,1; stb.). 

Jézus Krisztus kettős neve a bibliai időktől kezdve a

keresztyénség legrövidebb, egyben legtömörebb és alapvető

hitvallása: a Názáreti Jézus személyében a megígért Krisztus

jelent meg és végezte el Istentől adott küldetését. 

Júdás ennek a Jézus Krisztusnak a „szolgája”. A szolga

Izrael szociális rendjében viszonyfogalmat jelöl: az, aki egy

úrhoz tartozik, urának végez szolgálatokat. A „szolgának” visz-

szaadott dulosz szót „rabszolgának kellene fordítani. A levél

olvasói ezt a kifejezést sokkal tényszerűbben hallották, mint

mi. Tömegével voltak rabszolgák, és ilyenek a gyülekezet tag-

jai között is voltak. A rabszolga egy olyan ember, aki testével

és életével, minden erejével és teljesítőképességével egy más-

valakihez, az ő urához tartozott. 

Az ember Isten szolgája is lehet. Ez azonban nem mega-

lázó, hanem kegyelem és kitüntetés. Mert Isten szolgája

különösen is közel van Istenhez, ismeri Isten útjait és gondo-

latait, és Isten ügyét képviseli a világban. Szinte azt lehet

mondani: Isten szolgája az ő bizalmasa. Leggyakrabban

Mózest nevezi a Biblia Isten szolgájának (2Móz 14,31; Józs

1,2.7); de így nevezi Ábrahámot (1Móz 26,24), Izsákot (1Móz

24,14), Jákóbot (2Móz 32,13), Dávidot (2Sám 3,18); a

prófétákat (1Kir 14,18 stb.); Jóbot (Jób 1,8), a megszemé-

lyesített Izraelt (Ézs 41,8. skk.). Az apostolok is szívesen

nevezik magukat Jézus Krisztus szolgájának. A „Jézus

Krisztus szolgája” olyan megtisztelő cím, amely az ószövet-

ségi „Isten szolgája” mintájára lett megalkotva, és egy

egyedülállóan kiváltságos helyzetet fejez ki (lásd Ézs 42,1).

Ez a megtisztelő cím nem illett meg minden keresztyént,

hanem csak az igehirdetőket, a keresztyén közösségek
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vezetőit, vagyis mindazokat, akik különleges tekintéllyel ren-

delkeznek, s Isten és az emberek között közvetítenek. „Mint

akit Krisztus rendelt szolgálatra, tőle kapta a tisztségét a neki

kiutalt helyen.” (K. H. Rengstorf) Júdás nem nevezi magát

apostolnak. Tehát nem tartozik az apostoli körhöz, de

kiemelkedő vezető helye van a gyülekezetben, amely őt levele

írására feljogosítja. 

Viszont úgy is megnevezi magát, mint „Jakabnak pedig

testvére”. Jakab közelebbi megjelölése hiányzik. Tehát ennek

a Jakabnak ismert férfiúnak kellett lennie. Mivel Júdás–Jakab

testvérpár csak az Újtestamentumból ismert (Mk 6,3), tudniil-

lik az Úr testvérei, és mivel az Úr testvére Jakab ismert, mint

a jeruzsálemi gyülekezet mártírként meghalt vezetője, a levél

írója ennek a Jakabnak a testvéreként mutatkozik be. Sem

Jakab, sem Júdás nem nevezi magát Jézus Krisztus

testvérének. Életidejében Jézus testvérei még nem hittek

benne (Jn 7,5; Lk 8,19–21; vö. Mk 3,20. sk.). Hogyha most

hisznek is benne, azt a leckét kell megtanulniuk, a testi rokon-

ságból semmi lelki előjogot nem szerezhetnek. 

A jelleg, ahogy egy ember önmagáról beszél, rendkívül

tanulságos. Kevés dolog leplezi le jobban egy ember karak-

terét, mint a cím, amely alatt ismertté válhat. Júdás

megközelítőleg sem volt olyan ismert, mint Jakab.

Megelégedett azzal, hogy egyszerűen Jakab testvérének

mondja magát. Ebben a tekintetben hasonlít Andráshoz, aki

Simon Péter testvére volt, és mindig ezen a néven szerepel.

Mind Júdás, mind András féltékenyek lehettek volna az ő

ismertebb testvéreik iránt, akiknek az árnyékában éltek. De

mindketten elfogadták ezt a szituációt. 

Ez az alázat és igazi keresztyén gondolkodásmód nem a

legnagyobb dicsőség-e Júdás számára? Milyen példát jelent

minden hívőnek, akinek földi előjogai vannak? És milyen

ellentét azokkal szemben, akik földi helyzetük vagy

gazdagságuk alapján előnyös helyet követelnek maguknak a

gyülekezetben! (H. L. Heijkoop)

A küldő megnevezését a címzettek megjelölése követi.

Ámde ennél nem nevezett meg egy meghatározott

gyülekezetet, vagy gyülekezeti kört. Néhány kézirat és szíriai

verzió egy igen általános címzést fűznek hozzá (toi¤j e/)qnesin
= népeknek), hogy a levélnek „katolikus” karaktert adjanak. A

megszólított keresztyéneket az üdvállapotuk szerint jellemzi:

„elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus

megtartott”. Ők „elhívottak”, ez egy olyan megjelölés, ami

egyébként az Újtestamentumban a keresztyének számára

alapvető (K. L. Schmidt). Ami a gyülekezetből kiemelhető, az

nem a tulajdonságuk vagy a teljesítményük. A gyülekezet az,

amivé Isten tette által lettek. A keresztyén egzisztencia

Istennek a Krisztus általi hívásán alapul. Nem cselekedeteik és

érdemük által kerültek be a Messiás-gyülekezetbe, hanem

Isten hívása által. Isten határozza meg az üdvösség kezdetét,

nem az ember. Az Isten meghív, az ember pedig válaszol: elfo-

gadja a hívást, vagy pedig visszautasítja. Az Isten hívását elfo-

gadók alkotják a gyülekezetet. 

Az elhívás Isten szeretetéből fakad. A Koiné-csoport

kézirataiban (8–9. század) ez olvasható: „Az Atya Istenben

megszentelt elhívottak.” De ez önkéntelenül vagy

szándékosan az 1Kor 1,2-höz való alakítás. Az Isten szeretete

nemcsak az elhívásban nyilvánult meg, hanem folyamatos. Az

e)n-nek kauzatív és lokális átfogó értelme van: az Istentől

szeretettek az ő szeretetében rejtőznek el és tőle körülvettek,

ez tehát többet mond, mint az elvárható u(po/. A „szeretettek”

megjelölés nem ismeretlen a zsidóságnak, hiszen az Ótesta-

mentumban többször is olvasható ez Izraelre (5Móz 32,15;

33,5; Ézs 5,1; 43,4). Az író most ezt a megjelölést a keresz-

tyén gyülekezetre használja, akik viszont Istent Atyának

nevezik. Ezzel a névvel szólítják meg a keresztyének Istent

(Lk 11,1–4; Róm 8,15; Gal 4,6). 

Mint az Atya Istenben szeretettek egyúttal Jézus

Krisztustól megtartottak. A görög forma kettős jelentésű: mi

Jézustól és Jézus számára megtartottak vagyunk. Közülünk ki

jutna el a nagy célhoz, hogyha Isten „megtartó” hűsége és

türelme nem tartaná szilárdan a kezében az életünket! A meg-

tartásról szóló kijelentésnek a jelentősége az olvasók szituá-

ciójában van, ahová a levél íródott. Az olvasók veszélyben

vannak, hogy a tévtanítás miatt kiesnek Isten szeretetéből és

elszakadnak Krisztustól. 

Milyen bátorítást jelent a megtartatásról szóló ige,

amikor magunk körül látjuk a sokféle hűtlenséget, romlást,

valamint a magunk gyengeségét. De hiszünk Jézus ígéretében:

„mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből” (Jn

10,28). Milyen hatalmas dolog Isten szeretetének belső

tudatával rendelkezni, és abban a bizonyosságban járni, hogy

Isten szeret engem. Ez erőt ad a hit útján, hiszen Isten nem lett

hűtlen az elhívásához, és nem adja fel a szeretetből fakadó ter-

veit azokkal kapcsolatban, akiket szeret, és akik hozzá

hűségesek.

1.2. „Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek

bőségesen.”

Most a levélíró a kor szép szokása szerint az áldás

ígéretét kívánja. Ez egy olyan ember számára, mint Júdás,

több mint kegyes kívánság. Hiszen a bibliai áldás abban a

bizonyosságban történik, hogy Isten azt adja, amit az imád-

kozó Istenre való pillantásban az embernek mond. Az

áldásadományt itt nem kettő, hanem három szóban írja le,

amelynél az „irgalom” hangsúlyozottan elöl áll. Ez Isten

alapvető odafordulása felénk, ami nemcsak egy érzés, hanem

Isten testté lett szabadító akarata, valójában történetileg Jézus

áldozati halálában valósult meg. 

A görögben az irgalomra három szó van: egyik, amely

inkább az érzés megnyilatkozása; a másik, mely inkább az

érzés székhelye; vagy ahogy itt, egyszerűen az érzést magát

írja körül. Az itt szereplő szó a héber szóra megy vissza, amit

gyakran „kegyelemmel” is fordítanak a bibliafordítók. Ez az

erősebb érzése, aki a gyengébbhez köti magát, és terhét hord-

ja. Így írja körül Isten az ő irgalmát, ezekkel a szavakkal: „te

voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt” (Ézs 43,24).

Gondoljunk Jézus engesztelő halálára! Nem sajnálta a fárad-

ságot, hogy bűneinket magára vegye. 

A „békesség” alatt többet értett, mint csak a tőlünk oly

sóvárogva remélt békét közöttünk emberek között. Ezért a

régi görög kéziratok még hozzáfűzték: „békesség az Úrban.” 

Kevés dolog van, ami után az ókori világ oly nagyon

sóvárgott, mint a békesség után. A békesség szónak már

hosszú előtörténete volt, amikor az Újtestamentum szókin-

csébe felvették. Ez a héber sálóm szónak a fordítása. A héber

sálóm sokkal több, mint a háború nélküli állapot. A

„békesség” magában foglalja az Istennel helyreállított kapcso-

latot, a harmonikus életet, még a jólétet is: például Zsolt
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147,14; Zak 8,12. Valójában mindazt jelenti, ami az ember

életében a boldoguláshoz hozzájárul, és ami az életet életre

méltóvá teszi. A békesség tehát a tökéletesen új kapcsolat

Isten és az ember között, amit Krisztus tett lehetővé. Ez a

békesség felmérhetetlen értéket jelent. 

A „szeretet” megnevezésénél kérdezhetjük, vajon Isten

irántunk való szeretetét gondolta, vagy a mi szeretetünket az

Úr iránt és egymás iránt. Az újtestamentumi gondolkodás

számára a kettő szorosan összetartozik. A szeretet mindig

feloszthatatlan! Az Isten iránti szeretet nem valódi a testvér

iránti szeretet nélkül, de emez sem lehetséges Isten iránti

szeretet nélkül (vö. 1Jn 4,7). A kis Júdás-levélben hét hely

található, ahol különböző módon fejezi ki a szeretetet (1, 2, 3,

12, 17, 20. és 21.). 

Irgalom, békesség és szeretet egyre „bőségesebben

adassék” nekik. Ez Isten munkája bennük, mert a passzív

alakú „adassék” Isten nevét rejti: tőle jut hozzájuk az irgal-

masság, békesség és a szeretet. Keresztyén létük nem

fejeződött be azzal, hogy megtértek, hanem a keresztyén lét

növekedési folyamat, dinamikus és nem statikus valóság. 

A levélírás indoka és célja

(Júdás 3–4. verse) 

3. vers: „Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon

fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szük-

ségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam: küzdjetek a

hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott.”

Júdás a levelet a „szeretteim” megszólítással kezdi. Mint

Isten szeretteit a levélíró szeretete is átfogja, mivel Isten

szeretete a gyülekezetben és tagjai iránti szeretetet munkálja.

A „szeretteim” megszólítás az őskeresztyén gyülekezetben

szokásos volt. A levelünk 17. és 20. versében visszatér. A

prédikációban a korábbi megszólításnak, „Úr Jézusban

szeretett gyülekezet”, mély értelme volt. 

Először arról beszél a szerző, hogyan jutott e levél

írásához. Ez az olvasók szituációjára vezethető vissza, mely

számára döntő kihívás, amit „kényszerűségként” jelöl. A

prófétáknál is gyakran hallunk arról, hogy valamit hirdetniük

kellett (Jer 20,7–18). Hasonló a helyzet Pál apostolnál (1Kor

9,16). Ami konkrét történeti szituációban kényszerűnek

bizonyul, azt Isten megbízásaként kell elfogadnia. Úgy tekin-

tette magát, mint Isten nyája felvigyázóját. Tulajdonképpen

„teljes buzgósággal” valami egészen másról akart írni, egy

tanító levelet, egy értekezést „a közös üdvösségről”. Az

üdvösség a legfontosabb, ami egyáltalán adható nekünk,

hiszen az örökkévaló jövőnkről van szó. De éppen ez az

üdvösség van fenyegetve, nem kívülről, hanem belülről,

magából a gyülekezetből. Ezért kell a gyülekezetet felszólí-

tani, figyelmeztetni, ébreszteni és erősíteni a harcra. A hit

magával hozza a harcot. Isten ellensége tönkre akarja tenni

Isten népét. A misszió is egy harc a hitetlenség ellen, de a

gyülekezet hűségéért is harcolni kell (Kol 2,1). Bizonyosan

nincs olyan idő a földön, amelyben ne kellene harcolnunk:

először harc, hogy hitre jussunk, aztán hogy megmaradjunk a

hitben. 

A legsúlyosabb harc az Isten szolgája számára a tiszta

tanításért való harc. Abban a pillanatban, amelyben hitük

fenyegetve lett, a helyén volt, hogy megvédje azt, és a hit

igazságáért síkraszálljon. A hittartalomra és annak hű és

pontos megőrzésére és továbbadására való buzdítás teljesen

jogos. Pál apostol is ismeri a hittartalom világos „tradícióját”,

amely-től senki se forduljon el, és ne csűrje-csavarja el.

Gondoljunk csak a Galata levélre, milyen élesen elítélte az

apostol azokat, akik „más evangéliumot” hirdettek. Sőt eljut

az átkozódásig. 

Az egyszer hagyományozott hitért folyik a harc. Az

olvasók ezt az evangéliumot az apostolok által kapták, egy-

szer s mindenkorra. Az apostoli evangélium a gyülekezet

kincse, ami egyszer lezárt kinyilatkoztatásként adatott nekik.

A „szenteknek” adatott – amely Jézus Krisztus gyülekezete,

mint Isten eschatologiai népe. Akiket itt szenteknek nevez, a

címzésben „elhívottaknak” jelölte. A szenteknek ügyelnie kell

arra, hogy a hittartalom tiszta maradjon. Hogyha a keresztyén

hitet generációról generációra adják tovább, úgy az azt jelen-

ti, minden generációnak csorbítatlanul, azaz eredeti

igazságában kell továbbadni. Ez némelykor nem könnyű. A

görög szó, amit Júdás a hit védelmezésére használ (küzdjetek),

így hangzik: e)pagwni/zesqai; és a gyökere a mi agónia sza-

vunkat tartalmazza. Hogyha nem is könnyű a hitet

védelmezni, a védelmezése és megőrzése egy kötelesség,

amely alól az egyház egyetlen generációja sem vonhatja ki

magát. Folytonos kötelességünk az, hogy amit mi magunk

kaptunk, azt továbbítsuk. 

4. vers: „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 megta-

gadják.”

Az író most megokolja, miért kell küzdeniük a hitért.

Valahonnan emberek titkon belopózkodtak a gyülekezetbe,

akik magatartásukkal a gyülekezet hitét veszélyeztették. A

görög szöveg ezen a helyen az igen hatásos pareisdu/nw
szót használja. A szó a megvesztegető, csábító jelleget hor-

dozza, amivel az okos ügyvéd a bíró és a bíróság értelmét

áthangolja. Éppenígy ezzel jelöli azt az eseményt, amikor

valaki, akit száműztek, titokban visszatért oda, ahonnan

száműzték, és alattomos módon az állami élet újításába bea-

vatkozott, s végül a fennálló törvényt aláásta. 

Így beszél Pál is az ellenfeleiről a Gal 2,4-ben. Nyilván

ezek az emberek, akik Júdás szeme előtt vannak, nem rögtön

nyíltan és világosan léptek a gyülekezet elé az új nézetükkel,

hanem először igaz testvérként fogadtatták el magukat, hogy

fokozatosan befolyást nyerjenek, és nézetüknek híveket

szerezzenek. Talán részint magából a gyülekezetből jöttek, és

rájuk is érvényes az, amit János az 1Jn 2,13-ban látott, és Pál

az efézusi vénekhez intézett beszédében, az ApCsel 20,31-ben

gondolt. 

A tévtanítók ismertetőjegyei

1. Istentelenek (a)se/beia): ez a kifejezés csak a Római

levélben (1,18; 9,26), Júdás levelében és a pásztorlevelekben

fordul elő; az igei formája (a)sebe/w) csak Júdás levelében és

Péter második levelében található (Júd 15; 2Pt 2,6). Valamivel

gyakrabban találkozunk az a)sebh/j melléknévvel, amelynek

jelentése: istentelen, galád. 
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A seb – törzs jelentése eredetileg valakitől vagy

valamitől hátralépni, egy térbeli távolságot létrehozni. Ebből a

térbeli távolságtartásnak a szócsoport egyre inkább az okát adja

meg, így átvitt jelentése lett,

amelyben félelemről van szó. 

Mind a két fogalom (a)se/beia
= istentelen; és az eu)se/beia =

kegyesség, istenfélelem) a se/bomai
szótörzsből származik, ami a görög

világban igen korán alapvetően val-

lásos jelentést nyert. E szónak is az

eredeti jelentése: fél, például valami

hatalmasabbtól, erősebbtől, esetleg

gonosztettől. Istenre vonatkoztatva:

az istenség tiszteletteljes félelme és

tisztelete. Istent tisztelni azt jelenti,

akaratát cselekedni és parancsát

betölteni. Ebből következik, hogy az

a)se/beia a tisztelet megtagadása,

ami aztán a magatartásban is meg-

nyilvánul. Akkor értjük meg az

a)se/beia-t, ha mögötte a rend

megvetését látjuk. Az ilyenekre

jellemző a kicsapongó élet, ami

gőggel és az emberek megvetésével

párosul, valamint a gátlástalan szexu-

alitás. Az ilyen életvitellel megvetik

Isten akaratát, és parancsát hatályon

kívül helyezik. 

Nem félik Istent, és nem is

tisztelik őt. Nincs meg bennük az

Isten iránti szeretet (5Móz 6,5). Ők

nem ateisták a modern értelemben,

de nem szeretik Istent, nem kegyesek. Kiforgatták Isten

kegyelmét, amely nekik csupán az erkölcstelen életük

mentségére szolgált. A görög szövegben előforduló

a)se/lgeia szónak „borzasztó” a jelentése. Az ehhez tartozó

melléknév így hangzik: a)selgh/j. A legtöbb ember a bűnét

megpróbálja elrejteni. A lelkiismeretük még annyira sértetlen,

hogy bizonyos szégyenérzetük van. Respektálják az általános

illendőséget annyiban, hogy lehetőség szerint kerülik, hogy

nyilvános botránkozást okozzanak. Aki a)selgh/j, az viszont

minden tisztelet- és szégyenérzetét elveszítette. Ugyan nem

dicsekszik teljes büszkeséggel és szemérmetlenséggel a

bűnével, de egészen egyszerűen a legszégyentelenebb dolgo-

kat teszi, mivel a szégyennel és illendőséggel a legkevésbé

sem törődik. 

Bizonyosan a „mi Istenünk” az, aki a teljes és csodálatos

kegyelmével elfogad bennünket. De valódi, élő Istenről van

szó, akiről a Zsidókhoz írt levél 12,29. verse kifejezetten mond-

ja, hogy a „mi Istenünk” megemésztő tűz is. Ő szent marad, aki

a bűnt gyűlöli kegyelmében is. A „kegyelme” ezért nem

menlevél a bűnre, hanem teljes komolysággal szabadság a

bűntől. 

2. Tagadták a mi egyedüli Uralkodónkat és Urunkat,

Jézus Krisztust. Az emberek Jézus Krisztust különböző

módon tagadhatták. 

a) Az üldözés idején megtagadhatták őt, miközben

kiszolgáltatták őt a saját biztonságukért. 

b) Kényelemből is tagadhatták őt. Vannak alkalmak,

amikor kényelmesebb tagadni azt a tényt, hogy keresztyének

vagyunk, mint közhírré tenni. S vannak idők, amikor az

emberek számára célszerűnek tűnik elfelejteni, hogy ők

keresztyének. 

c) Jézust az életmódjukkal és magatartásukkal tagadják

meg. Miközben ajkukkal vallást tesznek Jézus Krisztusban

való hitükről, megtagadják őt minden szavukkal, minden tet-

tükkel és másokkal szembeni magatartásukkal. Jézus Krisztus

iránti vallástételük sima hazugság. 

d) Megtagadják őt, miközben hamis elképzelést alakí-

tanak ki róla. 

Az uralkodó szót lehet Istenre vonatkoztatni (ApCsel

4,24), vagy Jézusra (így 2Pt 2,1). Itt a despo/thj és ku/rioj
szavak állnak egymás mellett. A despo/thj szónak akkor még

nem volt elrettentő értelme, mint a mi jövevényszavunknak, a

despota szónak. Ez egyszerűen azt jelöli, aki „uralmi hatalmat”

birtokol. A ku/rioj szónak már vallásos csengése volt, és

szívesen használták istennevek címeként. Vö. 1Kor 8,5. sk.

Ahogy az összefüggés is érthető, a betolakodók, akik a

gyülekezetben visszhangot találnak (vö. ApCsel 20,29. skk.),

tagadják gyakorlati életmódjukkal és indokaikkal Jézus

Krisztust mint Urat. Félelem nélkül lépnek fel azzal az igénnyel,

hogy pneumatikusok (12. és 19. v.). Ez az állítás szabadságot ad

nekik minden uralomigénytől, ahogy azt Jézus Krisztus

igényelte az életvitelre vonatkozóan, és ezzel ellentmondásban

minden élvezet kiélvezését üdvbirtoklás demonstrációjaként

magyarázza. Az ő teoretikusan megindokolt életgyakorlatuk

Júdás levelének ítélete szerint az Úr Jézus Krisztus tagadása, és

egyúttal hitszegés a keresztyén állapotukkal szemben. Ezért a
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róluk való ítélet: a)se/beia (istentelenek). 

Ők már rég feljegyeztettek az ítéletre. Ezt az elképzelést

a Biblia más helyeiből is ismerjük. Jézus tanítványai annak

örülhetnek, hogy „a nevük fel van írva a mennyben” (Lk

10,20), és üdvözülni fognak (Fil 4,3; Zsid 12,23; Jel 3,5).

Többször találunk a Bibliában képes leírást az „élet

könyvéről” (Jel 13,8; 17,8; 20,12; 21,27), amelybe azoknak a

nevét írták be, akiket Isten az ő kikutathatatlan terve alapján

az örök üdvösségre kiválasztott. Már az Ótestamentumban

Isten kinyilatkoztatta, hogy a kegyeseket, akiknek örök üdvöt

ígért, Isten könyvébe beírta (2Móz 32,32. skk.; Neh 13,14; Ézs

4,3; Zsolt 40,8; 69,29; 139,16; Dán 7,10; 12,1). János

Jelenések könyve (Jel 20,12) még egy másik könyvet is ismer

az emberek cselekedeteivel kapcsolatban (vö. Zsolt 139,16;

Mal 3,16). Fontos: az élet könyvéről szóló kép körülírja, hogy

Isten eleve ismer minket, és régtől fogva tud a tetteinkről. 

A tévtanítók már rég feljegyeztettek. Isten eleve tudja,

mit fognak tenni. Ítéletüket már megállapította, hogyha most

még nyüzsögnek is, és a gyülekezetben a hűségesek szívét

megnehezítik. Így vigasztalja Isten az övéit. 

A régi egyháztól kezdve az újabb exegézisig véget nem

érő kísérletet tettek arra, hogy Júdás levelének tévtanítóit egy

bizonyos gnosztikus szisztémával összefüggésbe hozzák; gon-

doltak simonitákra, nikolaitákra, marcionitákra, valentiniátu-

sokra. Ámde a levél adataiból semmi határozott gnosztikus

szisztéma nem olvasható ki. A gnózis egy folyamat volt, ami a

keresztyénség előtti korban kezdődött, valószínűleg zsidó

befolyás alatt; aztán egy nagy, többirányúvá alakult filozófiai

rendszerré fejlődött, amelynek előfutára és korai formája már

Pál idejében az alakuló keresztyén gyülekezeteket aggasztot-

ta. A korai egyház idejében a gnózissal való konfliktus prob-

léma volt, amelyben úgy, ahogy egyetlen más helyen sem, a

keresztyén hit önértelmezését vitatták. Ilyen jellegű korai for-

mával, nem lezárt rendszerrel, van dolgunk Júdás levelében,

de eme konfliktus alapvető problematikája már láthatóvá

válik. (W. Grundmann)

Három ótestamentumi ítéletpélda

(Júdás 5–7. verse) 

5. vers: „Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra,

jóllehet minderről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor

ki-szabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek,

később elpusztította.”

Az előző versben a levélíró bizonyos emberekről

beszélt, akik belopóztak a gyülekezetbe, s akik régóta elő van-

nak jegyezve az ítéletre, úgy most az „ítéletről” szól, amely

végbement azokon az embereken és hatalmasságokon, akik

hasonló vétket követtek el, mint azok az emberek, akik ellen

Júdás harcol. Mivel hasonló vétket követtek el, ezért várható a

megfelelő ítélet is. Fejtegetését három példán mutatja be a

levél írója emlékeztetőül. Elég megnézni egy konkordanciát,

hogy meglássuk, milyen nagy szerepet játszik az „emlékezés,

emlékeztetés” mind az Ótestamentumban, mind pedig az

Újtestamentumban. Ennek az oka Istennek a történelemben

véghezvitt tetteiben van, amely kinyilatkoztatás volt. A hívő

ezért mindig újra emlékezik eme tettekre, és bizalommal várja

Isten ígéreteinek a beteljesülését. A Szentléleknek is egyik

fontos feladata a tanítványok emlékeztetése Jézus szavaira (Jn

14,26). Az apostoli oktatásban szintén hangsúly esik a koráb-

ban tanultakra való emlékezésről (Róm 15,15; 1Kor 4,17;

15,1; 2Thessz 1,6; 2,5; 2,14). Az ilyen

emlékeztetés fontos és szükséges, mivel

éppen az ismert és tudott dolog könnyen

elveszíti a befolyását ránk, és belsőleg már

semmi szerepet nem játszik nálunk. Ezért

szükséges nekünk is az igehirdetésben,

tanításban és a lelkigondozásban

„emlékeztetni” a gyülekezeti tagokat.

Hiszen minden életterületen úgy van, hogy

a megtanultat ismételni kell, s újra alkal-

mazni. Miért lenne ez másként a leg-

fontosabbnál, a mi istenismeretünknél, az

Istennel való járásunkban? 

A gyülekezeti tagok, akiknek Júdás ír,

„mindezt egyszer már megtudták”; a görög

pa/nta (mindezt) szó természetesen nem

valamiféle mindent tudásra céloz, mint amit

például Énók apokaliptikusa igényel magá-

nak, hanem az ótestamentumi és az apostoli

igehirdetés minden lényegesről való

tudására. De most arról van szó, hogy

különleges helyzetben vannak, tévútra

vezető áramlat elleni harcban az

embereknek a tudásukat használni kell,

mint fegyvert. 

Világosan kell látnunk azt is, hogy

azok az emberek, akik a gyülekezetet rom-

bolták, semmiképpen sem tartották magukat
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a gyülekezet és a keresztyénség ellenségeinek. Sőt, inkább a

haladás gondol-kodóinak tartották magukat, akik az átlagk-

eresztyének fölött állnak. Magukat valódi vezetőknek tartot-

ták, s nem a gyülekezet csábítóinak. Júdás ezért olyan

példákat választ, hogy hallgatói előtt világossá váljon: azok,

akik a legnagyobb előjogokat kapták, ha hűtlenekké váltak,

ítéletet vontak magukra. Azoknak, akik Istentől a legnagyobb

ajándékokat kapták, állandóan óvakodniuk kell, nehogy téve-

lygésbe jussanak. Igaza van Wesley Jánosnak, amikor így

intette az embereket: „Senki se bizakodjon el a múltban neki

adott kegyelemben, hogy ezzel minden veszély elmúlt!” 

Az első példát Júdás Izrael történetéből meríti. A levél

címzettjei „tudják”, hogy az Úr megmentette népét

Egyiptomból, de aztán megsemmisítette azokat, akik nem hit-

tek. Itt a görögben effektív aoristos formában áll, amellyel a

végeffektust emeli ki. Tehát azokat az embereket is, akik

Istennek az Ószövetség alapvető üdvtettét, az egyiptomi

szabadulást átélték, az ítéletben elpusztultak, és nem jutottak

az ígéret földjére a hitetlenségük miatt, kivéve Józsuét és

Kálebet, akik hittek Isten ígéretében. Ezt az eseményt megem-

líti Pál apostol és a Zsidókhoz írt levél írója is (1Kor 10,5–11;

Zsid 3,18–4,2). Itt van egy bizonyíték arra, hogy maguk azok

az emberek, akik a legnagyobb előjogot élvezték, nem

kerülték el a katasztrófát, amikor Istennek nem engedelmes-

kedtek és hitehagyottá váltak. Hogyha Istennek még oly nagy

terve van is velünk, a megkegyelmezetteknek még sem szabad

Isten akaratát elutasítani és vétkezni. „Nincs az a kegyelmi

állapot, legyen még oly dicső is, amit ne lehetne elveszíteni a

bűn miatt.” (Schlatter)

6. vers: „Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték

meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhe-

lyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva

annak a nagy napnak az ítéletére.”

Második elrettentő példaként Júdás a bukott angyalokat

választja. A zsidóságnak magasan fejlett angyaltanítása volt,

az angyalok pontos rangfokozatával. Az angyalok Isten szol-

gái. Az angyaloknak uralmi területük van, (a)rxh/) – vö. ehhez

Jub 2,2; Test Levi 3), amelyek különböző mennyekben

vannak. Ők bizonyos égitestekhez köttettek, különböző népek

mellé rendeltettek, vagy meteorológiai eseményekre hatáskör-

rel bírók, tehát csillagok, népek és időjárás angyalai. Ez áll az

a)rxaioj, e)cousi/a, kurio/thj szavak mögött. Ezek nem

tartották meg uralmi területüket, hanem elhagyták lakóhe-

lyüket. 

A zsidók tudtak az angyalok bukásáról. Az angyalok

bukására tekintettel két különböző hagyományt követtek. 

1. Először az angyalok bukását a büszkeségükre és

önfejűségükre vezették vissza. Az angyalok nem

engedelmeskedtek Istennek, és fellázadtak ellene. Ez a ha-

gyomány mindenekelőtt Lucifer nevével kapcsolódik össze,

a világossághozóéval, a hajnal fiáéval. Ézsaiásnál ez áll:

„Hogyan estél le a mennyből, te szép hajnalcsillag” (Ézs

14,12). Itt abból az elképzelésből indultak ki, hogy a menny-

ben harc tört ki, amelynél az angyalok Isten ellen támadtak,

és a mennyből ki lettek utasítva. Lucifer volt e lázadás

vezetője. 

2. A másik hagyományozódott nézet lecsapódása az

1Móz 6,1–4-ben található. E szerint az angyalok a halandó

asszonyok szépségétől vonzalmat éreztek, elhagyták a meny-

nyet, emez asszonyoktól elcsábultak, és bűnbe estek. 

Az egyik esetben az angyalok bukását a büszkeségükre

vezették vissza, a másik esetben a tilos utáni érzéki sóvárgá-

sukra. 

Júdás mindkét elképzelést felveszi és összefoglalja. Azt

mondja, nem őrizték meg a mennyei rangjukat, ami azt jelen-

ti: olyan rangra és tisztségre törekedtek, ami nem illette meg

őket. De azt is mondja, hogy elhagyták lakóhelyüket, ami azt

jelenti, a mennyben levő helyüket feladták, hogy földi asz-

szonyokkal együtt éljenek. 

Persze azt, amit Júdás mond, nem minden további nélkül

olvasnánk ki ebből a bibliai helyből. Júdás egy bizonyos ma-

gyarázat értelmében érti, ahogy azt mi az úgynevezett Énók

könyvéből ismerjük. Annak a kornak zsidóságában épületes

írások bősége volt, amelyek bibliai alakokhoz vagy

eseményekhez kapcsolódtak, hogy belőlük különös vallási

gondolatokat bontsanak ki. Nem csodálkozhatunk, hogy az

ilyen írásokat szívesen olvasták, és a zsidóság egész gondol-

kodásába bevették. Hiszen mi is nemcsak magát a Bibliát

olvassuk, hanem terjedelmes „épületes irodalmat” is. Akkor

mindenesetre hozzátartozott a hivatalos írástu-

dományossághoz, hogy az Ótestamentum mondatait és szavait

jelentőségteljesen magyarázzák. Homályos helyek, rövid,

titokzatos célzások különösen alkalmasak voltak erre. Így látta

Júdás is az 1Móz 6,1–4 helyet Énók könyve ismert ma-

gyarázatának világosságában. E szerint az „Isten fiainál”

1Móz 6-ban angyalokról van szó. 

A szerző az ítélet két fázisát különbözteti meg: Isten az

angyalokat először – huzamosabb időre – a sötétségben bilin-

csekbe verte, és őrizetben tartja a végső ítélet napjáig. Akkor

majd a tüzes tóba kerülnek. Énók könyve ezt így örökíti meg:

„Rafaelhez így szólt az Úr: Bilincseld meg Azázelt kezénél és

lábánál fogva, és vesd a sötétségre; csinálj egy lyukat a sivatag-

ban, Dudaélnál, és vesd bele! Tégy alá éles és hegyes köveket,

és borítsd be őt sötétséggel! Örökké ott kell laknia, és takard be

sötétséggel arcát, nehogy fényt lásson! A nagy ítélet napján

azonban a tüzes tóba kell majd vetni őt.” (Énók 10,4–6)

Júdás ismét figyelmeztetni akar: olyan szent az Isten,

hogy kegyelmének semmilyen bizonyítéka nem mentesít min-

ket az ítélettől, hogyha ezt a kegyelmet „átváltoztatjuk ki-

csapongásra”. A gyülekezet sohasem veheti könnyelműen

Isten kegyelmére való hivatkozással a bűnt. 

7. vers: „Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a

körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon

paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket,

például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik.”

)Wj-szal bevezetett mellékmondattal kapcsolja a har-

madik példát, amely egy hasonló ítéletet szemléltet látható

példán. Ez Sodoma és Gomora és a Holt-tenger térségén levő

többi városon végrehajtott ítélet (1Móz 19,1–20). Ezek a

városok ott vannak példaként. Az angol Adam Smith

könyvében (A Szentföld történeti földrajza) kifejti, hogy

egyetlen történeti esemény sem tett oly benyomást a zsidókra,

mint Sodoma és Gomora pusztulása. Sodoma bűne köz-

mondássá lett. Különlegesen borzalmas fajtalanságról van

szó: Sodoma férfiai idegen test után futottak, ahogy azt az
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1Móz 19,11–14 leírja, és amit még ma is „szodomizmusnak”

neveznek. Minden pillantás a sajátos Holt-tengerre

emlékeztet, Sodoma és Gomora égből jövő tűz és égő kén

általi pusztulására. A Biblia ugyan csak az akkori, történeti

tűzről szól, amely a városokat megsemmisítette. De a „égből

jövő tűz”, Isten tüze, egyúttal örök tűz is, amelyet ezek a

városok fenyítésként elszenvedtek. Tehát itt nemcsak egy

ismert történet van az ókori időből, hanem példáról van szó,

amit a gyülekezetnek ma a tévelygések általi fenyegetett-

ségében a szeme elé kell állítani. Júdás is emlékezteti a kortár-

sait arra, milyen sors jutott azoknak, akik a régi időben nem

vették figyelembe az erkölcsi törvényt. Feltételezhetjük, hogy

valószínűleg azok a férfiak is, akiket Júdás támadott,

homoszexuális beállítottságúak voltak, és eljárásukat Isten

kegyelmével igazolták. Júdás ezekkel az emberekkel szemben

ismételten hangsúlyozza, hogy bűn és ítélet kéz a kézben men-

nek, hogy ezért tanuljanak a történelemből, és egyúttal tér-

jenek meg. 

A tévtanítók leírása (8–16)

8. vers: „De mindezek ellenére ezek az álmodozók is

ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten felségét, és

káromolják a mennyei hatalmasságokat.”

Júdás miután szólt a gyülekezetet belülről fenyegető

veszélyről (4. v.), majd utalt Isten ítéletének komolyságára

(5–7. v.), most a tévtanítók leírását adja a 8–16. versekben.

Nos, Júdás az elveiket, „hitüket” éppoly kevéssé ábrázolja

kimerítően, mint Pál a korinthusi tévtanítók gondolatait.

Nem lenne helyénvaló a tévelygést részletes ábrázolással

felértékelni. 

Júdás a tévútra vezető embereket „álmodozóknak”

nevezi. Álmaik kinyilatkoztató látomásokként értelmezendők.

A látomásokat és eksztázisokat nemcsak az apokaliptikában

becsülték nagyra, hanem a gnózisban is. A tévtanítók álomban

kapott kinyilatkoztatásokra vezették vissza ismeretüket, de a

levél szerzője leleplezi hamis próféta mivoltukat. Itt az 5Móz

13,2–4-re gondolhatott. Az „álmodozók” Isten kinyilatkozta-

tott igéje helyére a kontrollálhatatlan álmaikat helyezik (vö.

Jer 23,28.32). Ezért már az Ótestamentumban halálbüntetés

járt. Ezért is volt jogos János apostol felhívása: „Szeretteim,

ne minden léleknek higgyetek, hanem vizsgáljátok meg a

lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis prófé-

ta jött el a világba” (1Jn 4,1). 

Júdás három vétket ró fel a tévtanítóknak: 1.

megfertőzik a testet, 2. megvetik a felséget, 3. és káromolják

a hatalmasságokat. 

Az Isten és szent igéje elleni vétkezés a gyakorlati életben

válik nyilvánvalóvá. Ügyelnünk kell arra, hogy ne csak helyes

tanításunk legyen (ortodoxia), hanem helyes etika, helyes enge-

delmesség is. A hamis tanításból hamis erkölcsiség következik. 

Az eretnekek beszennyezik a testet, és éppen abban

látják a szabadságot és a fölényt. Mivel Isten kegyelme min-

dent átfogó, az ember bűnei nem számítanak, mert Isten az ő

kegyelméből úgyis minden bűnt megbocsát. A szabadságot a

gonoszság palástjává tették (vö. 1Pt 2,16). Pedig a testnek az

élő Isten templomának kell lennie. 

Vitatott, kit ért a szerző a kudio/thj (méltóság, uraság,

hatalmasság) kifejezés alatt. A kifejezés előtt nincs határozott

névelő, ezért különböző feltevés van, kit értsünk alatta.

Egyesek, (pl. Kálvin és Béza) császárokra vagy királyokra

gondoltak. Mások arra a nézetre jutottak, hogy apostolokra és

egyházi vezetőkre vonatkozik. Ismét mások úgy vélik, hogy

angyalokról van szó (Barclay). Mások pedig Jézus uralmának

a tagadására gondolnak (W. Grundmann). „Egynek az uralmát

gondolja, aki a gyülekezet számára egyedül »az Úr« (a

Kyrios): Jézus Krisztus. Vele és világos utasításaival és

parancsaival nem törődnek.” (Werner de Boor) Ők álomtán-

cosan a saját útjukat akarják járni. Nem fogadnak el tőle

előírást, mit tegyenek. 

Egyúttal Júdás megállapítja: káromolják a

dicsőségeseket. Nem tudjuk megállapítani, mit gondolt

konkrétan ezzel Júdás. Éppenséggel kézenfekvő feltételezés,

mivel a következő mondat Mihályról szól, aki nem mert

káromló ítéletet mondani az ördög ellen, hogy a do/xai =

dicsőségesek alatt túlvilági szellemi hatalmakat lássunk. A

dicsőség, amely eredetileg csak Istent illette meg, az

angyalokra is vonatkoztatható, mivel Isten mennyei udvar-

tartásához tartoznak (lásd 2Mak 3,24–26; Zsid 9,5; Jel 18,19).

A szerző nem mondja meg, miben is állt az angyalok károm-

lása. Feltehetőleg a tévtanítók oktalan büszkeségükben az

angyali hatalmak fölé emelték magukat. Talán azt gondolták –

igen különbözve Pál Ef 6,10. skk.-ben levő józan fel-

szólításától –, abban van a feladatuk, hogy a gonosz szellemi

hatalmakkal szembeni káromlásokat végezzenek. A rögtön

következő mondat kézenfekvővé teszi az ilyen nézetet. De

ahogy mindig is érvényes volt: „káromolni” sohasem Jézus

tanítványának a feladata. 

9. vers: „Pedig még Mihály angyal sem mert káromló

ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött

Mózes testéért, hanem azt mondta: »Dorgáljon meg téged az

Úr!«” 

Az arcátlan tévtanítókkal szembehelyezi Júdás Mihály

arkangyalt. Amit még Mihály arkangyal sem mert megtenni az

ördöggel szemben, ítéletet kimondani, ami káromlást tartalmaz,

azt gátlástalanul megteszik a betolakodók. Az e)pitima/w
(megdorgál, megfedd), amit Mihály Isten kezébe helyez, csat-

lakozva Zak 3,3-hoz: „uralomjog” (Stauffer), ami egyedül

Istent, valamint az ő Krisztusát illeti meg, akinek dorgáló sza-

vában az ítélő hatalma válik hatékonnyá. 

Az egyházatyák tanúsága szerint a Mihály főangyal és

az ördög közötti vitáról szóló elbeszélést a „Mózes mennybe-

menetele” című apokrif irat tartalmazta. Ez az irat később

elveszett, és csak a 19. században találták meg egyes részeit.

Ám éppen a Mózes temetéséről szóló befejező rész nem került

elő. Júdás tehát egy közismert és közkedvelt elbeszélést

használt fel irodalmi kifejezőeszközként arra, hogy szem-

léletesen mutassa be: mennyire vakmerő és orcátlan dolog az,

ha emberek az angyalok fölé emelik magukat. 

Mózes haláláról és temetéséről az 5Móz 34,5–6-ban

egyszerű tudósítás olvasható. De éppen rövidsége adhatott

indokot a kidíszítésre. Isten a szolgáját saját kezűleg temette

el? Ez nem túl „emberi” elgondolás Istenről? A Septuaginta

egyszerűen csak így fordította ezt: „Eltemették Mózest”.

Philo, a zsidó gondolkodó már azt írta művében: halhatatlan

angyalhatalmak temethették el Mózest. Az említett apokrif irat
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pedig már arról tudósít, hogy a sátán, mint „vádló”, igényt tar-

tott Mózes holttestére, mivel Mózes gyilkolt (2Móz 2,11–15).

Ennek mondott ellent Mihály, aki semmilyen ítéletet nem mert

kimondani, amely káromlást tartalmaz, hanem az ítéletet az

Úrra bízta. Mihály a Dán 10,13; 12,1 óta angyalfejedelemként

ismert, et. En. 20 szerint a hét arkangyal egyike és Izrael

védőangyala, et. En. 40 szerint az „arc négy angyala” közé tar-

tozik (vö. Str.–Bill. III, 813; G. Kittel, ThWB. I, 82.86). 

Nem tudjuk pontosan, mit mondtak azok az emberek az

angyalokról, akik ellen Júdás támadása irányult, ámde két-

ségtelenül nagyon fontos érvet kaptak a levél címzettjei. 

10. vers: „Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit

nem ismernek; amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen

ismernek, abba belepusztulnak.” 

A levél szerzője a példából következtetést von le:

káromlásaikkal a hamis tanítók az angyalok és hatalmak föl-

döntúli világába avatkoznak bele. Ámde ez a terület, amely-

ről a teóriájukban beszélnek, nekik ismeretlen. Ők azt káro-

molják, amit nem ismernek. Ők tehát pszeudoapokaliptikát és

pszeudognózist birtokolnak, mert csak az oktalan állatok mód-

ján ismerik a földi világot, amelyekhez hasonlók. Ahogy ezek,

ők is tönkremennek. Ezeknél az embereknél olyannyira

hiányzik minden lelki ítélőképesség, hogy az oktalan álla-

tokhoz hasonlóan csak az ösztöneik vezetésére hagyatkoznak.

Mivel az emberek számára egy pusztán érzékiekben feloldódó

élet természetellenes és szemben áll az Isten által adott rend-

del, a tévtanítókra, amennyiben nem térnek meg, a biztos

pusztulás vár. 

11. vers: „Jaj nekik, mert Kain útján indultak el, pénzért

Bálám tévelygésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint

vesznek el.” 

Ezen okokból kifolyólag Júdás jajkiáltásokat intéz a tév-

tanítókhoz. A jajkiáltások a prófétai igehirdetésekhez tartoz-

nak (lásd Ám 6,1; Hós 7,13; Mik 2,1; Ézs 5,8. sk.). Az olyan

magatartás miatt, mint amilyen ezeké az embereké, indokolt a

jajkiáltás. Ebben Júdás felindultságát érezzük. Ez a szent buz-

galom a gyülekezetért történik, akiket meg akar óvni a tév-

tanítástól. 

Itt is a hármasság stíluseszközét használja Júdás. Három

példát hoz fel az erkölcsi romlottságra: Kaint, Bálámot és

Kórét. A o(do/j egyszerre jelent utat, amelyen megy valaki, és

magatartásmódot, amely jellegzetes rá. A görög szövegben

minden ige aoristosban áll: „indultak el… adták oda

magukat… és vesznek el.” De ténylegesen még egyáltalán

nem „vesztek el”. Ők a legkomolyabb veszélyt jelentik a

gyülekezetre, amelyben befolyással bírnak. A gyülekezetet

ellenük való harcra kell felszólítani. De Júdás a sorsukban

olyan bizonyos, hogy ő már végbement ítéletként látja a

végzetes ítéletet. 

Ők Kain útján járnak. Kain a zsidó hagyományban két-

félét testesít meg: a) Ő volt az első gyilkos, akit a világ

ismer; „romlott volt”, ahogy ezt Salamon Bölcsessége

mondja, a „bőszült testvérgyilkosság miatt” (Bölcsesség

10,3). Természetesen ők a gyülekezetben levő testvéreket

külsőleg nem ütötték agyon, de egészen más értelemben a

„testvérek gyilkosai”. A gonosz útra való csábítással a

gyülekezeti tagokat megölik, mert ezzel elveszítik az örök

életüket. b) Ámde a zsidó hagyomány és a zsidóság tanítása

szerint Kain még valami mást is megtestesített. Alexandriai

Philónál, a zsidó–hellenista filozófusnál ő az önzést és az

önszeretet testesítette meg. A Targumban, az arámi bibli-

afordításban ezeket a szavakat adják a szájába: „Nincs sem

ítélet, sem bíró; nincs más választás, mint a mienk; sem a jót

nem jutalmazzák, sem a gonoszt nem büntetik. A teremtés

nem ismer részvétet, és a világ nem ismer irgalmat a teremt-

ményeivel szemben.” A zsidó gondolkodásban Kain cinikus,

szkeptikus, istentelen, hitetlen materialista, aki sem

Istenben, sem az erkölcsi világrendben nem hitt, és ezért

csak azt tette, ami neki tetszett. 

A Kain-hasonlat megértéséhez szabad még igénybe

venni a „Tizenkét patriarcha testamentuma” című apokrif ira-

tot, amelyben ez található: 

„Ezért az idők végezetéig mindazok, akik Kainhoz

hasonlóan irigykedésben meg testvérgyűlöletben élnek,

ugyanazon büntetésre jutnak, mint ő.” (Benjámin testamentu-

ma 7) E szerint Kain a szeretetlen, irigy és gyűlölködő

gonosznak a típusa. 

Kain mellé lép Bálám típusa. Bálám a pergamoni le-

vélben (Jel 2,14) is a hamis próféta típusa, aki csábításával

éppen azért olyan veszélyes, mivel először valóban egy

olyan ember volt, „akinek a szeme megnyílt” (4Móz 24,3).

Milyen nagyszerű igazságot mondott Izraelről! De aztán a

jutalmat nem akarta elveszíteni, amit Bálák, móáb királya

ajánlott fel neki, és így „megtanította” Bálákot, hogyan

vezesse tévútra Izrael fiait: hogy bálványáldozatot egyenek

és paráznaságot űzzenek. Júdás úgy ítélte meg, hogy a tév-

tanítók bálámi jutalomért tévelygésre adták oda magukat.

„Itt ugyanaz kerül világosságra, mint Bálámnál: egy szol-

gaságban sínylődő akarat, amely a nyilvánvaló hasznot

hajhásza, és az állítólagos mennyei erőket arra használja,

hogy önmagáról gondoskodjon.” (Schlatter)

a) Bálám tehát az olyan embertípust testesíti meg, aki

olyan kapzsi, hogy jutalomért kész vétkezni. b) Továbbá olyan

embertípust testesít meg, aki az összes bűn közül a leg-

gonoszabbat követi el, azt a bűnt ugyanis, hogy másokat

vétkezni tanít. Júdás tehát azt állítja, romlott kortársai a saját

nyereségük érdekében készek a helyes úttól eltérni, és ebből

az okból másokat vétkezésre tanítani. Már az gonosz dolog,

hogy saját nyereségük érdekében vétkeznek, ámde a

leggonoszabb bűnt az követi el, aki más ártatlanságát elrabol-

ja, és megtanítja vétkezni. 

Harmadik típusként Kórahot nevezi meg, aki társaival a

4Móz 16 szerint Mózes vezetése ellen fellázadt, és Áron jogát

magához akarta ragadni. Jogtalan követelőzésük miatt Isten

halállal sújtotta őket. Kórah tehát azt az embertípust testesíti

meg, aki semmilyen tekintélyt nem akar elfogadni, aki a kezét

olyasmi után nyújtja ki, amire semmi jogigénye nem lehet.

Júdás azzal vádolja tehát az ellenfeleit, hogy az egyház legit-

im tekintélyével szemben dacolnak, és a saját útjukat

részesítik előnybe Isten útjával szemben. Aki Kórahhal az

isteni autoritás ellen lázad, az Kórahhal is fog elveszni. 

Ebben a három példában fokozás látható: Kain útja,

Bálám csalása, Kórah lázadása. 

(Folytatása következik)
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