
(Folytatás az előző számból)

12. vers: „Ezek szennyfoltok szeretetvendégségeiteken,

akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hizlalják

magukat. Olyanok, mint a szél sodorta, víz nélkül való fel-

legek, mint az ősz végi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül

kiszakítva kétszer halnak meg...”

Júdás folytatja azoknak az embereknek a jellemzését,

akik ellen fordul. A különleges tanításuk és nézetük

ismertetésébe nem megy bele, az Úr Jézus igéjére emlékeztet,

amit a hamis prófétákról mondott: „Gyümölcseikről ismeritek

meg őket” (Mt 7,15). 

A gyülekezetekben, akiknek Júdás ír, még megtartják az

„agapét”, a szeretetvendégséget, ahogy az az

őskeresztyénségben egészen magától értetődő volt. Hiszen a

közös étkezés Keleten sokkal többet jelentett, mint ma nálunk

a testvériséget, szolidaritást, belső összetartozottságot jelen-

tette. Mindenki magával hozta, amije volt, és szétosztották az

ételt, így aztán gazdag és szegény jóllakhatott. Egyúttal

megünnepelték az úrvacsorát. Biztosan voltak némelyek, akik

ehhez sokkal tudtak hozzájárulni, éppen úgy, ahogy némelyek

csak kevéssel. Sok rabszolga számára ez volt az egyetlen jó

étkezés, amelyben részesült. Ámde csakhamar ezzel a

szeretetvendégséggel problémák adódtak. Pál leveléből

értesülünk arról, hogy a korinthusi szeretetvendégségnél sza-

kadás támadt, az egyik dőzsölt, a másik éhezett, ismét mások

számára pedig a szeretetvendégség dorbézolássá lett (vö.

1Kor 11,17–22). 

A gyülekezet szeretetvendégségén részt vettek azok a

tanítók és követőik is, akik ellen Júdás harcolt. Tehát nem

különültek el a gyülekezettől, hanem hozzátartozónak tekin-

tették magukat. A levél írója bár nem szólítja fel a gyüle-

kezetet arra, hogy zárják ki a közösségből őket, de szenny-

foltoknak nevezi őket, akik minden félelem nélkül a

gyülekezet közösségével együtt lakmároznak, és csak

magukra gondolnak. Júdás ellenfelei megcsúfolták a

szeretetvendégséget. Ezért „szemérmetlennek” nevezi őket.

Ennek megfelelően 2Pt 2,13-ban a kifejezés „szégyenletes

szennyfoltok”. Ámde a nehézség abban van, hogy Péter és

Júdás nem ugyanazt a görög szót használja, bár igen hasonló

szavakról van szó. A 2Péter levélben a megfelelő görög szó

így hangzik: spilos, és szenny- vagy szégyenfoltot jelent.

Júdás levelének görög szövegében viszont az igen ritkán

használt spilas szó van. Esetleg ezzel is szégyenfoltot gondo-

lt, mivel a későbbi görögben a foltot és az opálon levő jelzést

is így jelölték. Ámde a spilas Homérosz óta, valamint a görög

köznyelvben messzemenően sziklazátonyt jelentett, egy

szirtet vagy sziklát, amely félig vagy egészen a víz felülete

alatt volt, úgy hogy a hajók túlságosan könnyen szétzúzódtak

azon. Ha Júdás valóban sziklazátonyra gondolt, akkor a hamis

tanítókat megütközésként értette, amelyen a gyülekezet

zátonyra futhat. Gonosz dolog az, hogyha emberek belépnek

az egyházba, és a lehetőségeket, amelyeket az egyházközség

ad nekik, a saját romlott céljaikra használják. Az emberek,

akik ellen Júdás fordult, olyanok voltak, mint a láthatatlan

sziklazátony, amely a szeretetvendégség közösségét

szétzúzódással fenyegette. 

Különösen súlyossá teszi az ügyet, hogy éppen a vezető

keresztyének, pásztorok űzik ezt a visszaélést: „magukat le-

geltetik”. Az egyházért való felelősség ügye az, hogy ügyel-

jenek Isten nyájára (ApCsel 20,28). A hűtlen pásztorok azon-

ban inkább magukkal törődnek, mint a rájuk bízott nyáj

felügyeletével. Itt valószínűleg Júdás Ez 34,8–10-re gondolt: 

„Úgy igaz, ahogy élek, így szól az Úr: Mivel prédává

lett a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam,

mint amelynek nincs pásztora, mivel pásztoraim nem jártak

nyájam után, hanem önmagukat legeltették… Én most a pász-

torok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget

vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják

többé legeltetni a pásztorok.” 

Itt tehát Júdás az emberek egoizmusát ítéli el, amely

minden közösséget tönkretesz, és emiatt hiányzik az

embertársakkal szembeni felelősség is. 

A levélíró ezután négy, természetből vett hasonlatot hoz,

amelyek a levegő, a föld, a víz és a tűz elemeivel kapcso-

latosak. A belopódzkodó tévtanítókat olyan emberekként

mutatja be, akik Isten műveinek rendjével szemben törvény

nélkül és istenellenesen élnek. A levélíró, aki többször is

használja Énók könyvét, talán itt is az etióp Én 25,4-re és 80,2.

skk.-re gondolt: „Isten cselekvései a természetben szilárd

szabályok szerint folynak, amelyek nem léphetők át, ezzel tel-

jesen szembehelyezkednek a bűnösök, akik Isten törvényét

megsértik”, míg az idők végén „a világ egész erkölcsi rendjének

megoldása a fizikai törvények megoldásának is” megfelel. 

A behatoló tévtanítók hasonlók a „víztelen felhőkhöz,

amelyeket a szél sodor”. Már a Péld 25,14 is ezzel a képpel

jellemzi az istenteleneket: 
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„Aki sokat ígér, és nem tartja meg, az olyan, mint a felhő

és a szél eső nélkül.” 

Milyen hőn óhajtották az esőt Keleten a szárazság ide-

jén! Hogy örültek a fellegeknek, és reménykedve néztek

rájuk. Ámde nem esett az eső, mert a szelek tovaűzték a

felhőket, és nem áztatta meg a földet az eső. Ez a közmondás-

szerű kép jól szemlélteti, hogy a tévtanítók hasznave-

hetetlenek és belülről üresek. Egész lényük csalóka látszat. 

Hasonló tényt gondol a második kép: ők olyanok, mint

„az ősz végi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakít-

va kétszer halnak meg”. Ősszel várjuk a tápláló gyümölcsöket

a fán. Nos, késő ősz van, de itt a fák gyümölcstelenek. Itt

Júdás ismét az Úr szavaira gondolhatott, amelyeket Mt 7,9.19;

21,18. skk.; Lk 13,6–8 örökített meg. A jó keresztyének a

gyülekezetben úgy állnak, mint gyümölcstermő fák,

kiváltképpen, hogyha tanítók és vezetők. De ezek a tévtanítók

úgy néznek ki, mint fák, igen, bizonyára valamikor valóban

azok voltak, de most hasztalan keresnek rajtuk gyümöl-

csöket. A levélíró „kétszer meghaltaknak” jelöli őket. A

teremtményi létük halálállapotából (Ef 2,19) hit által életre

jutottak, ámde most ismét a bűnhalál állapotába süllyedtek

vissza. Mivel gyökerestől kitépettek, már nem „gyökereznek

az Úr Jézus Krisztusban” (vö. Kol 2,7; Ef 3,17). Annyi

gyümölcsöt tudnak hozni, mint a szőlőtőről lemetszett vessző. 

Ezek a képek örök érvényű igazságot szemléltetnek.

Hasztalanul ígérnek, hogyha nem tartják be. Az Újtestamen-

tumban semmi sincs olyan kíméletlenül elítélve, mint a hasz-

talanság. Még oly nagyszerű külső látszat, még oly szép

szavak sem pótolják a mások iránti hasznosságot. Másoknak

hasznára lenni a gyülekezet lényeges alkotóeleme. Enélkül

csak az ítélet következhet. 

13. vers: „…mint a tenger megvadult hullámai, amelyek

saját szégyenüket tajtékozzák, bolygócsillagok, akikre az örök

sötétség homálya vár.” 

A következő kép a tenger hullámairól szól, amelyet a szél

hajt. A hullámverések igen erőteljesek és hatásosnak tűnhetnek,

de amit előhoznak, mégis csak minden haszon nélküli „tajték”,

ráadásul tajték az, amely a szemetet a parthoz csapdossa. A

különféle szemetet partra sodró, vad tengeri hullámokról szóló

hasonlatnak az Ézs 57,20-ban található az előképe: 

„De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely

nem tud megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak hullámai.” 

Amik a fellépésüknél – mely a tenger hullámainak

tajtékzásához hasonló – hátra maradnak, és a gyülekezetbe be-

csapódnak, azok „szégyenletes tettek”. Egy szemléletes kép

ez arra a korinthusi férfira, aki az apja feleségét vette el, hogy

szabadságát demonstrálja, és bizonyára a gyülekezet egy része

még büszke is volt rá (1Kor 5,1. skk.). Ámde a „felfu-

valkodottság” (2. v.) tajtéka csak azt hozta napvilágra, ami a

tiszta szemekben szégyenletes. 

Végül hasonlók a „bolygócsillagokhoz”, amelyek ugyan

világítanak, de nincs szilárd pályájuk. A fényük lidércfény. Az

új irányzat képviselői azt gondolták magukról, hogy világító

csillagok a gyülekezetben (vö. Fil 2,15), és talán Dán 12,3

jövendölését különösen magukra vonatkoztatták, hogy „azok,

akik tanítanak, világítani fognak, mint a csillagok örökkön

örökké”. De ők tévútra vezetnek, mint azok a csillagok, ame-

lyek elhagyják az Istentől rendelt pályát. S miközben azt gon-

dolják, hogy különösen világítanak és világosságot ter-

jesztenek, véghelyük az örök sötétség homálya. 

14–15. vers: „Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól

számítva a hetedik volt, amikor így szólt: »Íme, eljött az Úr

szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és meg-

büntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet

istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet

istentelen bűnösökként ellene szóltak.«” 

Júdás itt egy jövendölést említ, amelyet nem ismerünk

ugyan a Szentírásból, hanem valószínűleg ez is Énók

könyvéből való, ahol szó szerint ez áll: „És íme, ő jön a szen-

tek tízezreivel, hogy mindenki fölött ítéletet tartson, és min-

den istentelent megsemmisít, és minden testet rendreutasít

minden heves beszéd miatt, amit mondtak, és mindazok miatt,

amit róla gonoszt mondtak” (Én 1,9). Amit abban a jövőről

olvasott, azt látja most beteljesülni a jelenben. 

Énók Ádám után a hetedik (1Móz 5,21. skk.), aki a hit

példaképeként (Zsid 11,5) elragadtatott, mint Illés. A hetes

szám mint jelentőségteljes szám gyakran fordul elő a

Bibliában. Énók éppen úgy, mint Júdás, a Kyriosz jövetelének

képét rajzolja meg, Énóknál Jahve, Júdásnál Jézus Krisztus

jön ítéletre; Énóknál a Nóé nemzedéke fölötti ítéletre,

Júdásnál végítéletre. A szövegben itt is – mint a 11. versben –

aorisztoszi múltidő-forma van (tehát szó szerint: eljött), ám „a

héber és arám nyelvérzék szerint futurisztikusan értendő”

(Grundmann). A próféta tekintete előtt az ítélet eseménye már

befejezett tényként áll. A visszatérő Úr világbíróként nem

egyedül jön. Az angyalsereg közepett jövő Úr képe Zak 14,5

és Dán 7,10-re megy vissza, és így megtalálható a szinoptikus

apokaliptikában is (Mt 24,30–31 par.). Az ítélet nem rejtett

módon megy végbe, hanem teljes nyilvánosságban. A dicső

sereg tanúja lesz azok bűneinek és szégyenének, akik most az

egyszerű gyülekezeti tagok előtt oly fölényesen viselkednek.

Megítéltetnek ezek az emberek elsősorban nem is a gondolati

tévedésük miatt, hanem minden istentelen cselekedetükért,

amit elkövettek. Ez különösen súlyos az olyanok számára,

akik Jézus gyülekezetében éltek, és ismerték Isten kegyelmét,

és mégsem mentettek meg, s nem változtak meg abból, hanem

„a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják”. 

De a cselekedetekhez tartoznak a szavak is, ahogy már

Jézus maga is az ember minden kimondott szavát döntő

jelentőségűnek tartotta az ítélet számára: Mt 12,36–37; Lk

19,22. Így Júdás is itt hozzáfűzi: az istentelenek megítéltetnek

minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene

szóltak. Ahelyett, hogy valódi lelki vezetői lettek volna a

gyülekezetnek, „arcátlanul” Krisztus ellen beszéltek, és

tagadták őt. 

16. vers: „Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók,

vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és ha-

szonlesésből embereket dicsőítenek.”

Júdás a tévtanítók négy karaktervonását emeli ki, ame-

lyek összhangban vannak Énók próféciájának kárhoztató

ítéletével. Júdás többször idéz Énók könyvéből, ami sok
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kérdést vet föl. Kétségtelenül Énók könyve Júdás korában és

Jézus életidejében igen kedvelt volt, és minden kegyes zsidó

ismerte és olvasta azt. Az újtestamentumi írók, ha szavaikat

megerősítik és annak helyességét alá akarták támasztani,

általában az Ótestamentumból vettek idézetet, amit Isten igé-

jeként idéztek. Adódik a kérdés, vajon Énók könyvét ugyanc-

sak Szentírásként kell tekintenünk, mivel Júdás ezt a könyvet

hasonló módon prófétai könyvként kezelte? Vagy Hieronymus

nézetéhez kell csatlakoznunk (347 körül született), ami azt

jelenti, azt kell mondanunk, hogy Júdás levele sem tartozik a

Szentíráshoz, mivel Júdás tévedést követett el, hogy egy

könyvet Szentíráshoz tartozóként használt fel, amely

valójában nem tartozik a Bibliához? 

Semennyi időt sem kell erre a kérdésre pazarolnunk.

Tény, hogy Júdás egy kegyes zsidó, aki Énók könyvét

ismerte és szerette, és egy olyan környezetben nőtt fel, amely

ezt a könyvet becsülte, sőt tisztelettel voltak iránta. Ezért

egészen természetes az idézet, hiszen Júdás tudta, hogy

olvasói ugyancsak ismerik és respektálják. Júdás semmi

mást nem tesz, mint a többi újtestamentumi író is: az

embereket egy olyan nyelven szólítja meg, amelyet ismernek

és értenek. 

A levél írója az eretnekeket zúgolódóknak mutatja be. A

görög Biblia nyelvhasználatában a gongystés szó „az ember

istentelen vagy Istentől távoli magatartását fejezi ki” (K. H.

Rengstorf). Az Isten rendje és rendelkezése elleni zúgolódás

miatt az ember szembeszáll Isten uralmával, és az ő gondo-

latait, igényeit és kívánságait teszi Isten számára mértékké. A

zúgolódás és Istennel való perlekedés Izrael bűnének külön-

leges formája volt a pusztai vándorlás idején, a csodálatos

szabadulás után (2Móz 16,1–8; 4Móz 14,26–30; 20,13.24). Itt

a hitetlenség és hálátlanság tör elő! Az újszövetségi

gyülekezet, amely Isten mentő szeretetét egészen másként élte

át, hasonló bűnbe eshet? Mindenesetre ettől óvta Pál apostol a

korinthusiakat (lásd 1Kor 10,10). 

Az eretnekeket úgy jellemzi, mint „akik a sorsukra

panaszkodók”. Itt az író a mempsimoiros szót használja,

amely két görög szóból tevődik össze: mempsomai-ból, ami

azt jelenti: kifogásol, korhol, szemrehányást tesz; és moira-

ból, ami a sorsnak vagy végzetnek a megjelölése, amelyben

részesül az ember az életben. A szó a Bibliában és a korai

keresztyén nyelvben csak ezen a helyen fordul elő, de a

klasszikus és hellenista görögben megtalálható.

Theophrasztosz, a karakterábrázolások mestere a Kr. e. 314-

ben megjelent „Kharaktéres”-ben a mempsimoiros képét is

megrajzolja, amelyről többek között ez áll: 

Az elégedetlenség az adományok illetlen kritizálása,

amelyekben valaki részesült. Hogyha egy barát az

elégedetlenkedőnek esetleg az ünnepi étkezésből egy adag

húst küld, ő azt mondja a követnek: „Bizonyára sajnálta tőlem

a levest és a pohár bort, hogy nem hívott meg engem.” Ha a

szerelme gyengéden megcsókolja, akkor ekként gondolkodik:

„Szeretném tudni, vajon valóban szívből szeret engem? Néha

Zeusz miatt bosszankodik, nem azért, mivel esik, hanem

mivel nem korábban esett. Ha pedig útközben egy erszény

pénzt talál, akkor amiatt akadékoskodik: „Miért nem találtam

én még sohasem egy rendkívüli összeget?” 

Itt Theophrasztosz művészien és éles elméjűen ábrázol-

ja azt az embert, aki mindenben kifogást talál, és betegesen

akadékoskodó. „Valóban nagy nyereség az istenfélelem

megelégedéssel...” (1Tim 6,6). A gonosz emberek viszont

betegesen elégedetlenek általában az élettel és a hellyel, ame-

lyet Isten adott nekik. Nagyon nem kedvelt az olyan ember,

aki állandóan akadékoskodik, aki jól tenné, ha elgondolkodna,

hogy alaptalan elégedetlenkedéseivel Istent sérti meg, aki

meghatározta élete útját. 

Júdás megismétli azt, amit már többször a szemükre

vetett ezeknek az embereknek: kívánságaik uralkodnak rajtuk.

Önfegyelem és önuralom számukra nem létezik. Az erkölcsi

törvények csak kellemetlen terhek a szemükben. Sem a köte-

lesség érzetet, sem a tisztesség fogalmát nem ismerik.

Eszükbe sem jut másoknak szolgálni vagy felelősséget

magukra vállalni. Ők csak az élvezetet ismerik, s a sóvárgásuk

az életük egyetlen ösztönzőereje. Milyen elviselhetetlen lenne

az élet, ha minden ember így gondolkodna. 

Továbbá Isten megvetése is lelepleződik szavaikban:

szájuk fennhéjázó szavakat mond. Ismét egy hasonlóság Énók

könyvével, ahol az 5. fejezetben ez áll: „És ti a tisztátalan szá-

tokból való elbizakodott és dacos szavaitokkal szidalmazzátok

a Fenségest” (vö. Ass. Mos [Mózes mennybemenetele] 7,9-cel

is: „kezeitek és szívetek tisztátalanságot űznek, szátok nagyon

kérkedik”). Mindez ellendarabja az alázatnak, amely Isten

keze alatt meghajol (1Pt 5,6). De ezek az emberek egyáltalán

nem akartak megalázkodni. Ilyen emberekkel találkozott Pál

apostol is Korinthusban, akik így vélekedtek az apostolról:

„Mert levelei súlyosak és kemények ugyan, de testi

megjelenése erőtlen, és beszéde szánalmas.”

A fennhéjázó szavakat mondók elfeledkeztek Péter

apostol intelméről: „Az Isten a gőgöseknek ellenáll, az

alázatosoknak pedig kegyelmet ad” (1Pt 5,5c). 

Még valami jellemző ezekre az emberekre: „érdekből

embereket magasztalnak”. Ez a magatartás nyereségvágyuk-

ból fakad. A személyeket csodálni, szó szerint „arcát csodál-

ni” szófordulat az Ótestamentumból származik, és a „sze-

mély tekintélyére” utal (5Móz 10,17; Péld 24,23; 28,21;

2Krón 19,7). Ez a magatartás szemben áll Istennel, aki az

általános bibliai és Biblián kívüli zsidó nézet szerint is a

személyt nem kívülről szemléli, hanem a szívét kutatja (Róm

2,11; ApCsel 10,34; 15,8). 

Éppenséggel lehetséges, hogy valaki egyrészt

fennhéjázóan lép fel az emberekkel szemben, hogy tiszteletet

keltsen, másrészt hízelkedő és talpnyaló az olyan emberekkel

szemben, akiket fontosnak tart. Júdás ellenfelei dicsőítik

magukat, míg másoknak hízelegnek, a helyzetnek

megfelelően, úgy, ahogy nekik kedvezőnek tűnik. Utódaik

még ma is élnek közöttünk. 

Tanács és utasítás a gyülekezetnek (17–23. v.)

17. vers: „Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg

azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus

apostolai előre megmondtak.”

A 4–16. versekben Júdás a legélesebb formában intézett

támadást a tévtanítók ellen, és Isten félelmet keltő ítéleteivel

fenyegette meg őket. Ezt a hit tisztántartása miatti aggodalom-

ból tette, a hívők számára pedig nyomatékos figyelmeztetés-
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nek szánta. De mit kell tenni most a gyülekezetnek? Milyen

legyen a magatartásuk? Miben áll a feladatuk? Ezekre a

kérdésekre ad választ a levél a „ti azonban szeretteim”

megszólítással, úgy, mint a 3. versben is. 

A legfontosabb fegyver a „harcban” a tudatos

emlékezés, ahogy már az 5. versben láttuk. Ebben a

helyzetben, amikor új hullámok törtek be a gyülekezetbe, és

egy újfajta keresztyénséget propagáltak, a gyülekezetet nem

segíthette valami „másféle újjal”, hanem csak az apostolok

prédikációjára való emlékeztetéssel. Júdás ugyan nem szá-

molja magát az apostolok közé (vö. 1. v.), de rájuk hivatkozva

erősíti testvéreit. Az apostoli prédikációk már megjövendölték

a tévtanítók fellépését. Ezért a hívőknek ezen sem

meglepődniük nem kell, sem pedig megbotránkozni. Isten

azért adta nekünk ezeket a figyelmeztetéseket, hogy ne ijed-

jünk meg, ne is bátortalanodjunk el, amikor a Gonosz embere-

inek a munkáját látjuk magunk körül mindenütt. Mert Isten

„azt akarja, hogy többé ne legyünk kiskorúak, olyanok, akik

mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak

az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától” (Ef

4,14).

18. vers: „Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben

csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló

szenvedélyeik szerint élnek.”

Júdás itt kiragad egy mondatot, amely elevenen meg-

maradt az emlékezetében. Az utolsó időről beszél. A bibliai

kinyilatkoztatás az időt nem a lét és elmúlás örök kör-

forgásaként érti, hanem a cél és „vég” felé tartó időtartamként.

Jézus eljövetele óta mi már a „végidőben” vagyunk. Az apos-

tolok már megmondták, hogy „az idők végén gúnyolódók

támadnak”. Ez a tévtanítók lényeges ismertetőjegye. A gúny

szó többször is előfordul Jézus szenvedéstörténetében, mind a

szenvedés meghirdetésében (Mt 20,19), mind pedig magában

a szenvedéstörténetben (Mt 27,29.41; vö. Zsid 6,6). A Jézus

fölötti gúny abban mutatkozott meg, hogy elutasították azt,

aki teljesen odaadta magát nekik: mélyebben nem sújtható a

szerető személy, mint úgy, hogy megvetik a szeretetét –

éspedig felfuvalkodottan és gúnyosan. A gúnyhoz még hoz-

zájött, hogy az elutasítás erőszakos tevékenységben tombolta

ki magát. 

Az utolsó időben, közvetlen mielőtt Jézus visszajön,

fokozódik a gúny. Minél több ember jut el a határához, és

észreveszi, hogy szüksége van segítségre, annál pimaszabbá,

szemtelenebbé és felfuvalkodottabbá válik, hogy a

szájhősködése mögötti tehetetlenségüket elfedjék (16. v.).

Ezért oly fájdalmas a gúny Jézusnak és övéinek. Mert éppen

amikor legnagyobb szüksége van az embernek Jézus

szeretetére, elutasítják azt. 

Júdás bizonyára azért nevezte gúnyolódóknak a tév-

tanítókat, mert azok a többi keresztyén erkölcsös magatartását

csak gúnnyal illették. Ők olyan emberek, akik névlegesen és

külsőképpen keresztyének, ámde a bibliai erkölcsi mértékek

elveszítették a jelentőségüket. Azok a hívők, akik viszont

ragaszkodtak azokhoz, ósdiak voltak a szemükben, és

kinevették őket. Ámde az Ótestamentum egy félelmetes igét

tartalmaz: „Azt mondja a bolond a szívében: nincs Isten”

(Zsolt 53,2). Itt figyelembe kell vennünk, hogy ezen a helyen

a bolonddal nem értelmi fogyatékosokra gondolt, hanem

bolondok az erkölcsi magatartásuk miatt, emberek, akik bal-

gán viselkednek. Hogy azt állítják, nincs Isten, az a kívánság

gondolatukból támad. Mivel pontosan tudják, hogy ha Isten

van, ők jogtalanságban vannak, és nem kerülhetik el az

ítéletet, Istent egyszerűen kikapcsolják az életükből. Aki az

erkölcsi törvényeket használaton kívül helyezi, aki a

szenvedélyeinek és ösztöneinek szabad folyást enged, aki azt

állítja, hogy az erkölcsi törvények túlhaladottak, az végered-

ményben ezt azért teszi, mivel azt kívánja, bár úgy lenne,

hogy nincs Isten, akkor azt tehetné, ami tetszik neki. Ahelyett

hogy Istenre hallgatnának, ezek az emberek önmagukra hall-

gatnak, és elfelejtik, hogy jön egy nap, amelyen kényszerítve

lesznek, hogy Istenre hallgassanak.” (Barclay)

19. vers: „Ezek szakadásokat támasztanak, testi

emberek, akikben nincsen Szentlélek.”

Júdás még valami jellemzőt mond ezekre a személyekre:

szakadást idéznek elő, testi emberek, Szentlélek nélküliek.

Nem feltétlen szakítják az egyházat két elválasztott egyházzá.

Inkább az volt a veszély akkor, hogy egészen tudatosan az

egyházban maradtak, részt vettek a szeretetvendégségen, s ott

félelem nélkül lakmároztak (12. v.). 

Az apodiorizó jelentése: elkülönül, megkülönböztetést

csinál, és csak itt fordul elő az Újszövetségben. Némely

helyen Isten igéje erőteljesen parancsolja nekünk, hogy

különüljünk el (2Kor 6,11–7,1) a világtól, és minden

igazságtalanságtól a keresztyénségben (2Tim 2,19–22).

Emellett azonban hamis elkülönülések, pártoskodások kerül-

nek megnevezésre (1Kor 1,10–15; 3,1–8; 11,18; Gal 2,12). A

Júdás által leírt emberek nem a világtól, hanem hívők között

különültek el. Ez például a 4. és 12. versből világosan

kiderül. 

A tévtanítók az emberek három osztályát különböztették

meg. A legtöbben a „hyliker”-ek voltak (hylae = anyag), azaz

materialisták; ők pusztulásra vannak ítélve. Aztán jön egy

magasabb fok: „pszichikusok”, akik a lélektől hagyják

magukat meghatározni; ezért ők már a „keresztyénség”

bizonyos formáját is birtokolják, de kétségtelenül csak az

üdvösség alacsonyabb fokát nyerik el. Hozzájuk tartoznak az

úgynevezett „régimódi” keresztyének. Magasan fölöttük áll a

harmadik és legfelső osztály: a „pneumatikusok”, a

pneumától, szellemtől betöltött emberek. Az új tanítók és

követőik büszkék voltak arra, hogy ők a valódi Krisztusból

való szellemből élnek. A gyülekezeti hitet úgy tekintették,

mint nem kielégítőt, lenézték az apostoli hithez
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ragaszkodókat, és pszichikusként jelölték őket, akiknél a

pneumától jövő ismeret hiányzik. Itt van a gúnyuk, Izrael

Istene megvetése, a hittel, gyülekezeti renddel és életvitellel

szembeni ellenmondásuk lényege. 

És most Júdás valami egészen merészet tesz: ezt az

egész elképzelésvilágot pontosan megfordítja! Éppen az új

keresztyénség követői a pszichikusak, akikben nincsen

Szentlélek. Éppen ezek az emberek okoznak szakadásokat. Az

egyszerű „hívők” lebecsülésével szakadást okoztak a

gyülekezeten belül, és ezzel a Szentlélek legfontosabb művét

félreismerték, ami éppen a hit felébresztésében és elmé-

lyítésében és a hívők gyülekezetének összegyűjtésében áll

szívélyes egységben és egyetértésben. Mennyire ellentmond

Isten Lelkének, amikor a „pneumatikusok” ezzel az öntudattal

mások fölé helyezik magukat, miközben a Lélek gyümölcse

mégis a szeretet és alázat. Gőgös „lélekhordozók”, akik egyút-

tal zabolátlan „szabadságot” vettek igénybe, ezzel bizonyultak

„pszichikusoknak”, olyan embereknek, akik csak a ter-

mészetes testi ösztöneiket érvényesítik, és élvezetek

határozzák meg őket, és az élvezetek is vallásos gondolatok és

érzések bőségében állnak. Igen, testiek és „vallásosak” ők, de

nincs bennük Szentlélek! 

20. vers: „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges

hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által...”

Míg Pál apostol annak idején a gyülekezetnek mint

egésznek írt, úgy tűnik, Júdás már csak a valódi gyülekezetet,

a maggyülekezetet szólítja meg: szeretteim. Abból indul ki,

hogy a tévtanítók már egyáltalán nem hallják meg őt?

Miközben a gyülekezethez fordul, most pozitív utat mutat

nekik, amelyen járhatnak minden zűrzavar közepette.

Mérlegelniük kell helyzetüket, s mozdíthatatlanoknak kell

lenniük. Ezt három participiumos mondatban fejezte ki,

amelyek a főmondat van mellé vannak rendelve. Először is

arra buzdítja őket, hogy épüljenek szentséges hitükben. Az

életépületek helye a szentséges hit. Az újszövetségi iratokban

ismételten használatos a gyülekezeti életre a lelki ház vagy

templom, amely a kumráni iratokban éppen úgy megtalálható,

mint a szinoptikusoknál, Pálnál és Jánosnál (Mk 12,10. sk.;

14,58; Jn 2,19; 1Kor 3,10–15; Ef 2,20–22; 3,17; Kol 2,7; 1Pt

2,4–8; Mt 16,18). Az egyes életre nézve is érvényes a kép (Mt

7,24–27; 1Pt 2,5). Itt is, az általános őskeresztyéni beszédmó-

dot követve, szilárd alapon való épülésről van szó. Amit az új

tanítók megvetnek, és legfeljebb „alsó foknak” fogadnak el, az

éppen valódi fundamentum, Isten ajándéka a kinyilatkoztatás

által, ezért tehát szentséges, sérthetetlen. Teljes

meggyőződéssel és örömmel kell a gyülekezetnek ezen a fun-

damentumon állni, és arra támaszkodni. Az „épülés” nem nyu-

galom és szemlélődés, hanem folyamatos előrehaladás

erőbedobásban és munkában. Valaki azt mondta: „A

gyülekezet nem nézőtér, hanem építkezési terület.” 

De miben áll a lényeges szolgálatuk ennél az „építkezés-

nél”? Abban, hogy a gyülekezeti tagok „Szentlélekben imád-

kozók”, ám annak hatása nem feltétlenül különleges

dolgokban és feltűnő eseményekben mutatkozik meg.

„Kiöntöm a kegyelem és imádság lelkét” ígérte Isten Zakariás

által (12,10). Az imádság csekélynek nézhet ki, és mégis a leg-

fontosabb és a legnagyobb, amit egy ember ezen a földön

megtehet. Minden kifelé látható kiemelkedő cselekvések,

győzelmek, sikerek tulajdonképpeni rejtett forrása az imád-

ságban van. De valóban imádkozni csak Szentlélekben lehet.

Általános keresztyén nézet az, hogy a Szentlélek általi ima

hat, és imádságban Istennel van közösségben (Jn 4,24; Gal

4,6; Róm 8,15.26. sk.). A legjobb védelem minden tévtanítás

ellen az imádság (vö. Ef 6,18. sk.). 

21. vers: „...tartsátok meg magatokat Isten szeretetében,

várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.”

Júdás a gyülekezeti tagokat az 1. versben úgy szólította

meg, mint „Atya Istentől szeretettek”. A tévtanítók

„ismerettel” dicsekedtek, Júdás viszont a gyülekezeti tagokat

azzal bátorítja, hogy ők Isten szeretetében vannak. Isten

szeretetének megtapasztalása végtelenül több, mint minden

„gnózis”. Ehhez kell ragaszkodnia a gyülekezetnek, és ne

engedjék magukat megtéveszteni az új tanítók büszke di-

csekedésétől. A görög mondatszerkezet a maga három par-

ticipiumával – „épülvén, imádkozván, megtartván” – arra

mutat, hogy aki Isten szeretetében megtartja magát, amire

Júdás felszólítja a gyülekezetet, éppen ebben a három

tevékenységben történik meg. A hitalapon való épülés által és

a Szentlélekben való imádság által a gyülekezet betölti ezt a

feladatot. Ehhez jön végül a mi Urunk Jézus Krisztusunk

irgalmára való várás az örök életre. Amit a gyülekezet vár,

Urának visszajövetelét az ítéletre. Hogy csak Urunk Jézus

Krisztus irgalmáról beszél: Júdás tudja, hogy senki, a

gyülekezet sem állhat meg az ítéletben, de hívőként

reménykedhet Urának irgalmában, aki nem fogja elvetni őt,

hanem üdvajándékként nekiajándékozza az örök életet, amely

Isten szeretetében tárul fel. Aki ebben a szeretetben rejtőzik el,

annak nem kell a Bírótól félnie. 

22–23. vers: „Könyörüljetek azokon, akik kételkednek,

mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörül-

jetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük

beszennyezett.” 

Júdás befejezésül még egy tanácsot ad, hogyan viselked-

jenek a keresztyén gyülekezeten belül az igazságért való

küzdelemben. Hogyan is kell a tévútra vezető tanítókhoz és a

tőlük elbizonytalanított gyülekezeti tagokhoz viszonyulni? E

versek helyes megértését nehezíti a kéziratok hagyományában

való eltérés. Két lehetőség kínálkozik: a szöveg kéttagú, vagy

háromtagú szerkezetű. A kéttagú lényegileg a Biblia által iga-

zolt, és két csoportra néz: határozatlan kétkedők és az új

tanítókhoz átpártoltak. Mert a figyelmeztetés nem tesz
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különbséget a belopakodott tévtanítók és a gyülekezeti tagok

között. A szöveg háromtagú alakja: ou{ő me;n... ou{ő de;... ou{ő
de;. Ennek a többször megfigyelt hármas tagolódásnak sti-

lisztikai alapja van. A ou{ő me;n... ou{ő de;... ou{ő de; azt jelenti:

az egyik – a másik – a harmadik. Eszerint Júdás az új irányzat

három csoportját különbözteti meg, és a gyülekezet számára

ennek megfelelően háromféle magatartást tanácsol. 

A belopakodók a gyülekezetben zavart okoztak és

követőket találtak. Ezekre irányul különösen a gyülekezet

figyelme. Mivel a kijelentés általánossága nem tesz különb-

séget a gyülekezeti tagok és az új tanítók között, az útmu-

tatást mindegyikre kell vonatkoztatni. Az alapkijelentés:

könyörület. Egy gyülekezet, amely Jézus könyörületének

várására van felszólítva, nem tehet mást, mint maga is

könyörületet gyakorol. A keresztyéneknek nem kell ezeket

az embereket kitaszítaniuk, hanem meg kell próbálni vissza-

nyerni őket. Nem azt az álláspontot kell elfoglalniuk:

„nekünk ilyen emberekkel semmi közünk sincs”, hanem a

velük való kapcsolatért fáradozni kell, amely lehetővé teszi,

hogy visszanyerjék őket az igazságnak és Krisztusnak.

Valaki ebben az összefüggésben egyszer azt mondta.

„Hogyha az egyház elveszti erejét, hogy visszahívja az

elveszetteket, megszűnik egyház lenni.” 

A gyülekezeti tagok első csoportja a diakrinomenoi,

azok, akik a hamis tanítókra hallgattak, és emiatt bizonytalan-

ná és ingadozóvá váltak. Irántuk a gyülekezetnek irgalmat kell

tanúsítani. Gyorsan kell kiragadni a tűzből azokat, akiket

hatalmukba kerítés fenyeget, vagy már hatalmukba kerítettek.

Ilyen irgalmasság lehet a kemény megragadó cselekmény,

amely „szóbeli meggyőzésben” jut kifejezésre, és néhány

szövegben olvasható. Ámde hogyha a tűzből való kiragadás-

ban egy másik csoportot látunk, úgy azok már nyíltan szem-

ben állnak a gyülekezettel, a hitükkel és életmódjukkal, de a

magatartásuk még nem teljesen biztos. Rájuk a gyülekezet

gyors, megmentő megragadása érvényes, esetleg nyilvános

intéssel, amely által a tűzből kiragadtatnak. A tűz képe Ám

4,11-re emlékeztet: „Olyanok lettetek, mint a tűzből kimentett

üszök…” De gondolhatunk Zak 3,2-re is: „Nem üszök ő (Jósua

főpap), amelyet kimentettek a tűzből?” Vajon a tűz az ítélet

tüze, és az odajutás fenyegeti őket, amitől leginkább nem

szabadulnak meg, vagy a „libertinizmus emésztő tüze”, a

„lélekpusztító tévtanítás égése”? Végérvényesen nem mond-

ható meg. 

A második vagy a harmadik csoport olyan emberekből áll,

akik a tévelygésbe teljes mértékben beleestek, az új tanítók

titkos tanítására engedték magukat oktatni, pénzüket adták érte,

az új tanítókkal szövetkeztek, és életmódjukban osztoztak.

Rájuk is érvényes a mély könyörület, de könyörület Isten

komolysága és szentsége miatti félelemben. Hogy pontosan

miként néz ki itt a „könyörület”, amit még meg lehet tenni,

Júdás nem mondja. Ez csak egy belső fájdalom az ilyen

gyülekezeti tagokért? Egy végső közbenjáró ima reménységére

gondol, mivel Isten nála még megteheti a kegyelem csodáját?

Vagy annak a magyarázónak van igaza, aki ebben a kifejezés-

ben: „utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett”,

minden közösség teljes feladását látta, amely semmi érintkezést

a másikkal, semmi „felzárkózást” nem enged meg? Júdás akkor

itt hasonló eljárást tart célravezetőnek, mint amit János apostol

a 2. levél 10. versében írt? „Ha valaki hozzátok érkezik, és nem

ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne

köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz

cselekedeteivel.” Csakhogy János ott egy szót sem szól irga-

lomról, Júdás pedig kétszer is. Az irgalom, amely a személyre

érvényes, érette való imádságban nyilvánul meg; de életmódjára

elutasító tiltakozás érvényes. 

A misztériumvallásokban nagy szerepet játszottak a

ruhák. Nem meglepő tehát, hogy az újszövetségi levéliro-

dalomban is gyakran találkozunk a ruha képével. A ruha le-

vetését és felöltését az ó- és új emberre értette, valamint

Krisztus felöltésére, ezeknek a képeknek megvan a val-

lástörténeti analógiája az úgynevezett ruhamisztikában (vö.

Gal 3,27; 1Kor 6,18–20; Róm 13,14; Ef 4,22–24; Kol 3,9–13).

E bibliai felhasználásba esetleg a régi mágikus gondolat hatolt

be, hogy egy ember azzá válik és az, akinek ruhájában

megjelenik, és őt mintegy hozzátapadó erőben részesíti (vö.

Mk 5,27–30) és általa hatékonnyá válik. Ha a mi helyünkön

ezt a képes felhasználást tételezzük fel, akkor a kijelentés

értelme: amennyiben könyörületet gyakorol a gyülekezet a

tévelygő taggal, úgy azt félelemben kell tennie, hogy a

„ruhájától” se mocskolja be magát. A tévelygőnek az eddigi

lényét „le kell vetnie”; egészen el kell szakadnia tévedésétől;

a hamis tanítás és a hamis életmód semmilyen formában nem

megengedhető. A könyörület nyitás és engedély a hitre történő

megtérésre, amely a gyülekezetnek hagyományozódott. 

Befejező doxológia (24–25)

A „doxológia” alatt Isten magasztaló dicsőítését értjük.

Izrael énekei, a zsoltárok ezzel vannak tele. „A zsidó lét

értelme az Isten dicsőítése. Ezért az istenfélő zsidó egész

napját és életét végigkísérik a doxológiai rítusok.” (Stauffer)

Így természetesen Júdás is, mint ahogy mások, doxológiával

zárja a levelét, amelybe az embert beilleszti (vö. Róm

16,25–27; Ef 3,20. sk.; 1Tim 6,15. sk.). 

24. vers: „Annak pedig, aki megőrizhet titeket a

botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó

örömmel...”

A doxológia Júdásnál azáltal kap különlegességet, hogy

meglepően és nyomatékosan elválik a kemény írásától. A doxo-

lógia kiformálása a gyülekezet szituációjára vonatkozott. A

levél miatt megrettentek Isten ítéletétől, amelyre emlékeztetve

lettek, és a tévútra vezetés hatalma miatt, amely fenyegeti

őket. Ezért tartalmaz a doxológia vigasztaló igét konkrét

helyzetükre nézve. A gyülekezet súlyos harcban áll.

Feladatukat a 20–23. versekben mutatta meg. Ezeket a felada-

tokat be tudják tölteni? A romboló tévelygés fölött győzelmet

tudnak aratni? A nehéz úton nem botlanak meg ők maguk is?

Hogyha csak önmagukra néznek és az új mozgalom csábító

hatalmát látják, félelem foghatja el őket. De hiszen nincsenek

magukra hagyatva! Hitben szabad szilárdan Istennel számolni.

Ki ez az Isten, és mit tehet a gyülekezetért? Júdás bátorító

igéket mond a gyülekezetnek. Isten meg tudja őrizni őket a

botlástól. A görög szót, aptaistos, amely csak itt fordul elő az

Újtestamentumban, mind a lovakra használták, amelyeknek

biztos lépésük volt, mind az emberekre, akik semmiféle té-

velygésbe nem estek (Barclay). „Nem engedi, hogy lábad

megtántorodjék”, mondja a Zsolt 121,3. verse. Istennel való

életet folytatni azt jelenti, a legveszélyesebb és legcsúszósabb
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úton is biztosan járni. A gyülekezetnek tudnia kell, hogy ha a

gyülekezetben levő tévtanítók még oly erősek lehetnek is,

mégis Isten arat győzelmet, s a gyülekezetét meg tudja őrizni

magának. Isten nem őriz meg minden bűntől úgy, hogy már

tökéletesek lennénk és Jézus bocsánatára már nem lenne szük-

ségünk. De a hittől való elszakadástól megment minket Jézus

(vö. Jn 10,28). 

Isten a dicsőséges megjelenésekor, amelyben Isten

utolsó jövetele megy végbe, képes őket feddhetetlenül odaál-

lítani ujjongó örömben. A görög szöveg a feddhetetlen szóra

az amómos szót használja, ami mindenekelőtt az áldozati

kegyességgel van összefüggésben. Ez volt a szokásos kife-

jezés arra az áldozati állatra, amely hibátlan és makulátlan

volt, ezért alkalmas az áldozatra. A gyülekezet az embervilág

áldozata Istennek; Isten teszi őt feddhetetlenné. 

Az agalliasis szó „ujjongó és hálát adó dicsőítés”;

profán szerzőknél nem fordul elő, viszont a LXX-ban gyako-

ri; az Újtestamentumban többnyire ott fordul elő, ahol az

üdvözültek örömét írja le (Jn 8,56; 1Pt 1,6.8; 4,13; Jel 19,7).

Hogyha a gyülekezet ezt maga előtt látja, akkor mit számít a

jelen összes nyomorúsága? Mit számít akkor, hogyha őket

„elmaradottnak”, „szűklátókörűnek” gúnyolják? 

25. vers: „...az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk

Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől

fogva, most és mindörökké. Ámen.”

A magasztalás az egyedül igaz Istennek szól, aki

egyedül érdemli meg az „Isten” nevet. Júdás a kijelentéseket

halmozza, hogy Isten páratlan nagyságát megmutassa nekünk.

Ő az egyetlen Isten, akit egyes egyedül illet meg az imádat.

Isten kizárólagossága már Izrael alaphitvallásában is fel-

csendül (vö. 5Móz 6,4). Ez a hitvallás a sokistenhit ellen

irányult, amely az Izrael körüli népek imádatában, vallási

gyakorlatában volt; azok csak „bálványok” és „semmik”.

Viszont Izrael hitvallása így hangzik: „A mi Istenünk az Úr,

Jahve egyedül.” Ő azáltal, amit hatalmában megtehet, a mi

Üdvözítőnk (Szabadítónk). A pásztorlevelekben is így jelöli

Istent: 1Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4, de egyúttal

Krisztust is: Lk 2,10; Tit 1,4; 2,13; 3,6; 2Tim 1,10; 2Pt 1,1.11;

2,20; 3,18 Üdvözítőként – és ezzel a zsidó monoteizmus

alaphitvallása mellé lép a keresztyéni Isten-tanúbizonyság:

Isten a mi Urunk Jézus Krisztus által mutatkozik meg, mert

Krisztus műve a megmentés (3. v.). Ezért az ő megjelölése is

„Úr”. Ennek a Jézus által hatásos Istennek „dicsőség, fenség,

erő és hatalom”. A doxa – dicsőség görög szava az Újszövet-

ség nagy szavai közé tartozik, s alapjelentése a „fényes,

ragyogó, dicsőséges” irányba tolódik el. Már a LXX-ban is a

phós – fény szóval kerül szoros kapcsolatba. A megalósyné =

fenség vagy magasztosság az Újtestamentumban csak Istenre

használatos. A kratos szó egyértelműen erőt jelent, különösen

aktív alkalmazásban. Az exusia = hatalom szó a „felhatal-

mazást”, „hatalomhasználatra való szabadságot” hangsúlyoz-

za, amelyben a szabadság és jóság egyúttal az övé (Mt 20,15).

Istené a hatalom, amit szabadon használhat, anélkül, hogy

valaki kérdezhetné őt: „Miért teszed ezt?” (vö. Róm 9,20–21).

Mindez az övé minden időben és minden korszakban; vele

átfogja az időket, amelyek nem őt zárják be, hanem ő zárja be

azokat, mint az ő meghatározását. 

Júdás a doxológiát és ezzel az egész levelet ámennel

fejezi be. Az ámen héber szó, amely az aman = szilárdnak

lenni szógyökből származik. Ez egy kijelentést megerősít,

mint ami „szilárdan álló”, vagy egy kérést, mint „bizonyosan”

meghallgat. Amit Júdás a doxológiájában magasztalva mond,

az hatalmas, és túlszárnyalja minden gondolatunkat; de ez

szilárdan megáll, érvényes. Ez az ámen, mint a levél utolsó

szava, egyúttal az egész tartalom megerősítése is. A levél

átvevői a gyülekezeti összejövetelen való felolvasás után ezzel

az ámennel csatlakozhatnak hozzá, s így mindazt magukévá

tehetik, amit Júdás nekik „szükségességből” (3. v.) az Úr meg-

bízásából írt. 

A levél felosztása 

1. Bevezető köszöntés (1–2. v.) 

2. A levélírás indoka és célja (3–4. v.)

3. Három ótestamentumi ítéletpélda (5–7. v.)

4. A tévtanítók leírása (8–16. v.)

5. Tanács és utasítás a gyülekezetnek (17–23. v.)

6. Befejező doxológia (24–25. v.) 
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