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Ha Péter első levele után a másodikat kezdjük olvasni, hamar észrevesszük, hogy utóbbi a külső fenyegetés 
helyett a belsőre összepontosít, azaz a hamis tanítókra. Ahogy egy kicsit mélyebbre ásunk, látni fogjuk, hogy 
valójában nincs nagy különbség a két levél között. Péter második levelének kifejezésmódja, nyelvezete 
meglehetősen igényes és nehéz. Például az olyan kifejezést, mint a hit, más értelemben használja, mint az első 
levélben, sőt, teljesen másképpen, mint a Szentírás bármely más könyve. A szerző többször úgy beszél, mintha a 
keresztyének második nemzedékében élne (2Péter 3:2, 4); akik számára úgy tűnt, Krisztus második eljövetele 
késik, ami egyre inkább a keresztyén hit problémájává vált. 

A levél szerzője 

A levél bevezetője egyértelműen azt állítja, hogy Péter apostol az írója. A bevezető (1:1) nem pusztán „Simon 
Péterként” azonosítja a szerzőt, hanem azt mondja, hogy Krisztus megdicsőülésének szemtanúja volt (1:16-18). 
Utal továbbá Jézus azon jövendölésére, miszerint tanítványa mártírként fog meghalni (1:13-15, vö.: János 
21:19). Hivatkozik egy korábban küldött levelére (3:1), ami minden bizonnyal Péter első levele, valamint 
általánosságban apostoli tekintéllyel lép fel.  

Ezek a tények olyan dilemmát okoztak a keresztyén bibliamagyarázóknak, ami majdnem olyan hosszú, mint 
az egyház történelme. Talán egyetlen más újszövetségi könyv sem okozott olyan sok gondot, hogy bekerüljön-e 
a Kánonba, mint ez; végül azonban része lett. A szerzőséggel kapcsolatos kétségek a mai napig fennállnak, 
mivel néhány tudós azt állítja, a levél szerzője túlzott mértékben igyekszik bizonyítani, hogy ő Péter apostol. Ez 
annyira „átlátszó”, hogy az akkori emberek (Péter kortársai) nem dőltek volna be neki1. Egyébként sok olyan 
könyvet ismerünk, amely Péternek tulajdonított, de nem része a Szentírásnak hitelességi problémák miatt.  

Bár a Péter szerzősége ellen szóló állítások elég hatásosak, mégsem meggyőzőek. A Péter két levele közötti 
hatalmas irodalmi különbség nem meglepő, amikor megértjük, hogy az irodalmi stílus szerepe és funkciója 
csak a megértést segíti. Valószínűnek tűnik, hogy nem Silás, hanem valaki más dolgozott Péterrel második 
levelének a megírásakor (ellentétben az elsővel). A hangsúly- és gondolatbeli különbségek igenis érthetőek 
annak fényében, hogy eltérés van a levelek célja és témája között. Mellesleg, nem minden téma tér el olyan 
nagymértékben. Például a második levél egyik fő témája, hogy Péter fellép azon liberális teológiai nézetek 
ellen, amelyek Pál, keresztyén szabadságról írt üzenetének félreértelmezéséből adódtak. Ez 1Péter 2:15-16-ban 
is megjelenik, csak más nézőpontból. Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy nincs okunk kétségbe vonni, 
hogy a második, róla elnevezett levelet is Péter apostol írta.  

A levél keletkezési időpontja 

Ebben a levélben két helyen is találunk olyan utalást, amely segít a keletkezési időpont közelebbi 
meghatározásában. A második levelet nem tudjuk pontosan mennyi idővel írta az első után (3:1), de minden 
bizonnyal ez már közel volt római kivégzéséhez (1:13-15). A hagyományok szerint Péter Kr. u. 67 végén vagy 
68 elején halt meg. A Pál leveleire történő utalás a 3:16-ban valamikor Kr. u. 60 utáni időpontot sejtet. Mivel 
Péter első levelét általában Kr. u. 64-re teszik, a második levelét konzervatív módon valamikor az első levele 
utáni és halála előtti időre lehet tenni, vagyis Kr. u. 64-68 közé2.  

Vegyük figyelembe, hogy ez nem egyszerűen Péter utolsó levele, hanem utolsó bizonyságtétele; ugyanúgy, 
ahogy Pálnak a Timóteushoz írt második levél (vö.: 2 Timóteus 4:6-8).  

Péter második levelének a célja 

Azon emberek között, akiknek Péter a levelét küldi, fennállt annak veszélye, hogy Jézus közeli 
visszatérésének reménye lassan elhalványul. Azok közül, akik pogány kulturális háttérről érkeztek – Péter 

                                                 
1 Johnston, p. 122.  
2 A Biblia Ismerete Kommentársorozat, VIII. kötet (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 1998) – 273. o. 
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beszél a romlott világból történt megmenekülésükről (1:4) – néhányan zavarban voltak azon keresztyén 
szokások miatt, amelyek távol tartották őket korábbi barátaiktól és társaiktól (erről Péter első levele kapcsán 
már beszéltünk). Néhányaknak az apostolok egyszerű, bűnbánatról és isteni életről szóló üzenete elavultnak 
tűnt, hogy felkészítse őket Jézus megjelenésére. Egy nyilvánvalóan jelentős csoport úgy érezte, Pál üzenete 
szabaddá tette őket a törvény megtartása alól (3:14-18). Úgy gondolták, az egyház viselkedési szabályai, a 
társadalmi szokások csak „külsőségek”, amelyeket egy intelligens keresztyén figyelmen kívül hagyhat (2:2). 
Számukra csak az volt fontos, amit tudtak, nem amit tettek, csak a hitvallás, nem a cselekedet. Péter „hamis 
tanítóknak” nevezte (2:1) azokat, akik ezeket a nézeteket lelkesen képviselték.  

Kik voltak ezek a hamis tanítók, akiknek Péter ilyen vehemensen ellenállt? Lehettek fiatal „liberálisok”, akik 
lázadtak vénjeik tekintélye ellen. Elképzelhető, hogy egykori pogányok voltak, akik merítettek a kor népszerű 
filozófiai nézeteiből, főképpen az epikureizmusból (vö.: ApCsel 17:18). Erre a leginkább a szkepticizmus és a 
hedonizmus volt jellemző. Nem hittek abban, hogy az istenek beavatkoznak az emberek dolgaiba, és azt 
tanították, hogy az élet nagy célja az öröm, az élvezetek keresése, és a tervszerűség elkerülése. Figyelmen kívül 
hagyták azt a tényt, hogy alapítójuk, Epikurosz, még életében figyelmeztetett, a kicsapongás megengedése, az 
érzéki élet veszélyes, mert előbb vagy utóbb nyomorúságot eredményez; ezért ő az elme nyugodt életét 
javasolta, amely a legmaradandóbb élvezetet eredményezi3.  

A hamis tanítók, akikről Péter írt, úgy tűnik, túlmentek azon, hogy összekeverjék a keresztyénség és az 
epikureizmus tanait, vagyis más dolgok is lehetnek a háttérben, amire az apostol levelében reagál. Az a tény, 
hogy Péter tanítóknak nevezi őket, azt sugallja, határozottan terjesztették a tanaikat, ill. ideológiájukat. Emiatt 
néhány bibliamagyarázó úgy véli, Péter itt a gnoszticizmus korai formájával küzd.  

A gnoszticizmus a görög gnózis (γνώσις - gnószisz) szóból ered, jelentése: ismeret. Ez az, amiről a 
gnosztikusok úgy vélték, birtokolják. Milyen ismeretről van szó? Mindenekelőtt önmaguk ismeretéről – honnan 
jöttek, miért éltek és mi életük célja; azt állították az isteni titkok kijelentésre kerültek a számukra. Pál apostol 
is utal a gnosztikusokra, amikor azt írta: „Fordulj el a hazug módon ismeretnek [gnózis] nevezett szentségtelen, 
üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.” (1Timóteus 6:20-21). 
A gnoszticizmus nemcsak az ősi világ eretneksége, mert újra és újra felbukkan; a mi korunk legismertebb ilyen 
eredetű mozgalma a New Age.  

Valójában senki sem tudja, hogyan kezdődött a gnoszticizmus az újtestamentumi időkben. Egyesek szerint az 
ApCsel 8:9-24-ben olvasható Simon nevű varázslóval, vagy mágussal kezdődött. Mások szerint Nikolaus (ld.: 
ApCsel 6:5) az alapító, akikből az un. Nikolaiták (Jelenések 2:6) származnak. Sokkal többet tudunk a 
gnoszticizmus második századi fejlődéséről, de feltételezhető, hogy sok jellegzetesség már az apostolok 
idejében kifejlődött, ill. megfigyelhető volt. Pál (ApCsel 20:29-30), Péterhez hasonlóan figyelmeztet a 
veszélyes gnosztikus tanítókra, akik az egyházon belül támadtak.  

A gnoszticizmus teológiája a radikális dualizmus egyik ága. Teljesen szétválasztottál a testet és a lelket, 
ahogyan a teremtés a világosságot és a sötétséget. Úgy hitték, hogy minden, ami lelki, az jó, és minden testi 
gonosz, beleértve a fizikai világot és az emberi testet is. Ez a világ a sötétség birodalma, gonosz rendetlenség. 
Bárki is alkotta, szerintük kontár volt. Létezik egy magasságos Isten, aki a fény birodalmának uralkodója, a 
fizikai világon túl, akinek semmi köze világunk rendetlenségéhez. Világunk teremtője egy alárendelt személy, 
vagy egy bukott isten, aki borzalmasan tákolta össze földünket. A magasságos Isten elbújt előlünk, és csak 
kinyilatkoztatásaiból ismerhető meg.  

Ezt a világot „fejedelemségek és hatalmasságok” irányítják; ezek különös természetfeletti lények, akiknek 
szabálya a sors, így az emberek a természeti és mózesi törvények rabjai. A világegyetem fizikai értelemben egy 
hatalmas börtön, aminek legbelsőbb cellája a Föld.  

Az emberiség kettős eredetű. Testünk és érzéseink (étvágyunk, szenvedélyünk, stb.) vagy a fejedelemségek és 
hatalmasságok, vagy egy alárendelt teremtő isten által jöttek létre. Az emberi lélek azonban egyfajta szikra, az 
Istenség része, amely valamiképpen leszakadt, és leesett a világba, majd a test börtönébe lett zárva. „Ki vetett 
ebbe a bűzlő testbe?” – kiáltották a gnosztikusok. A lélek tehát be van zárva a testbe, ami egy 
kényszerzubbonyhoz hasonlít, ahol a lélek megrészegedve, öntudatlanul alszik. Az ébredés, a szabadulás 
szerintük az ismeret (gnózis) által történik.  

Az emberi lélek idegen ebben a világban, törekedni kell a szabadon bocsátására. A lélek ekkor vissza fog térni 
a világosság birodalmába. Felszerelve az ismerettel (gnózis), a lélek a halál után megtisztulva felszáll, hogy újra 
egyesüljön az isteni anyaggal, ahonnan eredetileg elválasztatott. Ekkor az istenség újra teljes lesz, a világosság 
elvesztett darabjai és a lélek visszatérnek, Isten lesz Minden a Mindenségben.  

 

                                                 
3 im. p. 123-124. 
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A megmentő üzenet ezen kinyilatkoztatása, mondták a gnosztikusok, az isteni Hírnök által érkezett, aki azért 
lett elküldve, hogy visszaszerezze a Világosság elvesztett darabjait. Ez a Világosság pedig, ahogy a legtöbb 
gnosztikus mondta, Jézus volt. Ő nem meghalni, hanem megvilágosítani jött. Mivel a fizikai test gonosz, ezért 
lehetetlen, hogy Ő ténylegesen testet öltött volna. Csak úgy tűnt, hogy van teste, és a keresztre feszítés is csak 
egy látszat volt. Ez csak egy bolondos játék volt. Amikor a világosság apró darabjaitól megfosztott fizikai 
világegyetem ezen darabjai újra szabaddá válnak, elérkezik a vég (ezt csak néhány gnosztikus tanító vallotta). 

„Lelki dolgok, lelkiképpen érzékelhetőek” – idézték a gnosztikusok, és ők úgy hitték, hogy csak ők a lelkiek. 
A gnosztikus gondolat egyik iskolája azt tanította, hogy az emberiség három csoportra osztható: anyagias 
emberek (nem keresztyének), újjászületett emberek (rendes keresztyének) és a megvilágosodott, vagy lelki 
emberek (gnosztikus keresztyének). Ha az emberek nem értették, vagy nem fogadták el a gnosztikus 
tanításokat, ennek az az oka, hogy nem lelki emberek. A gnosztikus egy olyan sas, amely egy fészekalj csirke 
között kelt ki a tojásból, és nem tudja magáról, hogy ő sas. A gnosztikus tanítók feladata ennek felismerése, és 
az illető felébresztése valamint megvilágosítása, hogy ő maga is megértse, valójában ő egy sas (Az Újszövetség 
tanítása szerint azonban kizárólag egy valaki született sasként, Jézus. Mi mindnyájan csak csibék vagyunk…).  

A gnosztikusok úgy hitték, hogy ők, a lelki emberek lettek kiválasztva az emberiség nagy tömegéből. Ők már 
minden földi köteléket és testi dolgot megvetnek. Erkölcsileg, ez a teológia két ellentétes végletet 
eredményezett. A gnosztikusok többsége aszketikus (önsanyargató) életmódot folytatott. Extrém 
absztinenciájuk által mutatták ki, hogy teljesen szabadok a fizikai létezéstől (ld.: Kolossé 2:21; 1Timóteus 
4:3). Világnézetük egy másik eredménnyel is járt; néhányan úgy gondolták, szándékosan visszaélnek 
érzékszerveik buja kényeztetésével. Ha a test gonosz vagy lényegtelen, akkor teljesen mindegy mit tesznek 
vele.  

Az egyik korai gnosztikus csoport neve Ophites4 volt, akik a világosság hordozójaként tisztelték a kígyót. 
Ellene voltak mind az Ószövetségnek, mind pedig az Ószövetség Istenének, akiben csak egy alárendelt, féleszű 
teremtő istent láttak. Amikor az Édenben a kígyó azt mondta Évának, hogy „jól tudja Isten, hogy ha esztek 
belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz” (1Mózes 
3:5), ők azt vallották, igazat mondott. Szerintük a Teremtő szándékosan akarta tudatlanságban tartani az emberi 
lelket. Az Ophites-ek hősnek tekintették az Ószövetség összes gazemberét (a kígyót, Káint, Kórét, Abirámot, 
stb.). Szándékosan szembementek minden zsidó, vagy keresztyén értékkel.  

Ha az előbbiek megdöbbentettek minket, akkor talán megértjük az apostolokat, hogy miért írták a leveleiket, 
és ezzel talán Péter második levelének a stílusára is magyarázatot találunk. A gnosztikus tanítók lenyűgöző 
stílusú teológiai nyelvezettel bírtak, és olyan meggyőzően beszéltek a tudásról, mint a romlott világból való 
menekülés eszközéről; így sokakat képesek voltak ezzel elhitetni. Ezek után talán már az is érthetővé vált 
számunkra, hogy a korai egyház miért tekintette a gnoszticizmust a legveszélyesebb belső fenyegetésnek. Ha 
nem lettek volna gnosztikusok, talán később sok más eretnekség sem fejlődött volna ki (később több is ebből 
táplálkozott).  

Péter célja levele megírásával az volt, hogy megcáfolja ezeket a hamis tanítókat, akár korai gnosztikusokról 
volt szó (ezt valószínűbbnek tartom), akár fiatal lázadókról, akik naivan azt gondolták, hogy a keresztyénség 
sokkal támogatottabb és kifinomultabb lenne, ha az akkori népszerű filozófiai nézetekkel összhangba kerülne. 
Péter, a levelében megpróbált a saját hullámhosszán, de olvasói nyelvezetén válaszolni a felmerült 
problémákra, vagyis a hellenisztikus gondolkodási módot és kifejezetéseket használta.  

Péter ellenfelei voltak az un. antinomisták5 is, akik elutasították Isten törvényét; liberális nézeteiket 
megpróbálták Pál nézetiből igazolni. Kétségbe vonták Krisztus második eljövetelének, a végső ítéletnek, és az 
idők végén a világ tűz általi pusztulásának tanítását. Ha ugyanis az üdvösség az ismeret megszerzéséből 
származik, és a megvilágosodott lélek a halálkor visszatér a földről Istenhez, miért lenne szükség arra, hogy 
Isten visszatérjen a Földre? Ha pedig nincs végső ítélet, minden engedélyezett… 

Az apostol célja tehát, hogy leleplezze a gnosztikus és egyéb tévedéseket a bibliai és apostoli igazság 
segítségével (2Péter 3:2). Bemutatja a valódi ismeretet és az üdvösség helyes útját.  

                                                 
4 Az όφις (ophis) szó jelentése: kígyó 
5 Az a vallási vagy bölcseleti világnézet, mely az erkölcsi törvények kötelező erejét tagadja. E szerint az antinomizmus vagy vallási, vagy 
bölcseleti. A vallási antinomizmus követői a keresztyénség első századában már mutatkoztak. Pál, Isten fiainak azt a szabadságát, mely 
a Krisztus által történt megváltás gyümölcse, ebben a két elvben fejezi ki:  

a) a megváltás folytán a bűn hatalma megtört, és az ember képességet kapott, hogy a törvényt teljesítse;  
b) a mózesi törvény (amennyiben nem foglaltatik azon természeti törvénybe, melyet az Újszövetségben érvényes szeretet törvénye 
szintén magába foglal), kötelező erejét elvesztette; mert csak előkészítő volt, s amint bekövetkezett a tökéletes, ennek az 
előkészítőnek meg kellett szűnnie  

Forrás: http://www.kislexikon.hu/antinomizmus.html  
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Péter második levelének a szerkezete 

Mielőtt felfedeznénk Péter második levelének a szerkezetét, nézzük meg a Júdás levelével való kapcsolatát 
(ezért kértem, hogy az elején előbb olvassuk el azt a levelet is). Ha figyelmesen összehasonlítjuk a két levelet, 
akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy Péter második levelének középső része lényegében megegyezik Júdás 
levelével. Ezeket a párhuzamokat az alábbi táblázat segít felismerni:  

 
 2Péter Júdás 

A hamis tanítók tagadják Istent 2:1-3 4 
A bukott angyalok levettettek a sötétségbe 2:4 6 
Szodoma és Gomora 2:6 7 
Bujaság, a tekintély elvetése 2:10 8 
A mennyei lények rágalmazása 2:10-11 8 
Az angyal nem vág vissza 2:11 9 
Állati viselkedéshez hasonlítás 2:12 10 
Hibák és tivornyázás 2:13 12 
Bálám útja 2:15 11 
Viharfelhők és sötétség 2:17 12-13 
Dicsekedések, kéjelgés 2:18 16 
Apostoli jövendölés 3:2 17 
Csúfolódók az utolsó napokban 3:3 18 

 

Világosan látható, hogy nemcsak a témák, hanem azok sorrendje is megegyezik. A levelek közötti ilyen 
szoros egyezés sem lehet véletlen, valamiféle irodalmi függőség bizonyosnak látszik.  

Három lehetőség áll fenn: 
1. Péter használta Júdás írását 
2. Júdás használta Péter írását 
3. Mindketten egy harmadik, közös forrást használtak 

A harmadik pont ugyan elképzelhető, ezt főleg a német „kritikus” teológia egyes művelői képviselik, de 
nehezen igazolható megoldás.  

Ha a második lehetőséget tekintjük valósnak, akkor felvetődik a kérdés, hogy mi szükség volt arra, hogy 
Júdás megismételje, ráadásul lerövidített formában Péter gondolatait? Elképzelhető, hogy lerövidítve, a 
lényeget kiemelve szerette volna megismételni az apostol népszerű gondolatait.  

Az első lehetőség is komoly kérdéseket vet fel. Egy olyan nagy tekintélynek, mint Péter, miért volt arra 
szüksége, hogy egy kevésbé ismert szerzőtől idézzen, ráadásul ilyen hosszan? Erre azt válaszolhatjuk, hogy 
Péter talán annyira fontosnak tartotta Isten, Júdásnak adott kinyilatkoztatását, hogy megismételte, és saját 
tekintélyével további nyomatékot adott gondolatainak. Júdás levelének elsőbbsége (korábbi létrejötte) nem 
mond ellent a levél Péter általi szerzőségének.6 

 
Úgy gondolom a legjobb megoldás, hogy 2Péter 2:1-3:3 valójában Júdás levelének parafrázisa. Péter, a 

hasonló helyzet miatt adoptálta Júdás gondolatait. Péter, vagy irodalmi segítője, ügyesen helyezte ezt a 
parafrázist7 a levélbe, amit olyan módon emel ki, hogy a következő témákkal vezeti fel a szakaszt: az isteni élet 
fontossága, és az apostoli és prófétai szemtanúk megbízhatósága. A parafrázist egy másik szakasz követi, 
amelyben megvédi az apostoli tanítást Jézus visszajövetelével kapcsolatban, majd végül néhány összefoglaló 
figyelmeztetést ad. Az egésznek két, egymáshoz hasonló áldás ad keretet, amely Isten és Fia, Jézus Krisztus 
kegyelméről és ismeretéről szól.  

Az előbbiek „automatikusan” megadják számunkra a levél felosztását, ami nagyjából megfelel a Bibliánkban 
található fejezetfelosztással. Annak ellenére igaz ez, hogy a 3:1-3 versek Júdás parafrázisához tartoznak, 
valójában azonban ezek a harmadik fejezet további témáit vezetik be.  

Ezek alapján tehát a következő felosztás8 tűnik a leglogikusabbnak:  

I. Pozitív kezdet (1:1-21) 
a. Üdvözlet a hívőtársaknak (1:1-2) 
b. Az üdvösség bizonyossá tétele (1:3-11) 
c. Az üzenet bizonyossá tétele (1:12-21) 

                                                 
6 A Biblia Ismerete Kommentársorozat, VIII. kötet (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 1998) – 272-273. o. 
7 Parafrázis: egy mű tartalmának saját szavakkal való elmondása, értelmezése.  
8 Johnston, p. 129-130. 
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II. Figyelmeztetés a hamis tanítókkal szemben (2:1-22) 
a. A gonoszok ítéletre menetelének bizonyossága (2:1-10a) 
b. A hamis tanítók jellemzője és sorsa (2:10b-22) 

III. Mit tegyünk, mialatt Isten visszajövetele késik (3:1-18) 
a. Figyelmeztetés a csúfolódókkal szemben (3:1-7) 
b. Hogyan készüljünk az Úr napjára? (3:8-16) 
c. Összegzés és imádság (3:17-18) 

 

Péter második levelének fő témái 

Péter sok mindenről beszél, de mégis felfedezhető egy olyan határozott irány, amelyen végigvezeti azokat, 
akiket megkísértettek a gnosztikus tanítók.  

1. Péter gyakran beszél a tudásról. Nála azonban az tudás, amely megment nem a gnosztikusok misztikus, 
önmagukról szerzett tudása, hanem sokkal inkább Istennek és Jézus Krisztusnak az ismerete. Péter a 
gnózis szót több helyen használja: 1:5-6, 3:18. Az 1:2-3, 8 és 2:20 versekben viszont az epignózis szót 
használja, de lényegében ugyanaz a jelentése (felismerés, megértés).  

2. Szemben a gnosztikus lelkiség fogalommal, amelyet az ember önmagában fedez fel, Péter sokat beszél 
az igazi lelkiségről. A valódi út, hogy a hívő az isteni természet részévé váljon és megmeneküljön ebből 
a bűnös világból, nem az összes földi kapcsolat megvetése által lehetséges, hanem éppen ellenkezőleg. 
Az isteni jellem a törvényes kapcsolatok (Istennel és emberrel), valamint az erkölcsi értékek elfogadása 
és a jó cselekvése (1:3-11) által alakul ki (a Szentlélek és az egyén aktív együttműködésével; ld.: 
1Korinthus 6:11; 2Korinthus 7,1). Péter nem arról beszél, hogy létezésünk a bennünk rejlő isteni 
szikrából származik. Az istenség részévé válás nem felfedezés, hanem elfogadott ajándék kérdése.  

3. Ennek megfelelően fontos hangsúly van az erkölcsös életen (1:5-8; 3:11, 14). A hamis tanítókról a 
leglesújtóbb vélemény az, hogy életmódjuk rossz hírbe keveri a keresztyénség egészét. 

4. Péter bizalomra ösztönzi olvasóit az apostoli és prófétai tanítókban (1:16-21, 3:1-2, 15), akik a hamis 
tanítók miatt korábban hitelüket vesztették.  

5. Másrészről a levél fő témája, szembenállás a hamis tanítókkal (2:1-3, 10-21), a kételkedőkkel (3:3-4), és 
a hitehagyással (2:20-22; 3:16-17). 

6. Mivel az apostoli eszkatológia9 is támadás célpontja lett, Péter kiemeli az Úr napjának (3:8-10), a végső 
ítéletnek (2:3b-10a, 13a; 3:6-11) és az újjáteremtett földnek (3:13) a bizonyosságát.  

7. Mindezekkel Péter Isten türelmére emlékezteti olvasóit (3:9, 15).  
8. Ezzel párhuzamosan óvatosságra hívja olvasóit, hogy el ne „essenek” hitük gyakorlásában (1:10; 2:20; 

3:17). Szerette volna elriasztani őket attól a hamis biztonságérzettől, amelyek a gnosztikus tanításokból 
fakadtak. Annak a népszerű elképzelésnek sem adott helyet, miszerint elég egyszer megtérni, és akkor 
egyszer s mindenkorra rendeződött az ember sora; ehelyett a kegyelem naponkénti elfogadásáról írt.  

 
 

* * * 

                                                 
9 Az eszkatológia (a görög έσχατος (eszkhatosz), végső, legutolsó szóból származik): a teológiának az egyén és az emberiség végső 
sorsával, ill. a végső dolgokkal kapcsolatos kérdéseket tárgyaló része.  
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A legtöbb magyarázó összekapcsolja Péter második és Júdás levelét, és sokan közülük úgy tartják, hogy Júdás 
levele hamarabb született, mint Péteré. Ez az oka annak, hogy Péter második levelének közepe adaptálta Júdás 
levelének legnagyobb részét, ill. lényegében annak parafrázisa. Éppen ezért Júdás levelének fő üzenete alapvetően 
megegyezik Péter második levelének párhuzamos verseivel, azonban találunk különbségeket, amelyeknek nagy 
jelentősége van… 

A levél szerzője 

A szerző azt állítja magáról, hogy a neve Júdás (ez a név héberül: יְהּוָדה (Yhuda vagy Yehûdāh) vagyis Júda; 
görögül viszont (Ίούδας – Ioudasz); akkor most Júda vagy Júdás? Ez egy nagyon népszerű zsidó név volt 
akkoriban. A szerző azt mondja, hogy „Jézus Krisztus szolgája és Jakab testvére”. Az Újszövetségben csak 
egyetlen olyan Júdáról/Júdásról olvasunk, akinek a testvére Jakab volt, az Úr egyik testvére (Márk 6:3), 
valószínűleg Jézus féltestvéréről, vagy unokatestvéréről van szó. Ha Mária Jézus után szült még gyermeket, ők 
Jézusnak csak féltestvérei lehettek. Ennél azonban jóval valószínűbb, hogy ők József korábbi házasságából 
származtak, mert úgy kezelték Jézust, mint fiatalabb (fél) testvérüket1. Ez lehet az oka, hogy Júdás Jézus 
szolgájának, nem pedig testvérének nevezi magát, mivel nem voltak biológiai kapcsolatban, ill. rokonságban. 
Jakab, annak ellenére, hogy Pál apostol az „Úr testvérének” nevezi őt (Galata 1:19), ő ezt nem alkalmazza 
önmagára (Jakab 1:1).  

Jézus rokonai (a férfi rokon görögül άδελφός - adelphosz) Jakab után számtalan nemzedéken keresztül a 
zsidókeresztyén gyülekezetek vezetői voltak Palesztinában. Ha a mi Júdásunk ezek közül egy volt, akkor 
feltételezhetjük, hogy a levél címzettjei zsidókeresztyének voltak Palesztinában, Szíriában, és Kis-Ázsiában. 
Mindenesetre, írásai palesztin hátteret feltételeznek. Júdás, írása alapján jártas volt a népszerű zsidó kultúrában és 
tanításban, noha jó görögséggel ír. Ahogy látni fogjuk, tájékozott volt a zsidó irodalomban és alaposan ismerte a 
legendákat is. Amikor Júdás idézi a Bibliát, bár ezt nem szó szerint teszi, érezni lehet, hogy az eredeti héber 
szöveget használja, nem pedig annak görög fordítását (Septuaginta), annak ellenére, hogy a levelét görögül írta. (Ez 
megfigyelhető pl. Júdás 12-13-ban, ahol a Példabeszédek 25:14 és Ézsaiás 57:20 versekből veszi a nyelvezetet)2. 
Ahogy Júdás az idézett szakaszokat magyarázza és alkalmazza, legyen az akár az általunk elfogadott Szentírás, 
vagy más források, ez arra a módra hasonlít, amit a Holt-tengeri tekercsekben találunk.  

Ahogy korábban már láttuk, Júdás levele szoros párhuzamban van Péter második levelének középső részével. A 
tudósok nagy többsége szerint Péter használja Júdás írását, nem pedig fordítva. Miért lett volna Júdásnak szüksége 
arra, hogy kivegyen egy jelentős részt más leveléből, és hozzátegyen egy keveset, mikor azt Péter már elmondta. 
Ellenben az logikusnak látszik, hogy Péter azért használta Júdás levelének gondolatait, hogy annak tekintélyt és 
jelentőséget adjon. Különben is, Júdás gondos szerkesztése hiányzik 2Péterből, vagyis sokkal nehezebb lett volna 
Júdás számára, ha egy már Péter által megírt szöveget kellett volna átszerkesztenie.  

Júdás levelének célja 

Júdás, már a 3. versben tömören összefoglalja, miért írta meg a levelét. Ösztönözni akarta olvasóit, hogy 
„küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott”. Persze nem ez volt eredeti az szándéka, 
mert valójában a „közös üdvösségünkről” akart írni nekik (amikor Péter vállalta, hogy kibővíti Júdás munkáját, ezt 
a részt is kiegészítette; 2Péter 1:3-11 versekben valójában ezt fejti ki bővebben). Történt azonban valami, 
miközben Júdás elkezdte írni a levelét és az eredeti cél megváltozott. Tudomására jutott, hogy a címzettjei komoly 

                                                 
1 Márk 3:31-35 leírása szerint Szűz Mária és Jézus un. testvérei felkeresik Őt, hogy beszéljenek vele. Mivel a tömeg miatt nem férnek hozzá, 
üzennek, hogy menjen ki hozzájuk. Erre csak az idősebb testvéreknek volt joguk. Mivel Máriában szeplőtelenül (Szentlélektől, azaz férfi 
nélkül) fogant meg Jézus, az idősebb testvérek nem lehettek Mária saját fiai, azaz Jézus édestestvérei, csak féltestvérei. János 19:26-27 
szerint Jézus János apostolra bízza az édesanyját, hogy halála után legyen, aki gondolkodik róla. Ezt csak akkor volt joga megtenni, ha 
Máriának, Jézus megszülését követően, nem volt több gyermeke. E két tény alapján azt kell feltételezzük, hogy vagy unokatestvérekről (a 
szóhasználat ezt lehetősé teszi), vagy József előző házasságából származó (özvegyen maradt?), idősebb féltestvérekről van szó.  
2 Robert M. Johnston, Peter and Jude; Pacific Press Publ. Ass., Boise, Idaho – p. 186. 
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veszélybe kerültek, mert felmerült annak lehetősége, hogy a hamis tanítók félrevezetik őket. Végül egész levelét 
ennek a problémának szentelte.  

Kik voltak ezek a hamis tanítók? Eretnekségük gnosztikus antinomizmus3 kellett, hogy legyen, hasonlóan ahhoz, 
amely ellen Péter is küzd a második levelében. Bizonyítékaink vannak arra, hogy ez a gondolkodásmód 
megfertőzte mind a zsidó-, mind a pogánykeresztyéneket. Azt is tudjuk, hogy a gnoszticizmus különböző 
ideológiái széles körben elterjedtek, elferdítve az apostolok tanítását, például Pál ingyen kegyelemről hirdetett 
bizonyságtételét. Pál maga harcol ez ellen Korinthusban. Ezzel kapcsolatban több tanulmány is született. Az 
alábbiakban E. M. Sidebottom4 által készített, Pál korinthusi és Júdás levele közötti összehasonlítást teszem közzé.  

 
 1-2 Korinthus Júdás 

Szexuális erkölcstelenségek 1Korinthus 5:1, 9; 6:12-20 7, 8, 18 
A pénz és hatalom szeretete 2Korinthus 11:7; 12:1, 12 8, 11, 16 
Zúgolódás, önteltség 1Korinthus 4:7; 2Korinthus 5:12; 

10:12 
16 

Lelki szakadások 2Korinthus 11:4 19 
Közösségi visszaélések 1Korinthus 11:20-22 4 

 
Nyilvánvaló, hogy a hamis tanítók azt hirdették, őket a Szentlélek közvetlenül vezeti, ezért nekik nincsen 

szükségük törvényre és belső erkölcsi értékrendre. Az evangélium, mondták, teljesen szabaddá tette őket a 
törvénytől. A legfőbb különbség azok között, akikkel szemben Júdás harcolt, és akikről 2Péter ír, hogy Júdás 
ellenfelei azt mondták, ők látomásokat és kijelentéseket kaptak. Emiatt van az, hogy Júdás „álmodozóknak” (8. v.) 
nevezi, és Bálámhoz, a kánaánita hamis prófétához hasonlítja őket (11. v.).  

Ezek az emberek pénzért bármire képesek voltak (16. v.). Körbejárták a gyülekezeteket, kicsalták a könnyen 
félrevezethető hívők pénzét, akik fogékonyak voltak a hízelgésre, a vezetők kritizálására, és egy olyan üzenetre, 
amely arról szólt, hogy szabadjára engedhetik az étvágyukat (és ezzel együtt minden más vágyukat…).  

Júdás levelének szerkezete 

A hagyományos köszöntést (1-2. v.) követően Júdás megfogalmazza levele célját, vagyis arra buzdítja olvasóit, 
védjék a hitüket (3. v.). Ezután világosan leírja, erre miért van szükség: a hamis tanítók felforgató tevékenysége 
miatt (4. v.).  

A következő tizenöt versben (5-19. v.) erőteljesen támadja a hamis tanítókat. Ezt gondosan felépített, legalább 
négy csoportra osztható gondolatmenetben, un. midrás5 stílusban írta le. Ennek a stílusnak a használata által feltárul 
az idézett szöveg háttérüzenete, ill. valódi jelentése. Júdás mind a négy csoport esetében, vagy ószövetségi, vagy a 
Szentíráson kívüli prófétai idézeteket használ. Az Ószövetségből származó példák két csoportra oszthatók: a lázadó 
zsidók, bukott angyalok, Szodoma és Gomora (5-7, 11. v.), valamint Káin, Bálám és Kóré (11. v.) történeteire. 
Ezek értelmezése magába foglal egyfajta másodlagos utalást a Szentírásra és a zsidó hagyományra is. A két másik 
idézet (a 14-15., és a 17-18. versekben) Énok könyvéből származik.  

A 20-23 versekben Júdás visszatér levele pozitív céljára, vagyis újra hitük védelmére buzdítja olvasóit. A levél 
végén egy csodálatos dicsőítést (doxológia) találunk (24-25. v.).  

 
Mindezek alapján a levél a következő módon osztható fel6:  

I. Köszöntő (1-2) 
II. Bevezetés (3-4) 

a. A levél célja: kihívás és harc a hitért (3. v.) 
b. A levél oka: a hamis tanítók veszélye (4. v.) 

III. Figyelmeztetés a hamis tanítók ellen, akik ítélet alatt vannak (5-19. v.) 
a. Három ótestamentumi típus (5-10. v.) 

i. Az idézett típusok: lázadó zsidók, bukott angyalok, Szodoma és Gomora (5-7. v.) 
ii. Alkalmazás (8-10. v.) 

b. Másik három ótestamentumi típus (11-13. v.) 
i. Az idézett típusok: Káin, Bálám, Kóré (11. v.) 

ii. Alkalmazás (12-13. v.) 
c. Énókh próféciája (14-16. v.) 

i. Az „Énókh” idézet (14-15. v.) 

                                                 
3 Az a vallási vagy bölcseleti világnézet, mely az erkölcsi törvények kötelező erejét tagadja. 
4 Idézi: Johnston, p. 187. 
5 Midrás: a zsidó bibliamagyarázat eredeti, ókori formája 
6 Johnston, p. 189. 
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ii. Alkalmazás (16. v.) 
d. Az apostolok próféciája (17-19. v.) 

i. Az apostolok idézete (17-18. v.) 
ii. Alkalmazás (19. v.) 

IV. A hívők kihívása: harc a hitért (20-23. v.) 
V. Dicsőítés (doxológia – 24-25. v.)  

 
A mi szempontunkból célszerű lenne Júdás levelét két fejezetként kezelni. A levél elején és a 20. versnél ír a 

hitért folyó harc fontosságáról, amelyek közrefogják a hamis tanítók témáját. Igazából tehát a 20. versnél 
jelölhetnénk ki a második fejezet kezdetét.  

Az apokrif7 iratokból származó idézetek és utalások problémája 

Júdás 14-15. verse közvetlenül idéz egy olyan könyvből, amely széles körben ismert volt az újtestamentumi 
időkben, mind a zsidók, mind a keresztyének között. Ezt ma Énókh első könyvének nevezzük, mert az un. Énókh 
irodalom elég kiterjedt volt, és ma legalább két további mű is ezt a nevet hordja. Ezen művek mindegyike azt állítja 
magáról, hogy Énókh szavait tartalmazza, aki egy vízözön előtti szent, az Ószövetségben mindössze 1Mózes 5:24-
ben olvasunk róla. Énókh egyébként egy elbűvölő szereplő, mert Isten magához vette a mennybe, a leírás szerint 
anélkül, hogy megismerte volna a halált. Jámbor zsidók arra gondoltak, hogy Énókh különleges helyzete a 
mennyben „egyedülálló betekintést biztosít neki” az ottani világba. Az a lehetőség azonban, hogy az Énókhnak 
tulajdonított könyvek tartalmaznak bármi olyat, amit a Mózes első könyvében szereplő Énókh írt volna („a hetedik 
Ádámtól”), annyira távoli, hogy nyugodtan mondhatjuk, lehetetlenség. Ez a végkövetkeztetés mindazok számára 
nyilvánvaló lesz, akik veszik a fáradtságot és elolvassák ezeket a könyveket.  

Énókh első könyvét sokszor az etióp Énókhnak is nevezik, mivel hosszú időn keresztül csak etióp nyelven volt 
ismert ennek a könyvnek a teljes változata (néhány oldal görögül is ismert). Az Etióp Kopt Egyház elfogadta 
kanonikus könyvnek, vagyis része a Bibliájuknak. A Holt-tengeri tekercsek felfedezése, a helyzet drámai fordulatát 
hozta. Amikor megtalálták ezeket az ókori tekercseket, Énókh könyvének számtalan része is előkerült, és kiderült, 
hogy ez eredetileg arám nyelvű volt. A mély kutatás megmutatja, hogy 1Énókh eredetileg öt, elkülönült részből 
állt. Az első része a legősibb, ami valószínűleg a Kr. e. III. században született. Júdás ebből idéz a levelében.  

Az 1Énókh un. pszeudoepigráf 8 irat, mert egy olyan személynek tulajdonítják, akinek minden bizonnyal nincs 
ehhez köze. A legtöbb hasonló pszeudoepigráf irat az Újszövetség előtti századokban született. Ezt tovább 
bonyolítja, hogy 1Énókh apokaliptikus9 mű, mert feltárja az események kozmikus és jövőbeli valóságát. Az első 
rész, amely 36 fejezetből áll, Az őrangyalok könyve címet viseli. Ez elmeséli az engedetlen angyalok bukását és 
eljövendő ítéletét. Ha összehasonlítjuk a szövegeket, kétségtelen, hogy Júdás a görög vagy az eredeti arám 
változatot idézte levelében; ez annak ellenére igaz, hogy 1Énókh 1:9 etióp nyelvű változata nagyjából megegyezik 
Júdáséval: 

Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, 
megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos 
beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak. 

 
A közvetlen idézet mellett Júdás további történetekre is tesz utalást. Például Júdás 6. verse 1Énókh 10. és 12. 

részekben található kijelentésekre utal. Júdás 12. versének második fele, ill. a 13. vers pedig 1Énókh 2:1 és 5:4 
szakaszon alapszik. A Júdás 9. és 16. versek más munkákat használnak, amelyek nem a mi Bibliánkon alapszanak, 
ez a Mózes Mennybemenetele, vagy más néven Mózes Testamentuma című irat. 

Néhányan ezeket a tényeket problémásnak tartják. Hogyan lehetséges, hogy egy Isten Lelkétől inspirált író olyan 
műveket használ, vagy olyanokból idéz, amelyeket nem fogadunk el ihletett írásoknak? Mindenekelőtt érdemes 
tisztázni, hogy Júdás nem volt egyedülálló ebben a tekintetben. Például amikor Pál apostol leírja egyik levele célját, 
nem habozik, hogy pogány szerzőtől idézzen. Kétszer is idézett egy versszakot a krétai származású költőtől, 
Epimenidestől, aki korholta honfitársait, amiért a szigeten síremléket emeltek Zeusznak10: 

Ezek sírboltot építettek neked, óh, szent és magasságos –  
A krétaiak, mindig hazudnak, gonosz vadak, rest hasak! 

                                                 
7 Az apokrifek a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztyén iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent 
iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek az egyházi zsinatok döntése alapján nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között (nem 
kanonikusak). Némelyikük azonban egyes korábbi bibliaváltozatokban benne volt, illetve egyes mai kisebb egyházak Bibliájában szerepel 
(például a kopt és az etióp keresztyénekében). Az apokrif  görög kifejezés jelentése: „elrejtett”.  
8 pszeudoepigráf – (a görög pszeudo, 'ál' és grafia, 'írás, könyv' szavakból): késő ókori irodalmi jelenség, írásművek álnéven történő kiadása. 
9 apokaliptika – A szó jelentése az αποκαλυπτω (apokalüptó) görög igére vezethető vissza, melynek jelentése: (titkot) felfedni, kijelenteni. 
Főként a Kr. e. II. - Kr. u. I. sz. végéig divatos műfaj.  
10 SDA Bible Dictionary, p. 892. 
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De te nem halsz meg, élsz, és örökké tartod magad; 
Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk! 

 
Pál a vers utolsó sorát idézte egyik prédikációjában a Mars dombon (ApCsel 17:28), mivel az athéniak úgy 

hitték, költőik kijelentései mérvadóak. Titusz 1:12-ben Pál egy másik sorát idézi ugyanennek a versnek, de itt úgy 
utal Epimenidesre, mint aki a krétaiak „saját prófétája”.  

A Mars dombon, az Areopáguszon, Pál egy másik görög költőtől, Aratustól is idéz, az ApCsel 17:28 szerint. 
Aratus versének, a Phaenomena, első öt sorát így olvassuk11:  

Zeusztól lettünk, tőle tudjuk, halandó soha nem hagyja el nem nevezett, 
Zeusz mind az utcán, mind a férfiak piaci helyein megtalálható;  
Teljes a tenger és az ég a jelenlétével, 
Mindig mindnyájunknak szüksége van Zeuszra, 
Mert mi az ő nemzedéke vagyunk.  

 
Végül, arról is említést kell tennünk, hogy Pál apostol 1Korinthus 15:33-ban is idézi egy népszerű görög 

drámaíró, Menandrosz (Μένανδρος, Kr. e. 342–291), egyik sorát12.  
Ha figyelmesen megvizsgáljuk a Szentírás egészét, idézetek és utalások egész sorát fogjuk találni. Ez egy 

egyszerű kommunikációs folyamat része. Egy tanító vagy egy próféta, ha azt szeretné, hogy megértsék, akkor 
muszáj hallgatói nyelvét használnia, olyan illusztrációkat, ami rávilágít mondandójára és olyan idézeteket, ami 
meggyőzi a hallgatót. Egy idézet, vagy utalás nem szükséges, hogy kanonikus vagy ihletett tekintéllyel bírjon, hogy 
annak jelentősége legyen egy közösség számára, ugyanakkor kapcsolatot kell teremtsen a hallgató szívével, ill. 
elméjével. Amikor ma a hitünkről beszélünk, sokszor idézünk tudósoktól, hiszen hallgatóink a tudományos élet 
eredményei között élnek. Az ókori keresztyének számára ez a világ a költők, filozófusok, különböző legendák és 
hagyományok világa volt.  

Még egy kérdést érdemes tisztázni: Júdás valóban hitt abban, hogy Énókh „Ádámtól számítva a hetedik volt”? 
Ezt talán soha sem fogjuk tudni biztosan. Ha azonban ezt hitte, az csak azt mutatja, hogy teljes mértékben részese 
volt saját kultúrájának és tudományának. Ez a példa jól mutatja az isteni kinyilatkoztatás és inspiráció természetét. 
A Szentírás, Krisztushoz hasonlóan, egyszerre isteni és emberi. Az üzenet Istentől származik, de az üzenet 
közvetítői emberek, saját téri-idői világukból…  

Júdás levelének főbb témái 

A rövid levél legfontosabb témái ennek céljából és megszületésének okából fakadnak, amint ez a 3-4. versekből 
már kiderült.  

1. A hit a levél különösen hangsúlyos témája (3, 20. v.). Júdás levelében a hit nem hitbeli cselekedet, sokkal 
inkább cél. Ez a hit nem formális, hanem az evangélium üzenete.  

2. Az utolsó ítélet és a pusztulás már eldöntetett a hamis tanítók és minden megátalkodott gonosztevő felett (6, 
7, 13, 15, 23. v.). Bűnük következménye tűz (7, 23. v.) és a „legfeketébb” sötétség (13. v.). 

3. Júdás hangsúlyozza, hogy a hamis tanítók gonosz befolyása fertőző (12, 23. v.). Megrontanak olyan, 
alapvetően jó dolgokat is, mint a kegyelem üzenete (4. v.), vagy az úrvacsorai és az azt követő közös 
étkezések (agapé vacsora – 12. v.).  

4. Júdást aggódik a lelkekért, még a hamis tanítókért is (22-23. v.).  
5. Júdás elismeri annak lehetőségét, hogy Isten emberei bűnbe eshetnek, és kieshetnek a kegyelemből (5. v.), de 

azt is, hogy az Úr képes megtartani őket ettől (24. v.). 
6. Júdás elismeri Krisztus istenségét és uralmát (4, 17, 21, 25. v.).  
7. Júdás hisz az angyalok létezésében, mind a mennyeiekben, mind a bukottakban (6, 8, 9. v.). 
8. Fontos, hogy Júdás többször érvel a próféciákban való hit mellett; jövendöléseit és példáit az ószövetségi 

eseményekből és példákból veszi (7, 14, 17. v.). 
9. A dicsőítés (doxológia – 24-25. v.) az egész levél alapvető célja. az egyház és tagjai Istent dicsőítsék az életükkel. A bűn 

szennye és a kicsapongás alkalmatlanná teszi őket erre.  
10. Az imádság a Szentlélekben kell nyugodjon (20. v.), és fontos tudni, nem mindenki áll a Szentlélek befolyása alatt, aki 

ezt állítja (19. v.).  
11. Jézus Krisztus visszatérése (eljövetele, megérkezése – παρουσία/parousia) az istentelen bűnösök pusztulását jelenti, a 

megtért bűnösök számára azonban az örök élet reménysége teljesedik be ebben a találkozásban (21, 14, 24. v.). 
 

* * * 

 

                                                 
11 SDA Bible Dictionary, p. 892. 
12 Johnston, p. 191. 
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