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Júdás
levele

1Üdvözlet

Júdástól, aki Jézus Krisztus szolgája és Jakab testvére, azoknak
akiket az Atya-Isten elhívott, szeret és megőriz Jézus Krisztus számára.
2Egyre jobban töltsön be titeket Isten irgalmassága, békessége és szeretete!
Az istentelen emberek büntetése
3Szeretett testvéreim, a mi közös megmenekülésünkről szerettem volna írni
nektek. Most mégis szükséges, hogy valami másról írjak. Arra bíztatlak
benneteket, hogy tovább küzdjetek a hitért, amit Isten egyszer és mindenkorra
átadott népének! 4Azért kell erről írnom, mert titokban istentelen emberek
férkőztek be közétek. A próféták* már régen megírták, hogy ezeket Isten el
fogja ítélni. Ezek az istentelenek visszaélnek Isten kegyelmével * , és
megtagadják Jézus Krisztust, egyedüli Mesterünket és Urunkat.
5Néhány dologra újból szeretnélek benneteket emlékeztetni, bár ezeket jól
tudjátok. Gondoljatok arra, hogy az Úr kiszabadította népét Egyiptomból,
később mégis elpusztította közülük azokat, akik nem hittek! 6Emlékezzetek
azokra az angyalokra, akik nem őrizték meg a rangjukat, hanem elhagyták a
saját lakóhelyüket! Isten ezért örökre megkötözte, és a sötétségben tartja őket
az Ítélet nagy Napjáig. 7Gondoljatok Sodomára*, Gomorára* és a környező
városokra! E városok lakói ezekhez az angyalokhoz hasonlóan természetellenes szexuális bűnöket* követtek el. Ezért most a büntetésüket szenvedik az
örök tűzben. Példájuk bennünket is figyelmeztet.
8Ugyanez a helyzet azokkal az emberekkel is, akik befurakodtak közétek.
Ők a saját álmaikat követik, bűnökkel szennyezik be a testüket, elutasítják az
Úr hatalmát, és a dicsőséges lényeket* szidalmazzák. 9Pedig még Mihály, az
angyalok fejedelme sem mert ilyet tenni! Amikor Mózes * teste miatt
vitatkozott a Sátánnal*, nem merte őt vádolni, vagy elítélni, hanem azt
mondta: „Büntessen meg téged az Úr!” 10Ezek az emberek viszont azokat
szidalmazzák, akiket nem is ismernek! Vannak dolgok, amiket ösztönösen
ismernek, mint az oktalan állatok. De még ezek a dolgok is a veszedelembe
vezetik őket. 11Szerencsétlenek! Kain* példáját követték. Mivel kívánták a
pénzt, Bálám* rossz útját választották. Lázadó természetük miatt úgy fognak
elpusztulni, mint Kóré*. 12Olyanok ezek az emberek, mint a piszkos folt a
ruhán, amikor veletek együtt vacsoráznak a gyülekezetben. Szemtelenül
együtt esznek veletek, de csak magukat hizlalják. Olyanok, mint a szél
kergette felhők, amikből nem esik egy csöpp eső sem. Mint a terméketlen
8 dicsőséges lények Szó szerint: „dicsőségek”. Valószínűleg angyali lényekről van szó, feltehetőleg
gonosz angyalokról. 11 Koré fellázadt Mózes ellen. Lásd 4Móz 16:1–40.
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gyümölcsfák, amiket késő ősszel gyökerestül kivágnak — így kétszeresen is
elpusztulnak. 13Ahogy a tenger vad hullámai fehér habot hánynak, úgy
vannak ezek az emberek is a saját szégyenletes dolgaikkal. Olyanok, mint
eltévedt csillagok, akikre a legsűrűbb örök sötétség vár.
Énók próféciája
14Róluk is prófétált* Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik nemzedékben
élt, amikor azt mondta: „Nézzétek, az Úr eljön, ezer és ezer szentjével együtt!
15 Eljön, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden
istentelen embert. Elítéli őket minden tettükért, amit Isten ellen követtek el,
és minden gonosz beszédért, amit az istentelen bűnösök Isten ellen
mondtak.”
16Ezek az emberek mindenben hibát keresnek, mindig panaszkodnak, a
saját kívánságaikat követik, és szeretnek nagyokat mondani. Csak akkor
mondanak jót valakiről, ha valamit kapni akarnak tőle.
Óvakodjatok az istentelen csúfolkodóktól!
17 De ti, szeretett testvéreim, emlékezzetek azokra a dolgokra, amiket
Urunk, Jézus Krisztus apostolai* előre megmondtak! 18Mert így figyelmeztettek titeket: „Az utolsó időben olyan emberek jönnek, akik még Istent is
kicsúfolják, és a saját istentelen kívánságaikat követik”. 19Ezek azok, akik viszálykodást okoznak közöttetek. Saját bűnös természetük kívánságai
uralkodnak rajtuk, és nem lakik bennük a Szent Szellem*.
Imádkozzatok a Szent Szellem által
20De ti, szeretett testvéreim, építsétek fel magatokat hitetek alapjára, amely
a legszentebb dolog a világon. Imádkozzatok a Szent Szellem * által!
21 Maradjatok meg Isten szeretetében! Várva várjátok Urunkat, Jézus
Krisztust és kegyelmét*, mert ő hozza nektek az örök életet.
22Bánjatok könyörületességgel azokkal, akik kételkednek! 23Másokat pedig
a tűzből is ragadjatok ki, hogy megmentsétek őket! Legyetek óvatosak,
amikor bizonyos embereken könyörültök! Még a régi bűnös természet által
bemocskolt ruhát is gyűlöljétek!*
Dicsőség Istennek
24 Isten meg tud őrizni benneteket az elbukástól, és képes benneteket
hibátlanul maga elé állítani a dicsőségben. Micsoda öröm lesz ez mindannyiunk számára! 25 Ő az egyetlen Isten, és egyedül ő tud megmenteni
bennünket. Az övé legyen minden dicsőség, nagyság, uralom és hatalom
Jézus Krisztus, a mi Urunk által a múltban is, most is, és örökké!

23 még a régi … gyűlöljétek Szó szerint: „Még az alsóruhájukat is gyűlöljétek, amit a testük
bepiszkolt!”
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