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BAKGRUND
(Lars Mörling 2013)
Författare:
 Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare i
församlingen i Jerusalem (Jud 1:1, Jak 1:1, Gal 2:9). Vi vet också att Jakob
kallades för Herrens bror (Gal 1:19). Jakobs yngste bror hette Judas och
båda var Jesus yngre halvbröder (Matt 13:55). Att Judas inte var aposteln
med samma namn bekräftas av i brevet (Jud 1:17).
 Judas brev är skrivet av en jude som kunde bra grekiska. Han var väl insatt i
GT men också i samtida judiska apokryfiska skrifter och rabbinsk
undervisning.
 Judas brev 1: 4-18 har så stora likheter med 2Pet 2 att man antar att det
måste finnas ett direkt samband. Men c:a 70 % av orden är ändå olika och
det tyder på att ingen har skrivit av den andre utan båda går troligen tillbaka
till en ännu tidigare gemensam källa. Det kan röra sig om en skrift om
irrläror och Guds domar. Det kan t.o.m. röra sig om en muntlig predikan på
samma tema.
 Judas är omnämnd som författare av många kyrkofäder fr.o.m 100-talet och
framåt. Så författarfrågan var klar tidigt i urkyrkan.
 Brevet var accepterat överallt utom i mindre Asien eftersom Judas i sitt brev
citerade från 1 Henok (Jud 1:14-15) och Moses testamente eller Assumtions
of Moses (Jud 1:9). Övriga kyrkor tyckte inte att dessa citat var direkt
problematiska utan såg på citaten som vi ser på Paulus citat av hedniska
poeter (Apg 17:28, Tit 1:12-13). Vi utgår ifrån att Paulus inte ansåg att allt
dessa poeter skrivit var Guds inspirerade ord. Slutligen accepterade även
kyrkorna i Mindre Asien Judas brev som en del av NT.
Mottagare:
 Mottagarna var nog övervägande judar p.g.a. att innehållet förutsätter god
kunskap om GT, samtida judiska apokryfiska skrifter och samtida rabbinsk
undervisning.
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 Vi möter samma problem som i 2Petrus d.v.s. tidig gnosticism. Irrlärare
överbetonade nåden och levde lössläppta liv (v4). Man såg inget behov av
omvändelsen.
Tidpunkt:
 Det verkar som om Judas brev skrevs ganska sent (Jud 1:3, 17-19), troligen
på 70-talet eller 80-talet. Eftersom Judas var yngst av Jesus halvbröder
(Matt 13:55) så kan han ha varit född runt år 10 e.Kr.
Motiv:
 Att bemöta irrläran som spred sig i olika församlingar samt att bevara de
sanna troende i Kristus.
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LÖPANDE KOMMENTAR
1. Inledning (1:1-2)
 Judas är Jakobs bror och Jesus tjänare (v1). Även Jakob kallade sig för
Herren Jesu tjänare (Jak 1:1). Brevet är skrivet till troende (v1-2)
2. Judas beskriver problemet med irrlärarna (v3-4)
 Helst vill Judas fokusera på den gemensamma frälsningen (v3, 20-21) men
måste helt enkelt ta itu med irrläran: ”Hos er har det nämligen nästlat sig in
vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är
gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår
ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.” (v4).
3. Varning för irrlärarna - Exempel från förr (v5-16)
Judas backar upp påståendet att det för länge sedan var skrivet om dem att de
skulle komma att drabbas av domen genom att hänvisa till många tidigare
exempel på Guds dom över synd.
 Israels barn i Sinai öknen (v5, 4Mos 26-30), fallna änglar (v6, 2Pet 2:4),
Sodom och Gomorra (v7, 1Mos 19),
 Irrlärarna smädade och levde lössläppta liv (v8-10). Judas liknar deras livsstil
vid den som fanns i Sodom och Gomorra. Han radar upp nya exempel på
Guds dom över synd som vi kan se i GT: ”Ve dem! De har gått in på Kains
väg, de har kastat sig ut i Bileams villfarelse mot betalning, de har gjort
uppror som Kora och gått under.” (v 11).
 Irrlärarna deltog i agape-måltiderna, när församlingarna brukade fira
nattvarden (v12). Judas radar sedan upp en serie metaforer som visar dels
på instabilitet och dels på total fruktlöshet: Moln utan vatten som drivs bort
av vindarna, träd utan frukt som är döda och uppryckta med rötterna, vilda
havsvågor med skum av skändligheter, irrande stjärnor som är värdelösa för
navigering i mörker (v 11-13). Det enda irrlärarna hade att se fram emot var
domen (v 14-16)
4. Lev rent i väntan på Jesus återkomst (v17-25)
Judas fokuserar nu på hur de troende ska leva och hur de ska ta itu med
situationen.
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 Apostlarna hade förutsagt avfallet (v17-19) Petrus talade om ett avfall och
en de som betonade ett lössläppt liv (2Pet 3:3) och Paulus sa samma sak
(2Tim 3:1-5).
 De troende ska ha fokus på tron i väntan på att Jesus ska komma tillbaka:
”Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och
be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår
Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.” (v20-21)
 De troende ska visa barmhärtighet och aktivt hjälpa de som vacklar, de som
ännu inte gått i irrlärarnas fälla (v 22). Samtidigt ska de akta sig för att själva
trilla dit. (v23).
 Brevet avslutas med en underbar lovprisning till evige Guden som är den
som kan bevara oss i tron hela vägen: ”Han som har makt att bevara er från
fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – den ende
Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära,
majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.” (v 24-25).
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