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hagiois pistei) i że należy o nią – lub też za nią – walczyć (gr. epagōnidzomai). 
Autor listu bardzo stanowczo „zachęca” (gr. parakaleō) do walki o to, aby przekaz 
wiary nie został w żaden sposób zmieniony i aby nie została ona odrzucona przez 
wierzących. 

AUTENTYCZNA WIARA

Hagiograf wprowadza odbiorcę tekstu w bardzo ważne zagadnienie, jakim 
jest przekaz autentycznej wiary, który został dokonany jednorazowo (gr. hapax 
– por. Hbr 1,1-2), nie zaś wielokrotnie. Przekaz ten odbywa się jednak w spo-
sób nieprzerwany, ciągły – wskazuje na to użycie w tekście imiesłowowej 
formy terminu „paradotheisē”. Autentyczna, zbawiająca człowieka wiara jest 
więc jedna i jako taka została przekazana (gr. paradotheisē) ludziom świętym 
(gr. tois hagiois). Tekst natchniony wyklucza zatem wszelką inną wiarę, która 
mogłaby stanowić alternatywę dla jedynej drogi zbawienia człowieka, a także 
wielokrotne objawienie tej samej autentycznej wiary. Jest bowiem, w myśl 
słów Listu św. Judy, tylko jedno objawienie Boga i jedna wiara człowieka 
w owo jednorazowo przekazywane objawienie. 

W epoce Judy przekaz wiary nie był jeszcze sprecyzowany w formie do-
gmatów czy orzeczeń soborowych. Hagiograf przekonuje, że autentyczna wiara 
nie opiera się na zbiorze prawd wymyślonych przez człowieka, nie sprowadza 
się też do postawy ludzi wierzących. Źródłem autentycznej wiary jest nauczanie 
Jezusa Chrystusa, który jako pierwszy głosił Dobrą Nowinę o Bogu, oraz On sam 
jako Wcielone Słowo, które Ojciec wypowiedział do ludzi jeden raz12. Bóg nie 
wypowiadał bowiem swego Słowa wiele razy (por. Hbr 9,26), ale uczynił to jeden 
jedyny raz, posyłając swego Syna na ziemię, aby dokonał zbawienia każdego 
człowieka. Autentyczna wiara została zatem przekazana tylko raz, i to ludziom 
świętym, czyli takim, którzy Słowo Wcielone prawidłowo przyjęli (por. J 1,12). 

STRATEGIA WALKI O AUTENTYCZNĄ WIARĘ

Autor Listu św. Judy nakazuje (gr. parakaleō) walczyć (gr. epagōnidzomai) 
o tę jeden raz przekazaną świętym wiarę. Słowo „epagōnidzomai” oznacza 
przede wszystkim walkę u boku kogoś znaczącego i mocnego, toczoną o coś 
bardzo ważnego.  Wydaje się oczywiste, że wierzący,  zachęceni przez Judę do 

12  Por. M i c k i e w i c z, dz. cyt., s. 59. 
13  Zob. R. P o p o w s k i, hasło „Epagōnidzomai”, w: tenże, Wielki słownik grecko – polski 

Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją haseł, kluczem polsko – greckim oraz indeksem 
form czasownikowych, Vocatio, Warszawa 1994, s. 210. 
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walki, stają właśnie u jego boku. W sensie głębszym jednak stają przy Tym, 
który na początku ową wiarę przekazał – przy Jezusie. 

Przechodząc do korpusu swoich wywodów, autor stwierdza, że pomiędzy 
adresatów14 listu wkradli się (gr. pareisedysan) jacyś (gr. tines) – a więc bliżej nie-
określeni – ludzie, którzy od dawna „spisani są” (Jud 3) na osądzenie (gr. krima). 
Dodaje, że są to bezbożni, którzy łaskę Boga „zamieniają na rozpustę” (Jud 3)
i wypierają się jedynego władcy i pana – Jezusa Chrystusa (por. Jud 4). Tekst 
zawiera więc groźbę – zapowiedź sprawiedliwego sądu nad owymi bezbożnika-
mi (gr. asebēs), którzy są wyuzdani (gr. aselgeian) i odrzucają (gr. arnoumenoi) 
Jezusa jako Pana i Władcę. 

Hagiograf przestrzega przed zgubnymi skutkami działalności wrogów 
prawdziwej wiary. Tekst wskazuje jednak na naiwność adresatów listu, którzy 
pozwolili wkraść się do swojej wspólnoty nauczycielom fałszu. Jeśli weszli 
oni niepostrzeżenie do wspólnoty wierzących, to Kościół zachował się w spo-
sób bardzo nieprawidłowy, nie czuwając w pełni nad czystością Ewangelii. 
Jeśli zaś Kościół świadomie przyzwolił na obecność ludzi głoszących błędną 
doktrynę w grupie wierzących, to postąpił jeszcze gorzej, dopuścił bowiem do 
współistnienia prawdy i fałszu wśród swoich wiernych. Kościół wszak winien 
być stróżem prawdy. Jego bardzo ważnym zadaniem jest dopilnowanie, by 
głosiciele błędnych nauk nie zajmowali się edukacją i formacją wiernych. 

Początek Listu św. Judy zawiera podwójne pouczenie. Pierwsza myśl do-
tyczy wiary, która została przekazana jednorazowo – tak jak Bóg tylko raz wy-
powiedział swe Słowo, a Słowo raz jeden przyjęło ludzką naturę i obwieściło 
prawdziwą wiarę w siebie i w całą Trójcę Świętą. Hagiograf wskazuje, że owa 
autentyczna wiara została przekazana ludziom świętym na samym początku, 
i domaga się od adresatów listu szlachetności, czyli właściwej postawy mo-
ralnej, oraz podążania za Bogiem i Jego Słowem, nie zaś za fałszywymi na-
uczycielami. Druga ważna myśl wyrażona w początkowej sekcji listu związana 
jest z wejściem do wspólnoty pewnych ludzi, którzy nie postępują zgodnie ze 
zdrową nauką, ale oddali się duchowi bezbożności, odrzucili zasady moralne 
oraz zanegowali prawdę, że Jezus ma władzę nad światem. Stwierdzając fakt 
owego „wymieszania” dobrych i złych nauczycieli, hagiograf niejako między 
wierszami napomina adresatów listu, że nie zachowali ostrożności i pozwolili 
wejść w swe szeregi siewcom fałszywej doktryny. Jest to tym bardziej nagan-
ne, że owi bezbożnicy są nie tylko „szeregowymi” członkami wspólnoty, ale 
nauczycielami – a więc przełożonymi i formatorami. Okolicznością łagodzącą 

14  Zdaniem Damiana Szojdy może tu chodzić o wspólnotę judeochrześcijańską w diasporze – 
w Syrii, Azji Mniejszej czy Mezopotamii (por. S z o j d a, dz. cyt., s. 441). Edward Szymanek twierdzi 
zaś, że byli to raczej ludzie Kościoła, którzy pochodzili z pogaństwa, gdyż w innym przypadku nie 
zeszliby tak łatwo na drogę niemoralnego życia (por. S z y m a n e k, dz. cyt., s. 470). 
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pozostaje natomiast fakt, że ludzie ci nie pochodzą spośród adresatów listu, 
ale przybyli „z zewnątrz”. To bardzo interesująca myśl – tekst natchniony 
potwierdza, że z serca i duszy Kościoła nie może wypłynąć żadna fałszywa 
nauka, gdyż stróżem doktryny jest sam Duch Święty. 

ZAGROŻENIA WOBEC AUTENTYCZNEJ WIARY

O autentyczną wiarę, raz tylko przekazaną świętym, należy walczyć roz-
tropnie. W kolejnych wersach Listu św. Judy mowa jest o najbardziej nie-
bezpiecznych zagrożeniach wobec owej wiary. Autor tekstu wskazuje przede 
wszystkim na zdeprawowanych nauczycieli, których postępowanie jest 
sprzeczne ze zdrowymi zasadami moralności chrześcijańskiej, oraz na ich 
fałszywą naukę – nie głoszą oni nauki przekazanej raz jeden świętym, ale 
inną, wymyśloną wskutek ludzkiej przewrotności. Hagiograf przytacza liczne 
przykłady z dziejów poprzednich pokoleń, świadczące o tym, że Bóg karze 
wszystkich ludzi, którzy ulegają swoim żądzom i kierują się fałszem, nie zaś 
posłuszeństwem Jego Słowu. 

ZDEPRAWOWANI NAUCZYCIELE

W wersie piątym Listu św. Judy autor rozpoczyna wyliczanie grup osób 
w historii zbawienia, które nie podobały się Bogu. Jako pierwszych wymienia 
Izraelitów, którzy nie uwierzyli (gr. mē pisteusantas) słowu JHWH. Zostali oni 
wytraceni (gr. apōlesen), choć wcześniej Bóg ich uwolnił (gr. sōsas) z niewoli 
egipskiej. To bardzo charakterystyczne zestawienie dzieła zbawienia i dzieła 
potępienia, które są odpowiedzią Boga na właściwą lub niepoprawną postawę 
ludzi wobec nakazu posłuszeństwa wierze15. Nawet ci, których JHWH wy-
zwolił z niewoli egipskiej, okazali się niegodni wejścia do Ziemi Obiecanej, 
gdyż nie uwierzyli Bogu i nie byli posłuszni Jego Słowu. Można to przesłanie 
odnieść do współczesnych chrześcijan, którzy odkupieni zostali przez dzieło 
zbawcze Jezusa. Jeśli Bóg nie darował winy niewierzącym Izraelitom16, to 
również nie będzie pobłażał chrześcijanom, jeśli autentycznie nie uwierzą i nie 
będą wypełniać poleceń ewangelicznych. Z tego też powodu autor natchniony 
pisze swój stanowczy list o autentycznej wierze i jej znaczeniu we wspólnocie 
Kościoła. 

15  Por. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, s. 589. 
16  Por. B a u c k h a m, dz. cyt., s. 42n. 
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