
Judas’ brev på fem minutter   
Brevet er kort og består av kun ett kapittel, tjuefem vers, og det tar ikke 

mange minutter å lese det i sin helhet.  

• 1,1-25 

 

Fakta om Judas´ brev 
Forfatteren av dette korte brevet kaller seg «Judas, Jesu Kristi tjener og 

Jakobs bror» (1,1). Denne betegnelsen skiller ham fra «Judas, Jakobs 

sønn» (Luk 6,16) og Judas Iskariot, som tilhørte de tolv. I vers 17 sier 

forfatteren at han ikke er en del av apostlene: «Men dere, mine kjære, må 

huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler». Derfor er 

forfatteren Judas antatt å være bror til Jesus og Jakob, lederen av 

menigheten i Jerusalem (Matt 13,55 og Mark 6,3). Som brødrene sine, 

trodde han ikke på Jesus som Messias før oppstandelsen (Joh. 7,5), men 

etterpå, var han tidlig en del av den sentrale kretsen rundt de tolv (Apg. 

1,14). Det er lite vi ellers vet om ham, bortsett fra at han trolig tok seg en 

«kristen hustru» (1.Kor 9,5). Det står lite om ham i andre kilder. De fleste 

tidlige kirkefedre anså likevel brevet å være en pålitelig skrift med 

berettiget plass blant de kristne grunnskriftene. 

Brevet har store likheter med Andre Petersbrev, og virker å kjenne til 

dette. Derfor antas Juda’ brev å være skrevet etter år 68 en gang.  

 

Nøkkelord og stikkord i Judas´ brev 
Vranglære. Dom. Bønn.  

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
«Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å 

kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert.» 

(1,3) Hvorfor tror du det er så viktig for forfatteren av Judas’ brev å 

kjempe og markere avstand til vranglærerne?  

 

Det gamle testamente i Judas’ brev 
På sine få vers rekker Judas å flette inn flere referanser til Det Gamle 

Testamente, for eksempel i vers 5 og 7 som referer til grunnfortellinger i 

Første og Andre Mosebok. Andre referanser til Mosebøkene: til Kain, 

den første morderen og Korah, som ledet an i opprøret mot Moses i 

ørkenen – og ikke minst til Bileam, den merkelige profeten det fortelles 

om Fjerde Mosebok 22-24. Det er åpenbart at forfatteren regner med at 

GT er kjent for leseren, men ikke bare GT: Judas viser også i 1,14 til 

Apokryfene, boksamlingen som dekker mellomtestamentlig tid, men 

som protestantiske kirker ikke regner som kanonisk skrift (den 

autoritative samlingen av hellige skrifter). Dessuten siterer han et skrift 

om Moses´ hinmmelfart i 1,9, som bare delvis er bevart. 

Uten denne kjennskapen til GT, blir Judas’ brev vanskelig å forstå.  

.  

Ord å ta med  
«Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere i rikt mål!» 
(1,2) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judas’ brev er tema for gudstjenesten søndag 12. mars.  

Et samtaleoppl egg  fra  Ran des und Fr iki rke  202 3,  v ed Unni  Westl i  &  J ost ein  Ørum  

Det Nye Testamente  

Judas’ brev 
Boken oppsummert 
Judas’ brev har ikke en bestemt adresse for sitt brev. Åpningen angir 

ingen spesielle mottakere, men har heller en generell hilsen til alle «de 

kalte» (1,1). Tradisjonelt er det regnet som et allment brev, altså til alle 

kristne. Likevel er det lite i form og innhold tyder på at brevet er ment 

til allmenn, systematisk spredning, slik Paulus ser ut til å være seg bevisst 

i enkelte av sine brev.  

Brevets anliggende og årsak er vrang lære blant de kristne. I det store og 

hele gjelder det to punkter: Guds nåde brukes som en unnskyldning for å 

synde, og noen fornekter at Jesus er herre.  

Det er maktpåliggende for forfatteren å advare mot falske lærere. Han 

viser til og med til enkeltmennesker som er skyld i vranglæren. Disse er 

ikke nevnt ved navn i brevet, men er trolig godt kjente for de første 

leserne.  

Han bruker en rekke eksempler fra Det gamle testamentet til skrekk og 

advarsel i det han viser til konkrete personer og hendelser i GT.  

Det er tydelig et stort alvor som formidles. Mye står på spill og livstil må 

endres. Troen må kjempes for, ved bønn og å ved å holde seg unna det 

som gjør uren. De som tviler og strever må man vise omsorg for ved å 

«rive dem ut av ilden». 

Brevet avsluttes med en lovprisning og tilliten til at Gud til slutt har 

kontroll.  

 


