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The General Epistle of Jude
ଯିହୂଦା ପତ୍ର

େଲଖକ
ଯିହୁ ଦା, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜେଣ ଦାସ ଓ ଯାକୁବ ଭାଇ େବାଲି

ନିଜକୁ ପ୍ର କାଶ କରି (ଯିହୂ . 1:1)। ଯିହୁ ଦା (ଇ ାରିେୟାତୀୟ
ନୁେହଁ) ସ ବତଃ “ଯିହୁ ଦା” ଥିେଲ ଯିଏ େଯାହନ 14:22 ପଦ
ଅନୁସାେର ତାହା ର େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ।
ସାଧାରଣତଃ, ତାହା ୁ ଯୀଶୁ ର ଭାଇ େବାଲି ମଧ୍ୟ ବି ାସ
କରାଯାଏ। େସ ପ୍ର ାର େର ଜେଣ ଅବି ାସୀ ଥିେଲ (େଯାହନ
7:5), କି ୁ ପରବ ର୍ ୀ ସମୟେର ଯୀଶୁ ଗର୍ ାେରାହଣ ପେର େସ
ଉପର େକାଠରୀେର ତାହା ର ମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନ
ସହିତ ଉପି ତ ଥିେଲ (େପ୍ର ରିତ 1:14)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-80 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଆେଲକ୍ ଜା ାରଠାରୁ େରାମର ପରିସରେର ମଧ୍ୟେର

େଲଖାଯାଇଥିବ େବାଲି ବି ାସ କରାଯାଏ।
ପ୍ର ାପକ

“େଯଉଁମାେନ ଆହୂ ତ ଓ ପିତା ପରେମ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର , ପୁଣି,
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ ସୁରକି୍ଷତ” ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଅନୁସାେର ଏହା
ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ଏହି ପତ୍ର ସମ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ
େଲଖାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟେର ତାହା ବା ର୍ ାକୁ
ପରୀକ୍ଷା କେଲ ଏହା ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ େସ ଏହି ପତ୍ର କୁ ଏକ ନିି ତ
େଗା ୀକୁ ନ େଲଖି ସମ ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ୁ େଲଖିଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଭ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବିେରାଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ବି ାସେର ଦୃଢ଼

ଅପରିବ ର୍ ନଶୀଳ ସାବଧାନତା ରଖିବାକୁ ମ ଳୀକୁ ରଣ
କରାଇବାକୁ ଯିହୁ ଦା ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। ସମ ମ ଳୀଗଣକୁ
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ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର କି୍ର ୟାଶୀଳ େହବାକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବାକୁ େସ ଏହି
ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସମାେନ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବି ାସୀମାନ ୁ
ରକ୍ଷା କରିବା ନିମେ େସମାେନ ଭ ଶିକ୍ଷାର ବିପଦ ବିଷୟେର
ଜାଣ ୁ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ ରୁ ଠକାମିେର ଅଛି େସମାନ ୁ
େଫରାଇଆଣ ୁ େବାଲି େସଇ ା କରୁ ଥିେଲ। ଯିହୁ ଦା ଈଶ୍ବ ରବିହୀନ
ଶିକ୍ଷକମାନ ବିେରାଧେର ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ େଯଉଁମାେନ
କହୁ ଥିେଲ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାେନ ପରେମ ର ଦ କୁ ଭୟ ନ କରି
ନିଜ ଇ ାେର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିେବ।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସ ନିମେ ବିବାଦ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1, 2
2. ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ର ବ ର୍ ନା ଏବଂ େଶଷ — 1:3-16
3. ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା ବି ାସୀମାନ ୁ ଉ ାହ — 1:17-25

ଅଭିବାଦନ
1 ଯିହୂ ଦା, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜେଣ ଦାସ ଓ ଯାକୁବ ଭାଇ,

େଯଉଁମାେନ ଆହୂ ତ ଓ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର , ପୁଣି, ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ନିମେ ସୁରକି୍ଷତ, େସମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି।
2ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା, ଶାି ଓ େପ୍ର ମ ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ ବ ର୍ୁ ।

ଭ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ର ତି ଦ ାଜ୍ଞା
3 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ମୁଁ ଆ ମାନ ର ସାଧାରଣ ପରିତ୍ର ାଣ

ସ େର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖିବାକୁ ବିେଶଷ ଯ ଶୀଳ
େହାଇ ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ଏକାଥରେକ ସମପ ତ ବି ାସ
ସପକ୍ଷେର ପ୍ର ାଣପଣେର ଯୁ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହିତ
କରିବା ନିମେ େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମେନ କଲି। 4କାରଣ ପ୍ର ାଚୀନ
ଶା ମାନ େର ଦ ର ପାତ୍ର େବାଲି ବ ତ େହାଇଥିବା େକେତକ
େଲାକତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଗୁ େରପ୍ର େବଶକରିଅଛି ; େସମାେନ
ଅଧାମ କ, ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହକୁ ବିପରୀତ ଭାବେର
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କାମୁକତାେରବ୍ୟବହାରକରି , ପୁଣି,ଆ ମାନ ରଏକମାତ୍ର କ ର୍ ା
ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଅ ୀକାର କରି । 5 ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ ମାେନ
ସମ ବିଷୟ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଜାଣିଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ରଣ
କରାଇବାକୁ ଇ ା କେର େଯ, ପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶରୁ େଲାକମାନ ୁ
ଉ ାର କେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ, ପେର
େସମାନ ୁ ବିନାଶ କେଲ। 6 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦୂତମାେନଆପଣା ଆପଣା
ଉ ପଦ ନ ରଖି ନିଜ ନିଜ ବାସ ାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, େସମାନ ୁ
େସ ମହା ବିଚାର ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ ାୟୀ ବ ନେର ଆବ
କରି ଅ କାରମୟ ାନେର ରଖିଅଛି । 7 େସହିପରି ସେଦାମ
ଓ ଗେମାରା ପୁଣି, େସମାନ ଚତୁ ଗ ନଗରନିବାସୀମାେନ
ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଅ ାଭାବିକ କାମୁକତାେର ଆସ େହବାରୁ ଅନ
ଅି ରୂ ପ ଦ େଭାଗ କରି ଦୃ ା ରୂ ପ େହାଇଅଛି । 8 ତଥାପି
ଏହି ପ୍ନ ଦଶର୍ କମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରି ,
ଅଧିକାରୀମାନ ର ଅବଜ୍ଞା କରି ଓ ଅେଲୗକିକ* ଶି ମାନ ର
ନି ା କରି । 9 କି ୁ ପ୍ର ଧାନ ଦୂତ ମୀଖାେୟଲ େମାଶା ଶବ
ବିଷୟେର ଶୟତାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟେର ନି ା
କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ନ େହାଇ, େକବଳ ଏତିକି
କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଧମକ ଦିଅ ୁ। 10 ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଏମାେନ
େଯଉଁ ସମ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ, େସହି ସବୁର ନି ା କରି ,
ପୁଣି, ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପରି ଯାହା ଯାହା ାଭାବିକ ଭାେବ ବୁଝି ,
େସ ସବୁ ାରା ବିନ ହୁ ଅି । 11 ହାୟ, େସମାେନ ସ ାପର
ପାତ୍ର , କାରଣ େସମାେନ କୟିନର ପଥେର ଚାଲିଯାଇଅଛି ,
ଅଥର୍ େଲାଭ ସକାେଶ ବିଲୀୟାମ ଭ୍ର ାି େର ପଡ଼ିଯାଇଅଛି ଓ
େକାରହ ସଦୃଶ ବିେଦ୍ର ାହ କରି ବିନ େହାଇଅଛି । 12 େସମାେନ
ନିଭର୍ ୟେର ତୁ ମାନ ସହିତ େଭାଜନପାନ କରି ତୁ ମାନ
େପ୍ର ମେଭାଜିର କଳ ରୂ ପ ଅଟି ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଉଦର ପରିପୂ ର୍ କରି ; େସମାେନ ବାୟୁ ଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ େମଘ
ତୁ ଲ୍ୟ; େସମାେନ ଦୁଇ ଥର ମୃତ, ମୂଳରୁ ଉ ାଟିତ େହମ କାଳର

* 1:8 ଅେଲୗକିକ ଅଥର୍ ାତ୍ ଦୂତମାନ ର
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ଫଳଶୂନ୍ୟବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ; 13 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲ ା ରୂ ପ
େଫଣ ଉ ାରକାରୀ ସମୁଦ୍ର ର ଉ ାଳ ତର ସଦୃଶ; େସମାେନ
ଭ୍ର ମଣକାରୀ ତାରା ତୁ ଲ୍ୟ; େସମାନ ନିମେ େଘାର ଅ କାର
ଅନ କାଳ ରଖାଯାଇଅଛି। 14 ଆଦମ ଠାରୁ ସ ମ ପୁରୁ ଷ େଯ
ହେନାକ, େସ ମଧ୍ୟ େସମାନ ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ ପ୍ର ଚାର କରି
କହିଥିେଲ, 15 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ସମ ର ବିଚାର କରିବା ନିମେ ,
ପୁଣି, ଅଧାମ କ େଲାକ ସମେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାମ କତାେର
େଯଉଁସବୁଅଧମର୍ କମର୍ କରିଅଛି ଓଅଧାମ କପାପୀମାେନତାହା
ବିରୁ େର େଯଉଁସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛି , େସ ସମ ବିଷୟେର
େସମାନ ୁ େଦାଷୀ କରି ଦ େଦବା ନିମେ ଆପଣା ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ
ସାଧୁ ସହିତ ଆସୁଅଛି । 16 େସମାେନ ବଚସାକାରୀ, ଆପଣା
ଆପଣା ଅବ ାେର ଅସ ୁ ଓ ନିଜ ନିଜ କୁଅଭିଳାଷେର ଚାଳିତ;
େସମାନ ମୁଖବଡ଼ବଡ଼କଥା କେହଓ ାଥର୍ ସି ି ନିମେ େସମାେନ
େଲାକ ମୁହଁ ଉପେର ପ୍ର ଶଂସା କରି ।

ମେନାନିେବଶ କରିବା ନିମେ ଆ ାନ
17 କି ୁ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ

େପ୍ର ରିତମାେନ ପୂେବର୍ େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଅଛି , େସହିସବୁ ରଣ
କର; 18 େସମାେନ କିପରି ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଥିେଲ, େଶଷକାଳେର
ଆପଣା ଆପଣା କୁଅଭିଳାଷାନୁସାେର ଚାଳିତ ପରିହାସକ େଲାେକ
ଉପି ତ େହେବ। 19 େସମାେନ ଦଳେଭଦ ସୃି କରି , େସମାେନ
ସାଂସାରିକମନା ଓ ଈଶ୍ବ ର ଆ ାବିହୀନ। 20 କି ୁ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଅତି ପବିତ୍ର ବି ାସ ଉପେର ଧମର୍ ଜୀବନରୂ ପ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କର, ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, 21 ପୁଣି,
ଅନ ଜୀବନ ନିମେ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଦୟାର
ଅେପକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମେର ଆପଣାମାନ ୁ ି ର କରି ରଖ।
22 େଯଉଁମାେନ ସେ ହେର ପଡ଼ିଥାଆି , ଏପରି େକେତକ ୁ ଦୟା
କରି ଅି ରୁ କାଢ଼ିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। 23 ଶାରୀରିକ ପାପକମର୍ େର
କଳି ତ ବ କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରି ଭୟ ସହକାେର ଆଉ େକେତକ ୁ
ଦୟା କର।
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ବଗାନ
24 େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଝୁ ି ବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି, ଆପଣା

େଗୗରବ ସ ୁଖେର ମହାନ େର ନିେ ର୍ ାଷ ରୂ େପ ଉପି ତ କରିବାକୁ
ସକ୍ଷମ, 25 େଯ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆ ମାନ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର, େଗୗରବ, ପ୍ର ତାପ, ପରାକ୍ର ମ ଓ
କ ର୍ ାପଣ ଅନାଦିକାଳ, ବ ର୍ ମାନ ଓ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର।
ଆେମନ୍ ।
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