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ଯିହୂଦାଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାେସା ଯାକୂେବା ଭ୍ର ାତା ଯିହୂ ଦା ାେତେନ େରଣ

ପୱିତ୍ର ୀକୃତାନ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ରକି୍ଷତାଂ ାହୂ ତାନ୍ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି
ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|

Ⅱ କୃପା ଶାି ଃ େପ୍ର ମ ଚ ବାହୁ ଲ୍ୟରୂ େପଣ ଯୁଷ୍ମ ା ଧିତି ତୁ |
Ⅲ େହ ପି୍ର ଯାଃ, ସାଧାରଣପରିତ୍ର ାଣମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି େଲଖିତୁ ଂ ମମ

ବହୁ ଯେ ଜାେତ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ପୱିତ୍ର େଲାେକଷୁ ସମପ େତା େଯା
ଧ ର୍ ଦଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ପ୍ର ାଣୱ୍ୟେଯନାପି ସେଚ ା ଭୱେତତି ୱିନଯାଥର୍ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର େଲଖନମାୱଶ୍ୟକମ୍ ଅମେନ୍ୟ|

Ⅳଯ ାଦ୍ ଏତଦପଦ ପ୍ର ା େଯ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଲିଖିତାଃ େକଚି ନା ଅ ାନ୍
ଉପସୃ ୱ ଃ, େତ ଽଧା କେଲାକା ଅ ାକମ୍ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ
ଜୀକୃତ୍ୟ ଲ ଟତାମ୍ ଆଚରି , ଅି ତୀେଯା ଽଧିପତି େୟର୍ ା ଽ ାକଂ
ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ନା ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି |

Ⅴତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ପୁରା ଯଦ୍ ଅୱଗତା ତ୍ ପୁନ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯିତୁ ମ୍
ଇ ାମି,ଫଲତଃ ପ୍ର ଭୁ େରକକୃ ଃ ପ୍ର ଜା ମିସରେଦଶାଦ୍ ଉଦଧାର
ଯତ୍ ତତଃ ପରମ୍ ଅୱି ାସି େନା ୱ୍ୟନାଶଯତ୍|

Ⅵ େଯ ଚ ଗର୍ ଦୂତାଃ ୀଯକତର୍ୃ ପେଦ ନ ି ା ୱାସ ାନଂ
ପରିତ୍ୟ ୱ ାନ୍ ସ ମହାଦିନସ୍ୟ ୱିଚାରାଥର୍ ମ୍ ଅ କାରମେଯ
ଽଧଃ ାେନ ସଦା ାଯିଭି ବର୍ େନୖରବଧ୍ନ ାତ୍|

Ⅶ ଅପରଂ ସି େଦାମମ୍ ଅେମାରା ତି କଟ ନଗରାଣି େଚୖେତଷାଂ
ନିୱାସି ନ ମରୂ ପଂ ୱ୍ୟଭିଚାରଂ କୃତୱେ ା ୱିଷମେମୖଥୁନସ୍ୟ
େଚ ଯା ୱିପଥଂ ଗତୱ ତ ାତ୍ ତାନ୍ୟପି ଦୃ ା ରୂ ପାଣି ଭୂ ା
ସଦାତନୱି ନା ଦ ଂ ଭୁ େତ|

Ⅷ ତେଥୖେୱେମ ପ୍ନ ାଚାରିେଣାଽପି ଶରୀରାଣି କଲ ଯି
ରାଜାଧୀନତାଂ ନ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ୁ୍ୟ ପଦ ାନ୍ ନି ି ଚ|
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Ⅸ କି ୁ ପ୍ର ଧାନଦିୱ୍ୟଦୂେତା ମୀଖାେଯେଲା ଯଦା ମୂସେସା େଦେହ
ଶଯତାେନନ ୱିୱଦମାନଃ ସମଭାଷତ ତଦା ତି ନ୍ ନି ାରୂ ପଂ ଦ ଂ
ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ ସାହସଂ ନ କୃ ାକଥଯତ୍ ପ୍ର ଭୁ ୍ଵାଂ ଭ ର୍ ଯତାଂ|

Ⅹ କିି େମ ଯ ବୁଧ୍ୟେ ତି ି ଯ ନିେ ର୍ ାଧପଶୱ
ଇେୱ ି େଯୖରୱଗ ି େତନ ନଶ୍ୟି |

Ⅺ ତାନ୍ ଧିକ୍, େତ କାବିେଲା ମାେଗର୍ ଚରି
ପାରିେତାଷିକସ୍ୟାଶାେତା ବିଲିଯେମା ଭ୍ର ାି ମନୁଧାୱି େକାରହସ୍ୟ
ଦୁ ର୍ ୁଖେ ନ ୱିନଶ୍ୟି ଚ|

Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମେଭାେଜ୍ୟଷୁ େତ ୱି ଜନକା ଭୱି ,
ଆ ରଯ ଭୂ ା ନିଲର୍ ଯା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଭୁ େତ| େତ
ୱାଯୁଭି ାଲିତା ନିେ ାଯେମଘା େହମ କାଲିକା ନି ଲା ି ମର୍ୃ ତା
ଉନ୍ମୂ ଲିତା ୱୃକ୍ଷାଃ,

ⅩⅢ କୀଯଲ ାେଫେଣା ମକାଃ ପ୍ର ଚ ାଃ ସାମୁଦ୍ର ତର ାଃ
ସଦାକାଲଂ ଯାୱତ୍ େଘାରତିମିରଭାଗୀନି ଭ୍ର ମଣକାରୀଣି ନକ୍ଷତ୍ର ାଣି
ଚ ଭୱି |

ⅩⅣ ଆଦମତଃ ସ ମଃ ପୁରୁ େଷା େଯା ହେନାକଃ ସ ତାନୁ ି ଶ୍ୟ
ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟମିଦଂ କଥିତୱାନ୍, ଯଥା, ପଶ୍ୟ କୀଯପୁଣ୍ୟାନାମ୍
ଅଯୁେତୖ େୱର୍ ି ତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ|

ⅩⅤ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱିଚାରାଜ୍ଞାସାଧନାଯାଗମିଷ୍ୟତି|
ତଦା ଚାଧା କାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଜାତା େଯୖରପରାଧିନଃ|
ୱିଧ ର୍ କ ର୍ ଣାଂ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାେମୱ କାରଣାତ୍| ତଥା
ତେ ୖ ପରୀେତ୍ୟନାପ୍ୟଧ ର୍ ାଚାରିପାପିନାଂ| ଉ କେଠାରୱାକ୍ୟାନାଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମପି କାରଣାତ୍| ପରେମେଶନ େଦାଷି ଂ େତଷାଂ
ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟେତ||

ⅩⅥ େତ ୱା ଲହକାରିଣଃ ଭାଗ୍ୟନି କାଃ େ ାଚାରିେଣା
ଦପର୍ ୱାଦିମୁଖୱିଶି ା ଲାଭାଥର୍ ଂ ମନୁଷ୍ୟ ାୱକା ସି |

ⅩⅦ କି ୁ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
େପ୍ର ରିେତୖ ୟର୍ ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ କଥିତଂ ତତ୍ ରତ,



Jude ⅩⅧ iii Jude ⅩⅩⅤ

ⅩⅧଫଲତଃ େଶଷସମେଯ େ ାେତା ଽଧ ର୍ ାଚାରିେଣା ନି କା
ଉପ ାସ୍ୟ ୀତି|

ⅩⅨଏେତ େଲାକାଃ ାନ୍ ପୃଥକ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ ସାଂସାରିକା ଆ ହୀନା
ସି |

ⅩⅩ କି ୁ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ େ ଷାମ୍ ଅତିପୱିତ୍ର ୱି ାେସ
ନିଚୀଯମାନାଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ

ⅩⅪ ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ୍ନ ା ାନ୍ ରକ୍ଷତ, ଅନ ଜୀୱନାଯ ଚା ାକଂ
ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃପାଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷ ଂ|

ⅩⅫଅପରଂ ଯୂଯଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କାଂି ଦ୍ ଅନୁକ ଂ
ⅩⅩⅢ କାଂି ଦ୍ ଅି ତ ଉ ୃ ତ୍ୟ ଭଯଂ ପ୍ର ଦଶର୍ ୍ୟ ରକ୍ଷତ,

ଶାରୀରିକଭାେୱନ କଲି ତଂ ୱ ମପି ଋତୀଯ ଂ|
ⅩⅩⅣ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଲନାଦ୍ ରକି୍ଷତୁ ମ୍ ଉ ାେସନ
ୀଯେତଜସଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ନିେ ର୍ ାଷାନ୍ ାପଯିତୁ ସମେଥର୍ ା
ⅩⅩⅤ େଯା ଽ ାକମ୍ ଅି ତୀଯ ାଣକ ର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ ଈ ର ସ୍ୟ

େଗୗରୱଂ ମହିମା ପରାକ୍ର ମଃ କତର୍ୃ େ ଦାନୀମ୍ ଅନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍
ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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