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សត្់រតា ទី ២យូហាន
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
សត្់រតា ទី េពៀរ អាឡាក់ សត្់រតា េអ្ល ័ះ ប៉ាេហ្យ ីកា ្រកុំ េហៀន

សារ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញចារ។ វគ័ យូហាន ្រចាគ់សត្់រតាអា េភឿ ែជ
អន់ ពូ តង័ ៃណឃូឡាក់ បុាងំេហៀនសារយច។
បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់តគ់ រះ៉ ពឹង សត់្រតា ទី ១ យូហាន ្រចាគ់

េដល។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ (១:៤-៦)
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹង សារ មួត បក់ បុាងំេហៀន សារ យច។
(១:៧-១១)

១អាញ់ឡាក់ ្រកាគ់ តាងំកង់ ្រចាគ់ សត់្រតា អា ប៉ាេហ្យ ី អន់
កា អសី ឡាក់ អង់កាន់ *ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េរុសី អសី លូ
អន់ កា គន េសា អសី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច តាទចឹ អូ ្រតគ់ ដងឹ
អាញ់ អុះឡាក់ បុចិ ៃច ឃឺ ទិ បក់ អ្លុ អនត់គ់សារតាទចឹ កា បុចិ
ៃច េដល ២ញន កាសារ តាទចឹ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េកះ លូ
ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន េលយី។ ៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ
លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ គន ែអ៊ ចងឹ ដាគ់ ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន ទបឹ អន់
* ១:១ ១:១ អង់កាន់ ែអ៊ កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ បុចិ ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ
េណាះ។
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សារសាណុកសាវាក៉ កា ពិនឡាក់ េសឿសារ តាទចឹ លូ ទី ពុត
បុចិ ៃច។
សារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
៤អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក់ ញន កា បប៉័ គន េសា អសី េម៉ាញ ចំ

លួន ្រប៉គ័ ពួយ សារ តាទចឹ ្រតគ់ ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េ្របុី ពិន។
៥ហះកាអាញ់ បរ៉ ់ហះ អសី េម៉ាញណាវ ្គ៖ ពិន ្រតគ់ បុចិ ៃច កា
គួប េសាបសតឹឡា។ំ អាញ់ អូ ្រចាគ់ រះ៉សារណាវ ប៉ាេហ្យ ីអន់
កាអសី អុះ សារអាឡាក់ ពិនកាតាងំសាគ់ឡឹង គុល ែព េកះ។
៦សារ បុចិ ៃចអាឃឺ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ ីឡាក់
កាអនដ់សី េឃយីកាតាងំសាគ់ ឡឹង គុល ែពប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពិន បុចិ
ៃចកា គួប េសាប។

សារ មួត បុាងំេហៀនសារយច
៧ ទី បក់ ព្លូ ង ប៉ា្ល ច័ េអៀង ដូវ ឡាច់ ចាក ពឹង អង់កក់ េតះ អា

េកះ អន់ែឌ អូ េសឿ ផា យីស៊ូ ្រគះិ ជរឹ េកតី ប៉ាណូស អុះ មួត
ែនវ អា ហង បក់ ប៉ាសាងំ លូ យីស៊ូ ្រគះិ ទបឹ ព្លូ ង ប៉ា្ល ច។័ ៨ហគ់
ឡាវុាងំ ឡាេកាកាខាក់ អ្ូយគ ៃផគ លុប ង៉ារ ឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័
េណាះ។ ហះកា ្រតគ់ ខំ អន់ ទី រុាងំវាន៉័ ទេិណា ័ះ។ ៩ បក់ ចំ ្រប៉
គ័ ហា្វ ស ឡឹង ប៉ានឹរ យីស៊ូ ្រគះិ រះ៉ បក់ េណាះ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ ៃអ្វ អន់ឌូ អុះ។ បក់ ចំ ្រប៉គ័ ពួយ គតឹ ប៉ានឹរ យីស៊ូ ្រគះិ
រះ៉ បក់ េណាះ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ លូ គន ែអ៊ ៃអ្វ អន់ឌូ។ ១០ផា ទី
េពឿឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សីហះកា ែអ៊ បុាងំេហៀនយច ឡឹងសារ
អា ែជ អន់ ែអ៊ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងហី អនដ់សី ៃដ លូ ែជកាប េឡី
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លូ ែអ៊ េដល ១១ ខង បក់ ចំ កាប េឡី លូ ប៉ាណូស ែនវ អាឡាក់
កា ម៉ុត ពុត លូ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ េដល។
១២អាញ់ ទីសារ េអៀង ្រតគ់ រះ៉ កា អនដ់សី ហះកាអាញ់ អូ

បុចិ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ហា្ល កាដាសអា អុះ ខង អាញ់ មុងឹ ផា
ចងឹឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី កាកាប លូ អនដ់សី ឡូត េភឿ អន់
ពិន ទីសារ េហាក រគ៉់កាខាក។់
១៣គន េសាមុីអង់កាន់អសី †ឃឺ មុី អង់កាន់ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី

េណាះកាអបំញ៉់អនដ់សី េដលដាគ់ឡាេកាបុាងំៃឡេដលប ?។

† ១:១៣ ១:១៣គន េសាមុីអង់កាន់អសី ែអ៊កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ បុចិផា ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញណាវ ្គ។
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