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សត្់រតា ទី ៣យូហាន
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
សត្់រតា ទី ៃបង៉អាឡាក់សត្់រតា េអ្ល ័ះ វគ័ យូហាន ប៉ាេហ្យ ីកា

ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ ៃកយុះ។ វគ័ យូហាន ប៉ាេន ៃកយុះ
ញន កា ែអ៊ ទី ពុត បុចិ ៃច លូ ែអ៊ តង័ មួត ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ហះ
កា វគ័ យូហាន េ្របុី ែអ៊ ឡាវុាងំ ឡឹង ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េម៉ាញ ដូវ
សចិ ែអ៊ ឌអូីែ្រទប។
បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់តគ់ រះ៉ ពឹង សត់្រតា ទី ១ យូហាន ្រចាគ់

េដល។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូហាន ប៉ាេន ៃកយុះ ញន កា ែអ៊ បុចិ ៃច លូ អ្លុ តង័ ពូ។
(១:៥-៨)

វគ័ យូហាន បុាងំអាល ឌីអូ ែ្រទប លូ ប៉ាេន េដេមេ្រទៀស។
(១:៩-១២)

១អាញ់ឡាក់ ្រកាគ់ តាងំកង់ ប៉ាេហ្យ ីសត់្រតា អា អន់ កា ៃក
យុះ ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច តាទចឹ។ ២ អឺ អុះ ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច
ខាក ់អាញ់ មន៉់ បរ៉ ់សារ សាណុក សាវា៉ក អន់ កា អសី ្រគបឹ
ែនវ លូ អន់ អសី ដាគ់ ឡាេកា បុាងំៃឡ ឡាក់ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ អសី ដាគ់ េកះ េដល។ ៣ ផះ អាញ់ កាតាងំ អុះ មុី ពិន រះ៉
ផា អសី ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹឡាក់កាអសី េឃយី ្របគ៉័ េណាះ
ហង េណាះអាញ់េហាកខាក។់៤ អូ ទីសារញ៉ា ្របគ៉័អន់អាញ់
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េហាក រគ៉់ហ៊្លត ឡឹងអាញ់កាតាងំផា មួត គន េសាអាញ់ ៃអ្វ ដា
គ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ េណាះ អុះ។
សារ ប៉ាេន ៃកយុះ
៥អឺ អុះ ឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អសី តង័ អុះ មុី ពិន ឃឺ អសី ្រប៉

គ័សារដាគ់ ្រតង់ តាទចឹហង យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ េណាះឡាក់ ពូ អន់
េទៀគ កាតាម។ ៦ អន់ែឌ កា រះ៉ ឡឹង ពុត បុចិ ៃច មះ៉ អសី ហះ
ម៉ាត់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ អន់ែឌ ឡា ំណាវ ្គ បរ៉ ់អសី
តង័ អន់ សាណាកា អន់ែឌ ម៉ាគ់ អន់ែឌ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ
ឡាក់សារ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័៧ខងអនែ់ឌចាកឡាច់ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ
យសី៊ូ េណាះហង អនែ់ឌ កា អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង មួត
អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ តង័ ប៉ាណូ
ស ែនវ អា េភឿ អន់ ពិន ទី ចាែនក កាណុង ង៉ារ រះ៉ សារ តាទចឹ
អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។
សារ បុាងំអាលឌអូីែ្រទប លូសារ ប៉ាេន េដេមេ្រទៀស
៩អាញ់ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាកា្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងសារ

អា េកះ ហះកា ឌីអូែ្រទប ឡាក់ បុចិ ្រប៉គ័ តសី ឡឹង ពូ េណាះ
ែអ៊ អូ ៃចសាយុំាងំ អុះ។ ១០ ទលឹ នីេណា ័ះ ប៉ាគ់ អាញ់ឡា ំទលឹ
េទៀ អាញ់ ចងឹ រះ៉ កា អន់ដសី ណាវ ្គ ឡឹង សារ ែអ៊ កាប េពា
កា ពិន អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ែអ៊ កា អូហាប់ មួត អុះ មុី ពិន
សា ំលូ ែអ៊ ទបឹ ពូ អូ អន់ រុាងំៃហអនែ់ឌ លូតាងំហ្យតិឡាច់ បក់
រុាងំៃហ អនែ់ឌ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
១១ អឺ អុះ ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច កាខាក ់ហគ់ ្រប៉គ័ ពួយ សារ

ដាគ់ ពិ ែជ ្រប៉គ័ ពួយសារ អូ ដាគ់ ៃដ ខង បក់ េពឿ ្រប៉គ័ ដា
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គ ់បក់ េណាះ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ហង ហះកា េពឿ ្របគ៉័ អូ
ដាគ ់បក់ េណាះ អូ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ១២កាប៉ាច់ េដេមេ្រទៀស ពូ
ទឌូិ រះ៉ ផា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ខាក ់សារ ែអ៊ ្របគ៉័ កា ដាគ់
តាទចឹ េដល។ កាប៉ាច់ ញនឹ កា រះ៉ ផា ែអ៊ ដាគ់ េដល អសី កា
អ្លុ េកះ េដលកាញនឹ េឃយីកាប ដងឹសារតាទចឹ េណាះ។
១៣អាញ់ទីសារ េអៀងណាវ ្គបុចិ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកាអសី ហះ

កាអាញ់ អូ ៃច ្រចាគ់ ពឹងហា្ល កាដាស អុះ ១៤ខងអាញ់ មុងឹ ផា
អាញ់ចងឹឡាចំាចាកប៉ាគ់អសី ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់អាហង ម៉ា
គ់ ចងឹ កាកាប អនឌូ់ លូ អសី ឡូត។
១៥ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ សារ សាណុក សាវា៉ក កា អសី ! គួប

ចាង័ អាញ់ កា អំបញ៉់ អសី េដល អសី ដាគ់ ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដល ប ? អាញ់ កា អំបញ៉់ គួប ចាង័ ពិន ទិឌូ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់
េណាះ អនែ់ឌដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
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