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យយយ៉ូហាន 15:9 ខខខខបានសស្រឡាញញអអ្នករាលញគអ្ន ដយ៉ូចសពព បបិតសស្រឡាញញខខខខដដរ។ ចយ៉ូរទទុកសស្រចកកម្ពីសស្រឡាញញរបស្រញខខខខឲឲស្រសបិត
សនជាបញននឹងអអ្នករាលញគអ្នចទុព។

សអសាយ 43:1 ជន ជាតបិអទុម្ពីសសា ដអលជាកយ៉ូនសច របស្រញសលោកយយកទុបសអអើយ ឥឡឡូវសនព សពព អមម្ចាស្រញដដលបានបសងងអើត
នបិងស្រយ៉ូនអអ្នក  សទងញមនសពព បននឡូលថា៖ កទុខភភ័យខខ្លាចអអម្ពីសឡអើយ ដដបិតសយអើងបានសលោពអអ្នក សយអើងកកបានសហអអ្នកចខ
សឈឈព សដអើមដម្ពីឲឲអអ្នកសធអអើជាសបជា ជនរបស្រញសយអើង។

សយសរម 1:5  «សយអើងសាស្គាលញអអ្នកតខងពម្ពីមទុនសពល ដដលសយអើងបានស្រយ៉ូនអអ្នកកអ្នខងផផនមកយសមយខ្លាព សយអើងកកបានដញកអអ្នក
ទទុកស្រសមបញសយអើង តខងពម្ពីមទុនសពលអអ្នកសកអើតសចញពម្ពីផផនមកយដដរ។ សយអើងដតង តខងអអ្នកឲឲសធអអើជាពព្យាការរ ស្រសមបញ
សបជា ជាតបិនានា»។

យយយ៉ូហាន 15:16 មបិនដមនអអ្នករាលញគអ្នសទដដលបានសសជអើស្រសររស្រខខខខ គគខខខខសទសតអើដដលបានសសជអើស្រសររស្រអអ្នករាលញគអ្ន សហអើយ
បានដតង តខងអអ្នករាលញគអ្នឲឲសទៅ នបិងបសងងអើតផល សពមទខងឲឲផលរបស្រញអអ្នករាលញគអ្នសនស្រសបិត សស្រសរ។ ដយ៉ូសចអ្នព អអមៗ្ពី
ដដលអអ្នករាលញគអ្នទយ៉ូលស្រយ៉ូមពម្ពីសពព បបិតកអ្នខងនាមខខខខ សពព អងស្គាននឹងសបទនឲឲអអ្នករាលញគអ្នពទុខ ខន។ 

3 ៣ យយយ៉ូហានទម្ពី 1:2 បបឡូនជាទម្ពីសស្រឡាញញ ខខខខស្រយ៉ូមជយ៉ូនពរឲឲបបឡូនបានសបកបសដោយសស្រចកកម្ពីស្រទុខសគបញចខពយ៉ូកទខងអស្រញ គគ
ឲឲបបឡូនមនស្រទុខ ភាពលបបររិបយ៉ូណណ៌ ដយ៉ូចសពលនឹងរបស្រញបបឡូន ដដលបានសបកបសដោយសស្រចកកម្ពីស្រទុខសហអើយសនាពដដរ។

សអសាយ 43:4 សយអើងសបគលញមនទុស្រសជាសសចអើនឲឲសគជខននួស្រអអ្នក គគសយអើងកកសបគលញសបជា ជនសផសងៗឲឲសគ ជាថអ្នឡូរសលោព
អអ្នក ដដបិតសយអើងចាតញទទុកថាអអ្នកមនតផមខ្លាដកសលអើស្រ លបញ សហអើយសយអើងសស្រឡាញញអអ្នកដថមសទទៀតផង។

សយសរម 31:3  ពនួកសគសពោលថា សពព អមម្ចាស្រញបានស្រដមម្តែងសពព អងស្គា ឲឲខខខខសឃអើញពម្ពីចមម្ងាយ។ សពព អងស្គាមនសពព បននឡូល
មកខខខខថា “សយអើងសស្រឡាញញអអ្នក  សដោយចបិតម្តែសស្រឡាញញ ដដលស្រសបិត សស្រសរសនអស្រញ កលដជា នបិចម្ចា។ សហតទុសនពសហអើយ



បានជាសយអើងទកញ ទញចបិតម្តែអអ្នក សសពោពសយអើងជខពោកញចបិតម្តែននឹងអអ្នកយយងខខ្លាខង។
ហយ៉ូសស្រ 11:8  សអសបាអទុម្ពីមសអអើយ សតអើសយអើងសតឡូវសបសពនឹតម្តែចខសពោព អអ្នកយយងដយ៉ូចសមកច? អទុម្ពីសសា ដអលសអអើយ សតអើសយអើងអាច

សបគលញអអ្នក សទៅកអ្នខងកណកបញផដរបស្រញខឈខងសកអើតឬ? សតអើសយអើងសតឡូវសបសពនឹតម្តែចខសពោពអអ្នកដយ៉ូច សកខងអាដមយឬ? សតអើសយអើង
គនួរសធអអើឲឲអអ្នកបានដយ៉ូច សកខងសស្រសបាឬ? សទ!  សយអើងមបិនដោចញចបិតម្តែដោកញទណណ កមឈអអ្នកសទ សយអើងររំជនួលចបិតម្តែអាណបិតអអ្នក
ខខ្លាខងណស្រញ។

យយយ៉ូហាន 3:16 សពព ជាមម្ចាស្រញសស្រឡាញញមនទុស្រសសលោកខខ្លាខងណស្រញ សហតទុសនពសហអើយបានជាសពព អងស្គាសបទនសពព បទុសត
ដតមនួយរបស្រញសពព អងស្គាមក សដអើមដម្ពីឲឲអស្រញអអ្នកដដលសជជសលអើសពព បទុសត មនជម្ពីវរិតអស្រញ កលដជា នបិចម្ចា គគមបិនឲឲសគវរិនាស្រ
សឡអើយ។

សអសាយ 49:15,16  សតអើមកយអាចបខសភខ្លាចកយ៉ូនរបស្រញខខ្លាខ្លួន ដដលសនសបបានឬ? សតអើមកយដលងអាណបិតសមតម្តែកយ៉ូន
ដដល សកអើតសចញពម្ពីផផនរបស្រញខខ្លាខ្លួនបានឬ? ឧបមថាមកយបខសភខ្លាចកយ៉ូនបានសទៅចទុព ចខដណកឯសយអើងវរិញ សយអើងមបិន
អាចសភខ្លាចអអ្នកបានសឡអើយ! 16 សយអើងបានចារសឈឈពអអ្នក សនសលអើបាតផដរបស្រញសយអើង សហអើយសយអើងដតងដតននឹកគបិត
ដលញកខដពង របស្រញអអ្នកជា នបិចម្ចា។

សអសាយ 41:13 ដដបិតសយអើងជាសពព អមម្ចាស្រញ ជាសពពរបស្រញអអ្នក សយអើងកានញផដសាកខរបស្រញអអ្នកសហអើយ សយអើងសបាបញអអ្នកថា:
កទុខភភ័យខខ្លាចអអម្ពី សយអើងជនួយអអ្នកសហអើយ!

មយថាយ 28:20 សតឡូវបសសងង្រៀនសគឲឲសបតបិបតម្តែបិតមសស្រចកកម្ពីទខងបយទុនាឈន ដដលខខខខបានបងស្គាបញអអ្នករាលញគអ្ន។ ចយ៉ូរដនឹងថា ខខខខ
សនជាមនួយអអ្នករាលញគអ្នជាសរទៀងរាលញផថម្ងា រហយ៉ូតដលញអវសានកាលផនពបិភពសលោក»។

យយយ៉ូហាន 14:1 កទុខរនន្ធតញចបិតម្តែសធអអើអអម្ពី អអ្នករាលញគអ្នសជជសលអើសពព ជាមម្ចាស្រញសហអើយ ស្រទុខសជជសលអើខខខខផង។
សអសាយ 41:14 កយ៉ូនសចយយកទុប! ពយ៉ូជ ពងសអទុម្ពីសសា ដអលសអអើយ! អអ្នកទនញសខខ្សោយសសបង្រៀបបានននឹងដងងឡូវដមន ដតកទុខភភ័យ

ខខ្លាចអអម្ពី សយអើងជាសពពដក វរិស្រទុទន្ធរបស្រញជន ជាតបិអទុម្ពីសសា ដអល សយអើងជនួយអអ្នក  នបិងសលោពអអ្នកជាមបិនខន -  សនពជា



សពព បននឡូលរបស្រញសពព អមម្ចាស្រញ។
សអសាយ 43:2  សបស្របិនសបអើអអ្នកឆខ្លាងស្រមទុសទ  សយអើងសនជាមនួយអអ្នក សបស្របិនសបអើអអ្នកឆខ្លាងដសពក  អអ្នកមបិនលងញសឡអើយ។

សបស្របិនសបអើអអ្នកសដអើរកាតញសភខ្លាអើង អអ្នកមបិនរលោកសទ អណកតសភខ្លាអើងកកមបិនឆាប សឆពអអ្នកដដរ
ទខនទុកតសមងអើង 23:1-6 ទខនទុក តសមងអើងរបស្រញសស្រកចដោវរឌ។ 1 សពព អមម្ចាស្រញជាគងអលខខខខ ខខខខននឹងមបិនខអពអអម្ពីសសាពសឡអើយ។ 2

សពព អងស្គាឲឲខខខខស្រសមកសនតមវាលសសឈសខទៀវខម្ចាម្ពី សពព អងស្គានាខខខខខសឆាមពសទៅកដនខ្លាងសាម្ងាតញ សនដកដរមតញទនឹក។ 3

សពព អងស្គាសបទនឲឲខខខខមនកមខ្លាខងសឡអើងវរិញ សពព អងស្គានាខខខខខសដអើរកអ្នខងផខ្លាឡូវដកស្រទុចររិត សដោយយលញដលញសពព កបិតម្តែបិនាមរបស្រញ
សពព អងស្គា។ 4 សទពបម្ពីទយ៉ូលបងស្គាខសដអើរកាតញសជលងភអ្នខ ផនសស្រចកកម្ពីសាខ្លាបញ  កកសដោយ កកទយ៉ូលបងស្គាខមបិនខខ្លាចអអម្ពីសសាពសឡអើយ
ដដបិតសពព អងស្គាគងញសនជាមនួយទយ៉ូលបងស្គាខ សពព អងស្គាការពោរ នបិងរកខ្សោទយ៉ូលបងស្គាខជា នបិចម្ចា។ 5 សពព អងស្គាសរទៀបចខពបិធម្ពីជបញ សលទៀង
ឲឲទយ៉ូលបងស្គាខ សនមទុខបចាម្ចា មបិតម្តែរបស្រញទយ៉ូលបងស្គាខ សពព អងស្គាបានចាកញសសបងសលអើទយ៉ូលបងស្គាខ សដអើមដម្ពីសលអើកកបិតម្តែបិយស្រទយ៉ូលបងស្គាខ
សហអើយសពព អងស្គាបានបខសពញដពង ទយ៉ូលបងស្គាខយយងហយ៉ូរ សហទៀរ។ 6 ខខខខដនឹងជាកញចច្បាស្រញណស្រញថា សពព អងស្គាននឹងសបទន
ស្រទុភមងស្គាលឲឲទយ៉ូលបងស្គាខ សហអើយសពព អងស្គាសបណម្ពីស្រសនាកស្រទយ៉ូលបងស្គាខ យយងសសាឈព ស្រឈភ័សគជាសរទៀងរាលញផថម្ងា អស្រញមនួយ
ជម្ពីវរិត។ ដរាបណខខខខសនមនជម្ពីវរិត ខខខខននឹងវរិលសតឡបញ មកកអ្នខងសពព ដខណកញរបស្រញសពព អមម្ចាស្រញជា នបិចម្ចា។

យយយ៉ូហាន 14:27  ខខខខទទុកសស្រចកកម្ពីស្រទុខ សានម្តែឲឲអអ្នករាលញគអ្ន ខខខខផកលញសស្រចកកម្ពីស្រទុខ សានម្តែរបស្រញខខខខឲឲអអ្នករាលញគអ្ន។ សស្រចកកម្ពី
ស្រទុខ សានម្តែដដលខខខខផកលញឲឲសនព មបិនដយ៉ូចសស្រចកកម្ពីស្រទុខ សានម្តែដដលមនទុស្រសសលោកឲឲសទ។ ចយ៉ូរកទុខរនន្ធតញចបិតម្តែ កទុខភភ័យខខ្លាច
ឲឲសសាព។

ភម្ពីលម្ពីព 4:7 សធអអើដយ៉ូសចអ្នព សស្រចកកម្ពីស្រទុខ សានម្តែរបស្រញសពព ជាមម្ចាស្រញដដលហនួស្រពម្ពីការសាឈនរបស្រញមនទុស្រស ននឹងស្រសបិតជាបញកអ្នខងចបិតម្តែ
គខនបិតបង បបឡូន ដដលរនួមកអ្នខងអងស្គាសពព សគបិស្រកសយស្រសយ៉ូមបិនខន។

ស្រទុភាស្របិត 3:24 កយ៉ូនននឹងចយ៉ូលដខសណកសដោយឥតភភ័យខខ្លាច សហអើយសដកលងញ លកញយយងស្រងបញ ស្រងលញ។
ទខនទុកតសមងអើង 4:8 សពលទយ៉ូលបងស្គាខចយ៉ូលដខសណក សនាពទយ៉ូលបងស្គាខននឹងសដកលកញសដោយស្រទុខ សានម្តែភាខ្លាម ឱសពព អមម្ចាស្រញសអអើយ



មនដតសពព អងស្គាសទ ដដលសធអអើឲឲទយ៉ូលបងស្គាខរស្រញសន សដោយស្រទុខ ដទុម រមនា។
ទខនទុកតសមងអើង 33:18  សពព អមម្ចាស្រញតមដថ រកខ្សោ អស្រញអអ្នកដដលសគរពសកាតខខ្លាចសពព អងស្គា គគអស្រញអអ្នកដដលពនឹងដផបកសលអើ

សពព ហឫទភ័យ សមតម្តែ ករទុណរបស្រញសពព អងស្គា។
ររយ៉ូម 5:2  សសពោពដតសពព សគបិស្រក នបិងសដោយ សារជខសនជ សយអើងមនមគណ៌ចយ៉ូលសទៅកានញជម្ពីវរិតថឈម្ពី សហអើយសយអើងកកស្រសបិតសនកអ្នខង

ជម្ពីវរិតថឈម្ពីសនពយយងខខ្ជាបញខខ្ជាខ្លួនទខងខមស្រញមទុខ សដោយស្រងងនឹមថាននឹងបានទទនួលស្របិររ រទុងសរជងរបស្រញសពព ជា មម្ចាស្រញ។
សអសាយ 55:12  ពបិតដមនសហអើយ  អអ្នករាលញគអ្នននឹងសចញមក សបកបសដោយអខណរស្របច្បាយ សយអើងននឹងដនឹកនាខអអ្នក

យយងស្រទុខ សានម្តែ។ សពលសនាព  ភអ្នខតយ៉ូចធខននឹងដសស្រកសហាសយយងស្របច្បាយ សហអើយរទុកក ជាតបិសនតមវាល កកនាខគអ្ន
អបអរ សាទរដដរ។

យយយ៉ូហាន 16:22 អអ្នករាលញគអ្នកកដយ៉ូសចាអ្នពដដរ ឥឡឡូវសនព អអ្នករាលញគអ្នសពខ្លួយចបិតម្តែ បយទុដនម្តែ ខខខខននឹងជនួបអអ្នករាលញគអ្នសាជាថឈម្ពី អអ្នក
រាលញគអ្នននឹងស្របច្បាយចបិតម្តែ សហអើយគឈននរណដកយកអខណរស្របច្បាយសចញពម្ពីចបិតម្តែអអ្នករាលញគអ្នបានសឡអើយ។

លយ៉ូកា 12:9  ររឯអអ្នកណបដបិសស្រធមបិនទទនួលសាស្គាលញខខខខសនចខសពោពមទុខមនទុស្រសសលោក បទុសតមនទុស្រសកកននឹងបដបិសស្រធមបិន
ទទនួលសាស្គាលញអអ្នកសនាព សនចខសពោពមទុខពនួកសទវតរបស្រញសពព ជាមម្ចាស្រញដដរ។

មយថាយ 10:30 ររឯអអ្នករាលញគអ្នវរិញ ស្រយ៉ូមដម្ពីដតស្រកញសនសលអើកច្បាលអអ្នករាលញគអ្នកកសពព អងស្គារាបញអស្រញដដរ។
សអសាយ 54:10  សទពបម្ពីភអ្នខតយ៉ូចភអ្នខធខកសសកអើកររំសពអើកកកម្ពី សស្រចកកម្ពីសស្រឡាញញរបស្រញសយអើង មបិនឃខ្លាតសចញពម្ពីអអ្នកសឡអើយ ររឯ

ស្រមមនន្ធ សមសតម្ពីរបស្រញសយអើង ដដលផកលញឲឲអអ្នកបានស្រទុខ សានម្តែសនាព កកមបិនដសប សបខ្លួលដដរ -  សនពជាសពព បននឡូលរបស្រញ
សពព អមម្ចាស្រញ ដដលអាណបិតសមតម្តែអអ្នក។

មយថាយ 11:28-30  «អស្រញអអ្នកដដលសនជយ ហតញ នបិងមនបននខកធម្ងានញសអអើយ!  ចយ៉ូរមករកខខខខ ខខខខននឹងឲឲអអ្នករាលញគអ្នបាន
ស្រសមក។ 29  ចយ៉ូរយកននឹមរបស្រញខខខខដោកញសលអើអអ្នករាលញគអ្ន សហអើយសរទៀនពម្ពីខខខខសទៅ អអ្នករាលញគអ្នមទុខជាបានស្រម្ងាបញចបិតម្តែមបិន
ខន  ដដបិតខខខខស្រខ្លាឡូត  នបិងមនចបិតម្តែស្រទុភាព។  30  ននឹមរបស្រញខខខខសស្រខ្លួល  សហអើយបននខកដដលខខខខដោកញសលអើអអ្នករាលញគអ្នកក



សសាលដដរ»។
បទចសសមង្រៀង 2:10 មម្ចាស្រញជម្ពីវរិតរបស្រញខខខខបនខ្លាគស្រខសឡងមកខខខខថា: អយ៉ូនស្រមខ្លាញញមស្របងសអអើយ ចយ៉ូរសសកាកសឡអើង សស្រម្ពីសស្រស្រញ

សាបតសអអើយ ចយ៉ូរសចញមក!
ហយ៉ូសស្រ 2:14,19,20 សហតទុសនពសយអើងននឹងទកញ ទញចបិតម្តែនាង សដោយនាខនាងសទៅវាលរសហា សាសន សយអើងននឹងនបិយយ

លនួង សលោមចបិតម្តែនាង។ 19  សយអើងននឹងដណកនឹងនាងសធអអើជាភររិយ ជាដរាបតសរទៀងសទៅ សយអើងននឹងដណកនឹងនាងសធអអើជា
ភររិយ សដោយស្រទុចររិត  នបិងយទុតម្តែបិធមណ៌ សដោយភកកម្ពី ភាព នបិងអាណបិត អាស្រយ៉ូរ។ 20 សយអើងននឹងដណកនឹងនាងសធអអើជា
ភររិយ សដោយចបិតម្តែសសាឈព ស្រឈភ័សគ សហអើយនាងននឹងទទនួលសាស្គាលញសពព អមម្ចាស្រញ។

នបិកកមនខ 3:14  សពព ជាមម្ចាស្រញមនសពព បននឡូលមកសលោកមយយ៉ូសស្រថា៖ «សយអើងជាសពព អមម្ចាស្រញដដលមនសពព ជនឈគងញសន។
អអ្នកសតឡូវសបាបញជន ជាតបិអទុម្ពីសសា ដអលថា “សពព អមម្ចាស្រញដដលមនជម្ពីវរិតគងញសន” ចាតញខខខខឲឲមកជនួបអអ្នករាលញគអ្ន»។

ហយ៉ូសស្រ 13:4  ចខដណកឯសយអើងវរិញ សយអើងជាសពព អមម្ចាស្រញ ជា សពពរបស្រញអអ្នក តខងពម្ពីសស្រខកសអស្រទុម្ពីប អអ្នកមបិនសាស្គាលញសពព
ណសផសង សទទៀតសសកពម្ពីសយអើងសទ សសកពម្ពីសយអើង កកគឈនសពព ស្រសងងស្គាពណដដរ។

យយយ៉ូហាន 15:14  សបអើអអ្នករាលញគអ្នសបសពនឹតម្តែតមសស្រចកកម្ពីដដលខខខខបានបងស្គាបញមក  អអ្នករាលញគអ្នពបិតជាមបិតម្តែស្រមខ្លាញញរបស្រញខខខខ
ដមន។

វរិវរណណ 3:20  សមអើលល៍ សយអើងឈរសនមតញទអរ ទខងសគពទអរសទទៀតផង សបស្របិនសបអើមនអអ្នកណមអ្នកញឮស្រខសឡងសយអើង
សហអើយសបអើកទអរឲឲសយអើងននឹងចយ៉ូលសទៅកអ្នខងផនពអអ្នកសនាព សយអើងននឹងបររិសភាគរនួមជាមនួយអអ្នកសនាព សហអើយអអ្នកសនាពកកននឹង
បររិសភាគរនួមជាមនួយសយអើងដដរ។

Pastor T. John Franklin
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