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I. យសចក្ដរ
ី ែ
ិ តែលងាេព្សួល THE PLAIN TRUTH, 22-25.
22 It was now winter, and Jesus was in Jerusalem at the time of Hanukkah,
the Festival of Dedication. 23 He was in the Temple, walking through the
section known as Solomon’s Colonnade. 24 The people surrounded him and
asked, How long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah,
tell us plainly. 25 Jesus replied, I have already told you, and you don’t believe
me. The proof is the work I do in my Father’s name.

II. យចៀមតែលរិែព្ាក្ែ THE TRUE SHEEP, 26-27.
26 But you don’t believe me because you are not my sheep. 27 My sheep listen
to my voice; I know them, and they follow me.

III. សុវែថិភារែ៏រែ
ិ ព្ាក្ែ THE TRUE SECURITY, 28-29.
28 I give them eternal life, and they will never perish. No one can snatch them
away from me, 29 for my Father has given them to me, and he is more
powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father’s hand.

IV. ព្រះរិែមានតែមួេ THE ONE TRUE GOD, 30.
30 ខ្ុំន

ើយ និងគ្រពោះវរបិតា េឺតែ១គ្រពោះអ្ងគនរ The Father and I are one.

