
 

 

God Inspired the Bible Video Script 

ព្រះជាម្ចា សប់ំភ្លឺឲ្យតាក់តែងព្រះគម្ពីរ 
Inspiration of the Bible is essential to salvation because Jesus Christ’s life, death, and resurrection 

all depend on the truthfulness of the Bible. 1 Corinthians 15:3-8 says, “For what I received I passed 

on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he 

was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to 

Cephas, and then to the Twelve. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers 

and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then 

he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one 

abnormally born.” Notice how this passage says “Christ, died for our sins, according to the 

Scriptures.”  If the Bible is not the true Word of God, then Christ’s death and resurrection would 

be meaningless.   

 
ការបំភ្លឺចិត្តឲ្យសរសសរព្រះគម្ពីរគឺជាមូ្លដ្ឋា នព្គរះដល់ការសសរ គ្ ះសព្រះការចចងរីជីវតិ្របស់
ព្រះសេស ូព្គិសត ការសុគត្ព្រង់ និងការមានព្រះជនមរស់ស ើងវញិ ទំងអស់ស្សបសៅតាម្សសច
ក្តីរិត្មានចចងក្នុងព្រះគម្ពីរ។ ១កូ្រនិថូស ១៥៖៣-៨ មានព្រះបនទូលថា “មុ្នដំបូងបងអស់ ខ្ុ ំ
ជព្មាបជូនបងបអូននូវសសចក្ដីចដលខ្ុ ំបានររួល គឺថាព្រះ ព្គិសដបានសោេរិវងគត្ សដើម្បរីសំដ្ឋះ
បាបសេើង ស្សបតាម្គម្ពីរ។ សគបានបញុ្ះព្រះ សរព្រះអងគសៅក្នុងផ្នូ រ ស ើេព្រះអងគមានព្រះ ជនម
រស់ស ើងវញិ សៅថ្ថៃរីបី ស្សបតាម្គម្ពីរ ។ ព្រះអងគបានប ា្ ញខលួនឲ្យសោក្សក្ផាសស ើញ រចួ
ឲ្យព្ក្ុម្ោវក័្* ទំងដប់ រីររបូស ើញចដរ ។ បន្ទទ ប់ម្ក្ ព្រះអងគបានប ា្ ញខលួនឲ្យបងបអូនជាងព្បំា
រេន្ទក់្ស ើញ ក្នុងសរលជាមួ្េគ្នន ។ ក្នុងចំសោម្បងបអូនទំងសន្ទះមានភាគសព្ចើនសៅរស់សៅ
ស ើេ ចត្មានអនក្ខលះបានររួលម្រណ ភារ ផុ្ត្សៅស ើេ។ បន្ទទ ប់ម្ក្សរៀត្ ព្រះអងគបាន
ប ា្ ញខលួនឲ្យសោក្ យ៉ា កុ្បស ើញ រចួឲ្យោវក័្ទំងអស់ស ើញ។ សព្កាេបងអស់ ព្រះអងគបាន
ប ា្ ញខលួនឲ្យខ្ុ ំ ចដលសព្បៀបបីដូចជាកូ្នសក្ើត្មិ្នព្គប់ចខសនះស ើញចដរ” ។ ព្បសិនសបើព្រះគម្ពីរ
មិ្នរិត្អំរីព្រះបនទូលព្រះសរ សន្ទះសសចក្តីោល ប់ និងការមានព្រះជនមរស់ស ើងវញិរបស់ព្រះ
សេស ូនរងគ្នម នន័េអវីទំងអស់។  
 

 

 



 

 

 

1 Corinthians 15:14-15 continues this message. It says, “And if Christ has not been raised, our 

preaching is useless and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses 

about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he did not 

raise him if in fact the dead are not raised.” 

 
១កូ្រនិថូស ១៥៖១៤-១៥ បានចចងបនតរីព្រះបនទូលសនះថា ”ស ើេសបើព្រះ ព្គិសដមិ្នបានរស់ស ើង
វញិសរ សសចក្ដីចដលសេើងព្បកាសមុ្ខជាគ្នម នន័េអវីសោះស ើេ ស ើេជំសនឿរបស់បងបអូនក៏្
គ្នម នន័េអវីចដរ។ សបើដូសចនះ បានសសចក្ដីថា សេើងជាបន្ទទ ល់ចក្លង កាល េអំរីព្រះ ជាម្ាស់ សដ្ឋេ
ផ្ដល់សក្ខីភារខុសថា ព្រះអងគបានសព្បាសព្រះ ព្គិសដឲ្យរស់ស ើងវញិ។ ប៉ាុចនត ព្បសិនសបើម្នុសស
ោល ប់មិ្នរស់ស ើងវញិសរសន្ទះ ព្រះអងគក៏្មិ្នបានសព្បាសព្រះ ព្គិសដឲ្យរស់ស ើងវញិចដរ”  
  
1 Corinthian 15:20-22 says, “But Christ has indeed been raised from the dead, the first-fruits of 

those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead 

comes also through a man.  For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive.” 

 

១កូ្រនិថូស ១៥៖២០-២២ “ប៉ាុចនត ព្រះ ព្គិសដរិត្ជាមានព្រះ ជនមរស់ស ើងវញិចម្ន។ ក្នុងចំសោម្
ម្នុសសោល ប់ ព្រះអងគមានព្រះ ជនមរស់ស ើងវញិមុ្នសគបងអស់ ។ សបើម្នុសសសោក្ព្ត្ូវោល ប់ សព្រះ
ចត្ម្នុសសមាន ក់្ សគក៏្នរងរស់ស ើងវញិសដ្ឋេ ោរម្នុសសចត្មាន ក់្ចដរ។ ម្នុសសទំងអស់បាន
ោល ប់រមួ្ជាមួ្េសោក្អដំ្ឋយ៉ាងោ សគក៏្នរងរស់ស ើងវញិរមួ្ជាមួ្េព្រះ ព្គិសដយ៉ាងសន្ទះចដរ” 
 

From these passages we can see that if the Bible is wrong about Adam and Eve’s sin in the Garden 

of Eden in Genesis, it is also wrong about Christ’s resurrection, which is the basis for Christians’ 

hope of salvation and heaven. 

តាម្រេៈព្រះបនទូលសនះសេើងស ើញថា ព្បសិនសបើព្រះគម្ពីរចចងខុសអំរីអំសរើបាបសោក្អាដំ្ឋ 
និងន្ទងសអវ៉ាសៅក្នុងសួនសអចដនកាលរីសដើម្កំ្សណើ ត្រិភ្រសោក្ចម្នសន្ទះ សន្ទះព្រះគម្ពីរក៏្ចចង
ខុសអំរីការមានព្រះជនមរស់ស ើងវញិរបស់ព្រះសេស ូចដរ ចដលជាព្គរះថ្នសសចក្តីសងឃរម្របស់
ព្គិសតបរស័ិរសតីរីការសសរ គ្ ះ និងឋានសួគ៌។  



 

 

 
 
We need to be confident that God exists, then we can also be confident that the Bible is God’s 

Inspired Word.  Once we are confident that the Bible is the inspired Word of God, we can be 

confident that Jesus is God’s Son because the Bible is the basis for our knowledge about Jesus 

Christ’s life, death, and resurrection.  If we know and receives God’s Son Jesus Christ’s offer of 

salvation, we can be saved.  1 John 5:13 says, “I write these things to you who believe in the name 

of the Son of God so that you may know that you have eternal life.” 

 
សេើងព្ត្ូវសជឿជាក់្ថាព្រះជាម្ាស់មានព្រះជនមគង់សៅ សន្ទះសេើងក៏្អាចសជឿជាក់្ផ្ងចដរថាព្រះ
គម្ពីរគឺជាព្រះបនទូលចដលជំរញុឲ្យតាក់្ចត្ងសដ្ឋេព្រះជាម្ាស់។ សៅសរលសេើងសជឿជាក់្ថាព្រះ
គម្ពីរជាព្រះបនទូលចដលបំភ្លឺឲ្យតាក់្ចត្ងសដ្ឋេព្រះជាម្ាស់ សន្ទះសេើងក៏្អាចសជឿជាក់្ចដរថា ព្រះ
សេស ូគឺជាព្រះបុព្តារបស់ព្រះជាម្ាស់ចដរ រីសព្រះព្រះគម្ពីរជាមូ្លដ្ឋា នចចងអំរីជីវតិ្ព្រះសេស ូ
ព្គិសត ការសុគត្ និងការមានព្រះជនមរស់ស ើងវញិរបស់ព្រង់។ សបើសេើងបានដរង និងររួលព្រះ
សេស ូព្គិសតជាព្រះអងគសសរ គ្ ះ សេើងនរងររួលបានការសសរ គ្ ះ។ ១េ៉ាូហាន ៥៖១៣ បានចចង
ថា “ខ្ុ ំស រសស រសស ច ក្ ដីស េះម ក្ អ្ នក្ រា ល គ់្ន ន ស ើម បឲី្យអ្ នក្ រា ល គ់្ន ន ងឹ ថា  អ្ នក្ រា ល គ់្ន នដ ល ស ឿ សល ើ

ព្ េះះនា ម ព្ េះះប ពុា រប ស ព់្ េះះជ ះម្ច ា ស  ់ម្ច   វីតិ អ្ ស ះ់ក្ ល ប ជ  ចិ ាស ើយ ” ។ 

 
So, how can we be confident that God exists at all? Romans 1:20-23 “There are things about him 

that people cannot see—his eternal power and all the things that make him God. But since the 

beginning of the world those things have been easy to understand by what God has made. So 

people have no excuse for the bad things they do. They knew God, but they did not give glory to 

God or thank him. Their thinking became useless. Their foolish minds were filled with darkness. 

They said they were wise, but they became fools. They traded the glory of God who lives forever 

for the worship of idols made to look like earthly people, birds, animals, and snakes.”  

 
ដូសចនះ សត្ើសេើងអាចសជឿជាក់្ថាព្រះជាម្ាស់មានព្រះជនមគង់សៅសដ្ឋេរសបៀបោ? ព្រះគម្ពីរ រ ៉ាមូ្ 
១៖២០-២៣ ចចងថា “លក្ខណៈដ៏ព្បសសើរបំផុ្ត្របស់ព្រះអងគ ចដលម្នុសសសម្ើលរំុស ើញ គឺឫទធ  
នុភារចដលសៅសថិត្ សសថរអស់ ក្លបជានិច្ក្តី ឬឋានៈរបស់ព្រះអងគជាព្រះ ជា ម្ាស់ក្តី ព្រះអងគបាន
សចម្តងឲ្យសគស ើញ តំាងរីកំ្សណើ ត្រិភ្រសោក្ម្ក្សម្៉ាលះ សៅសរលោចដលសគរះិគិត្អំរីោន ព្រះ 



 

 

 សដរបស់ព្រះអងគ។ ដូសចនះ សគរំុអាចសដ្ឋះ ោខលួនបានស ើេ  ដបិត្សគបានោគ ល់ព្រះ ជា ម្ាស់ 
ចត្រំុបានសលើក្ត្សម្កើងសិរ ីរងុសរឿងរបស់ព្រះអងគ ឲ្យសម្នរងឋានៈរបស់ព្រះ ជា ម្ាស់សរ ស ើេសគ
ក៏្រំុបានអរព្រះ គុណព្រះអងគសរៀត្ផ្ង។ ផ្ទុេសៅវញិ សគបានវសងវងសៅតាម្ការរះិគិត្របស់ខលួន 
ស ើេចិត្តលៃី សលៃើរបស់សគក៏្ចបរសៅជាងងរត្សូនយ សុងចដរ។ សគអួត្ អាងថាខលួនមានព្បាជ្ា ចត្ចបរ
ជាសលោសៅវញិ។  សគមិ្នបានសលើក្ត្សម្កើងសិរ ីរងុសរឿងរបស់ព្រះ ជា ម្ាស់ ចដលគង់សៅអស់ 
ក្លបជានិច្សរ គឺចបរជាេក្របូសំោក្ដូចជារបូតំ្ោងម្នុសសចដលចត្ងចត្ោល ប់ េក្របូ
តំ្ោងសត្វោល ប សត្វសជើងបួន និងសត្វលូនវរ ម្ក្សគ្នររថាវ េ បងគំជំនួសវញិ” ។  
 

Notice how this passage says, “those things have been easy to understand by what God has made.”  

In other words, we can confirm our God-given-knowledge of God’s existence by studying 

everything God has created.  We can confirm that God exists by studying the amazing design of 

the universe, solar system, ecosystems, environment, living things like the amazing systems and 

parts of the human body including the brain.  We can also see this design in living cells, which 

function like microscopic cities.  Inside the cells we find DNA, which Bill Gates, the founder of 

Microsoft said. “DNA is like a computer program but far, far more advanced than any software 

ever created.” All of these evidences, when studied with an open mind and heart, give us great 

confidence that God the creator really exists and that we humans are not the result of a godless 

accident. 

ចូរស្វើការក្ត់្សមាគ ល់រីព្រះបនទូលសនះ “កិ្ច្ការទំងសន្ទះ្េេល់ោស់តាម្រេៈអវីចដល
ព្រះជាម្ាស់បានបសងកើត្ម្ក្” ។ អាចនិយេតាម្ចបបម្យ៉ាងសរៀត្ថា សេើងអាចបញ្ជា ក់្អះអាង
ថាមានព្រះជាម្ាស់ តាម្ការសិក្ាចសវងេល់រីអវីៗចដលព្រង់បសងកើត្ម្ក្។ សេើងអាចសិក្ា
ចសវងេល់រីការតាក់្ចត្ងដ៏អោ្រយថ្នសក្លសោក្ ព្បរ័នធព្រះអារិត្យ ព្បរ័នធបរោិថ ន 
បរយិកាស និងសភាវមានជីវតិ្សផ្សងៗដូចជា ព្បរ័នធព្គប់ចផ្នក្ថ្នរបូរាងកាេរមួ្ទំងខួរក្ាល
ជាសដើម្។ សេើងក៏្អាចស ើញការតាក់្ចត្ងបសងកើត្ឲ្យមានសកាសិកាមានជីវតិ្ដូចជារីព្ក្ុងថ្ន
សកាសិការតូ្ចលអិត្ចដលមិ្នអាចសម្ើលស ើញសដ្ឋេនរងចភ្នក្ស ើេ។ សៅក្នុងសកាសិកាទំងសន្ទះ
មាន ឌី អិន សអ ចដលសោក្ សបៀលស គត្ជាោថ បនិក្ព្ក្ុម្  ុន Microsoft បាននិយេថា “ឌី អិ
ន សអ សព្បៀបដូចជាក្ម្មវ ិ្ ីកំុ្រយុរ័រមួ្េចដលបានបសងកើត្ម្ក្ជាេូលុងោស់ម្ក្ស ើេ សៅមុ្ន
ក្ម្មវ ិ្ ីកំុ្រយុរ័រោៗទំងអស់សក្ើត្មានសៅសរៀត្” ។ ព្គប់ភ្សតុតាងទំងអស់សនះស ើេ សរល
សេើងសិក្ាចសវងេល់សដ្ឋេសបើក្ចិត្តរូោេ សន្ទះសេើងអាចសជឿជាក់្បានថា ព្រះជាម្ាស់



 

 

ចដលជាព្រះអារិក្រ រិត្ជាកំ្រុងមានជីវតិ្គង់សៅ ស ើេថាម្នុសសសោក្មិ្នចម្នសក្ើត្ម្ក្
សដ្ឋេថ្ចដនយសដ្ឋេមិ្នអាចសជឿថាគ្នម នព្រះជាម្ាស់បានបសងកើត្សន្ទះសរ។  
 
Now that we know for certain that God exists, how can humans know that the Bible is God’s Word.  

Here are a few reasons: 

ឥ ូវសនះសេើងដរងយ៉ាងព្បាក្ដថាមានព្រះជាម្ាស់គង់សៅ សត្ើម្នុសសសេើងដរងថាព្រះគម្ពីរជា
ព្រះបនទូលព្រះសដ្ឋេរសបៀបោ? ខាងសព្កាម្សនះជាស តុ្ផ្លមួ្េចំនួន៖ 
 

Reason#1 People have a pre-programmed sense of right and wrong. 

ស តុ្ផ្លរី១៖ ម្នុសសមានសុភ្វនិិចឆ័េដរងខុស និងព្ត្ូវ 
If there is no God, there is no reason for morality to exist at all.  Romans 2:12-16 says, “People 

who do not have the law and who are sinners will be lost, although they do not have the law. And, 

in the same way, those who have the law and are sinners will be judged by the law.  Hearing the 

law does not make people right with God. It is those who obey the law who will be right with him. 

(Those who are not Jews do not have the law, but when they freely do what the law commands, 

they are the law for themselves. This is true even though they do not have the law. They show that 

in their hearts they know what is right and wrong, just as the law commands. And they show this 

by their consciences. Sometimes their thoughts tell them they did wrong, and sometimes their 

thoughts tell them they did right.)  All these things will happen on the day when God, through 

Christ Jesus, will judge people’s secret thoughts. The Good News that I preach says this.”  Think 

about this, before you ever read the Bible or heard about Jesus Christ, did you feel guilty when 

you told lies, stole things, or did other bad things?  Didn’t you already know that murder and theft 

were wrong?  Guilt and conscience are evidence that our minds, hearts, and souls have all been 

pre-programmed with morality by our Creator-God.  It is the same as when you buy a new 

computer or smartphone, as soon as you turn it on, you discover that it already has software and 

apps pre-installed at the factory. 

 
សបើគ្នម នព្រះជាម្ាស់សរ សន្ទះគ្នម នស តុ្ផ្លចដលព្ត្ូវមានសីល្ម៌្សន្ទះស ើេ។ រ ៉ាមូ្ ២៖១២-១៦ ចចងថា 
“អស់អនក្ចដលព្បព្ររត្តអំសរើបាប សដ្ឋេមិ្នោគ ល់ព្ក្រត្យ វន័ិេ*របស់សោក្ម្៉ាូសស នរងព្ត្ូវវនិ្ទសទំងគ្នម ន
ព្ក្រត្យ វន័ិេ។ រឯីអស់អនក្ចដលព្បព្ររត្តអំសរើបាប សដ្ឋេោគ ល់ព្ក្រត្យ វន័ិេ សគនរងព្ត្ូវររួលសទសស្សប
តាម្ព្ក្រត្យ វន័ិេចដរ ដបិត្មិ្នចម្នអនក្ឮព្ក្រត្យ វន័ិេប៉ាុសោណ ះសរ ចដលបានសុចរតិ្*សៅចំសរះព្រះ ភ័្រក្តព្រះ 
ជា ម្ាស់ គឺអនក្ព្បតិ្បត្តិតាម្គម្ពីរ វន័ិេវញិឯ សោះ ចដលព្រះអងគសព្បាសឲ្យសុចរតិ្។ សរលោសន៍ដថ្រ
ចដលរំុោគ ល់ព្ក្រត្យ វន័ិេ នំ្ទគ្នន ព្បតិ្បត្តិតាម្សសចក្ដីចដលព្ក្រត្យ វន័ិេចចងរុក្សដ្ឋេមិ្នដរងខលួន គឺខលួនសគ



 

 

សន្ទះស ើេជាព្ក្រត្យ វន័ិេ សទះបីសគមិ្នោគ ល់ព្ក្រត្យ វន័ិេក៏្សដ្ឋេ។ ព្ត្ង់សនះ សគប ា្ ញឲ្យស ើញថា កិ្ច្
ការចដលគម្ពីរ វន័ិេចចងរុក្ឲ្យស្វើសន្ទះ មានចាររក្សៅក្នុងដួងចិត្តរបស់សគស្ោប់ស ើេ។ ម្ន សិការរបស់
សគ ព្រម្ទំងការរះិគិត្របស់សគ ចដលនំ្ទឲ្យមានការសចារព្បកាន់ខលួន ឬសដ្ឋះ ោខលួន ក៏្ផ្ដល់សក្ខីភារអំរី
ការសនះចដរ។ ការសនះនរងសលចម្ក្ឲ្យស ើញចាស់ សៅថ្ថៃចដលព្រះ ជា ម្ាស់វនិិចឆ័េសទសម្នុសសសោក្ 
គឺព្រះអងគនរងវនិិចឆ័េ តាម្រេៈព្រះព្គិសដ សេស ូ នូវអំសរើចដលសគព្បព្ររត្តសដ្ឋេោក់្កំ្បំាង ស្សបតាម្
ដំណរ ង លអ*ចដលខ្ុ ំផ្សរវ ផ្ាេ” ។ សូម្គិត្យ៉ាងដូសចនះ មុ្នសរលអនក្អានព្រះគម្ពីរ ឬមុ្នសរលោគ ល់ព្រះ
សេស ូសៅស ើេ សត្ើអនក្មានអារម្មណ៍ថាខុសសរសៅសរលអនក្និយេកុ្ ក់្ លួចព្ររយសម្បត្តិសគ ឬអនក្
ព្បព្ររត្តិអំសរើអាព្ក្ក់្ោមួ្េ? សត្ើអនក្មិ្នបានដរងជាមុ្នសរថាសរលអនក្សមាល ប់ម្នុសស និងលួចសគគឺជា
កំ្ ុស? អារម្មណ៍ថាមានរុក្ខសទស និងម្នសិការគឺជាភ្សតុតាងចដលបញ្ជា ក់្អះអាងថា គំនិត្ ដួងចិត្ត 
និងព្រលរងសេើងព្ត្ូវបានបសងកើត្ម្ក្ឲ្យសចះដរងខុស និងដរងព្ត្ូវរចួម្ក្ស ើេ សដ្ឋេព្រះជាម្ាស់ជាព្រះ
អារិក្រសេើង។ ដូចគ្នន ចដរ សរលសេើងរិញកំុ្រយុរ័រ ឬរូរស័រទរំសនើបថមីមួ្េ សរលសេើងសបើក្វ សេើងដរងថា
មានក្ម្មវ ិ្ ីសផ្សងៗព្ត្ូវបានត្សម្លើងរចួសស្សចសៅស ើេ។  
 
Reason #2 The resurrection of Jesus Christ. 

ស តុ្ផ្លរី២៖ ការមានព្រះជនមរស់ស ើងវញិរបស់ព្រះសេស ូព្គិសត 
1 Corinthians 15:3-8 says, “For what I received I passed on to you as of first importance: that 

Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the 

third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the Twelve. 

After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most 

of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all 

the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born.”  There is a lot of 

evidence both inside the Bible and outside the Bible that Jesus Christ really lived, died on a cross, 

and rose from the dead.  One atheist with a degree in Law, named Lee Strobel, studied the evidence 

for the resurrection of Jesus Christ for two years because he wanted to prove that it was false.  His 

wife had become a Christian and he wanted to convince her to return to atheism.  In the end, Lee 

Strobel became a Christian and wrote a book called The Case for Christ.   

 

១កូ្រនិថូស ១៥៖៣-៨ ចចងថា “មុ្នដំបូងបងអស់ ខ្ុំជព្មាបជូនបងបអូននូវសសចក្ដីចដលខ្ុំបានររួល គឺថា
ព្រះ ព្គិសដបានសោេរិវងគត្ សដើម្បីរសំដ្ឋះបាបសេើង ស្សបតាម្គម្ពីរ។ សគបានបញុ្ះព្រះ សរព្រះអងគសៅ
ក្នុងផ្នូរ ស ើេព្រះអងគមានព្រះ ជនមរស់ស ើងវញិ សៅថ្ថៃរីបី ស្សបតាម្គម្ពីរ។ ព្រះអងគបានប ា្ ញខលួនឲ្យ



 

 

សោក្សក្ផាសស ើញ រចួឲ្យព្ក្ុម្ោវក័្*ទំងដប់ រីររបូស ើញចដរ។ បន្ទទ ប់ម្ក្ ព្រះអងគបានប ា្ ញខលួនឲ្យ
បងបអូនជាងព្បំារេន្ទក់្ស ើញ ក្នុងសរលជាមួ្េគ្នន ។ ក្នុងចំសោម្បងបអូនទំងសន្ទះមានភាគសព្ចើនសៅ
រស់សៅស ើេ ចត្មានអនក្ខលះបានររួលម្រណ ភារ ផុ្ត្សៅស ើេ។ បន្ទទ ប់ម្ក្សរៀត្ ព្រះអងគបានប ា្ ញ
ខលួនឲ្យសោក្យ៉ា កុ្បស ើញ រចួឲ្យោវក័្ទំងអស់ស ើញ។ សព្កាេបងអស់ ព្រះអងគបានប ា្ ញខលួនឲ្យខ្ុ ំ
ចដលសព្បៀបបីដូចជាកូ្នសក្ើត្មិ្នព្គប់ចខសនះស ើញចដរ” ។ មានភ្សតុតាងជាសព្ចើនទំងក្នុងព្រះគម្ពីរ និង
សព្ៅព្រះគម្ពីរចដលបញ្ជា ក់្ថាព្រះសេស ូរិត្ជាមានជីវតិ្គង់សៅ សុគត់្សលើស ើឆ្កក ង និងមានព្រះជនមរស់
ស ើងវញិរីសសចក្តីោល ប់។ អនក្មិ្នសជឿសលើព្រះមាន ក់្ចដលមានសញ្ជា បព្ត្ចផ្នក្ចាប់ស ម្ ះ Lee Strobel 
បានសិក្ារីភ្សតុតាងសតីរីការមានព្រះជនមរស់ស ើងវញិរបស់ព្រះសេស ូព្គិសតអស់រេៈសរល២ឆ្កន ំ សព្រះ
គ្នត់្ចង់បញ្ជា ក់្អះអាងថាវជំសនឿចក្លងកាល េ។ ភ្រយិគ្នត់្គឺជាព្គិសតបរស័ិរ ស ើេគ្នត់្ចង់បញុ្ះបញូ្ល
ព្បាប់ភ្រយិឲ្យសបាះបង់ និងព្ត្ ប់សៅជាអនក្មិ្នសជឿសលើព្រះវញិ។ រីបញ្ប់ សោក្ Lee Strobel បាន
កាល េជាព្គិសតបរស័ិរ ស ើេបាននិរនធសសៀវសៅមួ្េស ម្ ះ “សរឿងក្តីសព្មាប់ព្រះព្គិសត” ។ 
 

Reason #3 Fulfilled Prophecy.  

ស តុ្ផ្លរី៣៖ រក្យចថលងរំន្ទេព្ត្ូវបានសក្ើត្ស ើង 
2 Peter 1:21 “For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, 

spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.”  Dr. D. James Kennedy wrote, 

“There are over 2,000 specific prophecies in the Bible which have already been fulfilled. This is 

particularly astounding when we recall that there are no such prophecies in the ‘scriptures’ of any 

other religion”  

២សរព្ត្ុស ១៖២១ បានចចងថា “ដបិត្ព្រះ បនទូលចដលរយការបីានចថលងរុក្ម្ក្សន្ទះ មិ្នចម្នសចញរី
បំណងចិត្តរបស់ម្នុសសសរ គឺព្រះ វញិ្ជា ណដ៏វសុិរធវញិឯ សោះ ចដលជំរញុចិត្តសោក្ទំងសន្ទះឲ្យចថលង
ព្រះ បនទូលក្នុងព្រះ ន្ទម្ព្រះ ជា ម្ាស់” ។ វជិាបណឌិ ត្ D. James Kennedy បានសរសសរថា “មានរក្យចថលង
រំន្ទេជាក់្ោក់្ជាង២០០០ សៅក្នុងព្រះគម្ពីរចដលបានសក្ើត្ស ើង។ វគួរឲ្យភ្ាក់្សផ្អើលសព្រះមិ្នមាន
រក្យរំន្ទេចបបសនះសៅក្នុង “ព្រះគម្ពីរ” ថ្នោសន្ទដ៏ថ្រ។ 
  
Reason #4 Archaeology also confirms the Bible 

ស តុ្ផ្លរី៤៖ បុរាណវរូិក៏្បញ្ជា ក់្អះអាងស្សបសៅតាម្ព្រះគម្ពីរ 



 

 

Professor Nelson Glueck who was recognized as one of the top five of the ‘greats’ in biblical 

archaeology, said, “I have excavated for 30 years with a Bible in one hand and a trowel in the 

other, and in matters of historical perspective, I have never yet found the Bible to be in error” 

 

 

ោស្រ្ោត ចារយ Nelson Glueck ចដលព្ត្ូវបានសគររួលោគ ល់ថាជាម្នុសសអោ្រយមាន ក់្ក្នុងចំសោម្
ម្នុសស ”អោ្រយ” ទំងព្បំាចដលជំន្ទញខាងបុរាណវរិយទក់្រងនរងព្រះគម្ពីរបាននិយេថា “ខ្ុំបានជីក្
គ្នស់ព្រះគម្ពីរអស់រេៈសរលជាង៣០ឆ្កន ំ សដ្ឋេថ្ដមាខ ងកាន់ព្រះគម្ពីរ និងមាខ ងសរៀត្កាន់ចប៉ាលជីក្ សបើ
ស្ៀបសៅនរងរសសនព្បវត្តិោស្រ្សត ប៉ាុចនតខ្ុំមិ្នបានរក្ស ើញថាព្រះគម្ពីរមានកំ្ ុសព្ត្ង់ោសន្ទះសរ” 
 

Now that we have confidence that the Bible truly is God’s Word, what does the Bible teach about 

how God inspired it?  Here’s some Bible verses that help us to better understand how God inspired 

the Bible when it was written down thousands of years ago. 

ឥ ូវសនះសោក្អនក្មានជំសនឿជាក់្ស ើេថាព្រះគម្ពីររិត្ជាព្រះបនទូល សត្ើព្រះគម្ពីរបសព្ងៀនសេើងអវីខលះរី
រសបៀបចដលព្រះអងគបោត លឲ្យតាក់្ចត្ងស ើង? សនះជាខគម្ពីរមួ្េចំនួនចដលជួេសេើងឲ្យេល់កាន់ចត្
ចាស់រីរសបៀបចដលព្រង់បំភ្លឺឲ្យចត្ងសៅសរលព្រះគម្ពីរព្ត្ូវបានសរសសររាប់រន់ឆ្កន ំមុ្ន។  
 
2 Timothy 3:16 says, “All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, 

correcting and training in righteousness,” 

២្ីម្៉ាូសថ ៣៖១៦ ចចងថា “ព្គប់អត្ថ បរគម្ពីរសុរធចត្ព្រះ ជាម្ាស់ព្បទនព្រះ វញិ្ជា ណម្ក្បំភ្លឺឲ្យចត្ង និង
មានព្បសយជន៍សព្មាប់បសព្ងៀន រក្ខុសព្ត្ូវ ចក្ត្ព្ម្ង់ និងអប់រឲំ្យរស់តាម្សសចក្ដីសុចរតិ្” 
 

1 Corinthians 2:13 says, "This is what we speak, not in words taught us by human wisdom but in 

words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words.” 

១កូ្រនិថូស ២៖១៣ “សេើងនិយេសសចក្ដីទំងសនះ សដ្ឋេមិ្នសព្បើរក្យ សរចន៍ចដលព្បាជ្ារបស់ម្នុសស
បសព្ងៀនសន្ទះស ើេ គឺសេើងសព្បើចត្រក្យោចដលព្រះ វញិ្ជា ណបសព្ងៀន សដើម្បីរនយល់សសចក្ដីរិត្ខាង
វញិ្ជា ណដល់ម្នុសសចដលបានររួលព្រះ វញិ្ជា ណ” 
 

Hebrews 4:12 says, “For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged 

sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and 

attitudes of the heart.” 



 

 

ស ព្បឺ ៤៖១២ “ដបិត្ព្រះ បនទូលរបស់ព្រះ ជាម្ាស់ជាព្រះ បនទូលដ៏មានជីវតិ្ និងមានម្ ិរធិ ឫរធិមុ្ត្ជាងដ្ឋវ
មុ្ខរីរសៅសរៀត្។ ព្រះ បនទូលសនះចាក់្រម្លុះចូលសៅកាត់្ព្រលរង និងវញិ្ជា ណដ្ឋច់សចញរីគ្នន  កាត់្សន្ទល ក់្
ឆ្អរង និងខួរឆ្អរងសចញរីគ្នន ។ ព្រះ បនទូលវនិិចឆ័េឆ្នទៈ និងគំនិត្សៅក្នុងជសព្ៅចិត្តម្នុសស” 
 
 
Jeremiah 1:9 says, “Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, “I 

have put my words in your mouth.” 

សេសរមា ១៖៩ “បន្ទទ ប់ម្ក្ ព្រះ អម្ាស់ោត្ព្រះ  សដម្ក្រល់មាត់្ខ្ុំ ស ើេមានព្រះ បនទូលម្ក្ខ្ុំថា៖ «
សេើងដ្ឋក់្រក្យរបស់សេើងក្នុងមាត់្អនក្ស ើេ”  
 

With a confidence that God’s Word, the Bible is true we can be confident in God’s promises of 

salvation.  John 3:16 says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that 

whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”  Please study the Word of God and 

find God’s promises of eternal life and heaven. 

សដ្ឋេការសជឿជាក់្ថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបនទូល សន្ទះសេើងក៏្អាចមានជំសនឿជាក់្រីសសចក្តីសនយព្រង់អំរី
ការសសរ គ្ ះចដរ។ េ៉ាូហាន ៣៖១៦ ចចងថា “ព្រះ ជាម្ាស់ស្សឡាញ់ម្នុសសសោក្ខាល ំងោស់ ស តុ្សនះ
ស ើេបានជាព្រះអងគព្បទនព្រះ បុព្តាចត្មួ្េរបស់ព្រះអងគម្ក្ សដើម្បីឲ្យអស់អនក្ចដលសជឿសលើព្រះ បុព្តា 
មានជីវតិ្អស់ ក្លបជានិច្ គឺមិ្នឲ្យសគវនិ្ទសស ើេ” ។ សូម្ស្វើការសិក្ាចសវងេល់រីព្រះបនទូលព្រង់ 
ស ើេចសវងរក្ឲ្យស ើញនូវព្រះបនទូលសនយព្រង់រីជីវតិ្អស់ក្លបជានិច្ និងឋានសួគ៌។  


