
យថុា �ៃនេសចក�ីជនៃនឿ៖នេសចក�ីពិ៖ ជំចា ជៃំ៖ៃពំិ ីពនិេ៖

ចម�វពេ� �១៤៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ េសុំ ងំិវិសពិ�េសិ �ៃ�មន �ិេជី�ីពនយេពះវ៖

េះរេី�ឿ៖េជនឡំេពះេរននចកុំ ងផរ....................៖

ឧត�ម៖ សួស�ីនិមល! មិននឹកស នន ានបួនជួបឯងេនបន្សោនបស្ បរេសសះ សនសបុ    

           រ�ឹួ? 

និមល៖ អូ! សួស�ីឧត�ម! សះ ះុក�ធមតបតេ! ៃួ៉បន្ �ះំានបួសបេកសយ� កម បឯប លប   

           ្ ្ះ ិិ ន ។តម្តិ្បបេួ បរេសមិនយ្មកងេនាន  �ះំកាមកុិុំក។តមសតម�ួប!     

            បរេស ះ្្ជួះ ិុ  សះ សនសអតម? 

ឧត�ម៖ សះ សនសធមតបតេ!   �ះំនឹកចំំនបសបក។� ននសម ួកបសេួំល ីបលេកមះន អំ ីអ 

          ស�ះតួ សោលនប� នមន ្ ្បសសេូះ្តិសរ ិត�ាននសមបឯ និួសន នមក�ះួសមបសំល  

          ្នះត�ិសសស� ិតសមន ោូ្សោលបសេួានយនក�ះួតមុីនសបីរី្ឹួសោន ជួយនប ល 

          ុំបនន ន្ឬអតម?  �ះំយន្មមលម ន្ ីបនរួរ�ឹួ! 

និមល៖ យនអី  �ះំ្ មួ ះ់ អីំំកបរេស មះននឹួ្តងនមបងរ្បេកសសះះី ិុ សោន បត្ប 

            អួ�ះស ះ់ អីំបឯតូនូួប្សិនប្ឹួ នួ្ ចំនិស។� នន� 

ឧត�ម៖ បលេកមះនបសេួនិស។� អំ ីអស�ះតួ សោលប្ុ ី្នះត�ិះ ិុ ូសោលមិនសមន�្តិសរនន ិ 

សបុ សោលអ្យួន ្ ្បសសេូះ ិត�ាននសមបឯ និួ្ត ះានបតត� ួ ិតសមន អស�ះ  

តួងំួអសមប់្  ិត�យនសនមសំូនមសម ន៉ះសន�  ត៉យន្សមេសមនំងះត

អំ ី្ ្ បីះតិ្ ្បសសេូះ ំននប្ួេន ំនសះតត និួំននសមបងេួះ ិុ មក ី្ ្តមុីន

សបីរី បតេបសេួយ្បបរ�កមានោូ្បម�្ប សោលន សំបាននុតមុីនសបីរីអំ ី

្ ្បសសេូះ្តីសរ ិត�្តឹម្ត ះតម្នះត�ិសសស� និួតួនំក ះុក្ិត�សមនប់្? 

និមល៖  ិត�សំាួនលលសមន ្នសិនបនេ្ ្តមុីន ិត�្តឹម្ត ះ�កមេកម តម្ ិត�ិំនា្ 

          ្នះត�ិសសស�សមនប់្ �បរតះងលមួសលលសមក�ះួំនបបរបបលេអេីសោលតមុីន 



          និសអំ ី្ ្បសសេូះ ម៉មួបុោត ្នសិនបនេបសេួនកមិនបកេុយនអស�ះតួនប� កម  

          ន អំា្អំួ្នះត�ិសសស�់ ់ៃន្ ្តមុីន ឬកានបសេួនកបកេុ្តឹមសតអស�ះតួ  

          សោលងរះស។� បនឹួ ត៉យន្នះត�ិសសស�បឯក�ះួ្ ្តមុីន បន្នឹួនួ�ន�មនរិល 

          សួ្បសអំ ីំននប្ួេនននសម្ ្តមុីនអំ ី្ ្បសសេូះ�មិនូន 

ឧត�ម៖ ស� នមបោូ្�ំនសកលរួមួស្ឹួសោន ត� ំមះន  �ះំានបួន�មួសអ�កសោលមក ី 

          សស់បង្ួ្ ះស។�   ួកបតនិស្ានម �ះំន តមុីនសស់ននសមបត តនោូ្។� នឹ  ួ

          ្ ្តមុីនននសិះុទសោន តមុីនសស់ននសម ួកបតនប� កម ី្នះត�ិសសស�ៃន្ន�បនបឯ  

           យបមន ិ្ ូួបបេួ  �ះំយនបសោះះបវ ន៉ះសន�បឯប លសោល �ះំ មមសសេួ នកអស�ះតួ  

           ្នះត�ិសសស� សោលនលប ុ ីបនរួងំួអសមប់្ក�ះួតមុីនននសម ួកបត  �ះំនកមិនបកេ  ុ

           យនអស�ះតួអេីបស្ សត �ះំសនន�នកបកេុ ីអេីសោលងរះស។� ៉ួប្ េ្នបឯក�ះួតមុីន  

            ននសម ួកបតប់្ ឧងរនា្ តមុីនននសម ួកបតនប� កមន បន�តិបោេមបឯយបមន ិ្   

           ូួបបេួ និួូួតរូួ តនប្ុមក ីអះីអសសអល ន៉ះសន� បឯប លសោលអ�កអសះ្�ះ  

           បធេេបតសDNA ៃនបន�តិបោេមងំួប់្  ួកបតសនន�នកបកេុន មនះស្ងំួអសម 

          ប់្មក ីុេីនយសះីបះ ិុ  

 តមុីន ួកបតនិស ីុី្ករួ់់ សនល� ម�បោេម សោលមិនយ្នកបកេុនបកេតយន  

            បឯបលេសងនោីបន្បស្ ម៉មួបុោត បឯប ល �ះំ ិនិតកបមេល អស�ះតួៃនតមុីនននសិះុទ  

             �ះំាននកបកេុអស�ះតួ្នះត�ិសសស� និួនះិាះ ិុ ម សោលបកេតយនបងេួិនមននមត�  ំ

            កននួមកបរេស ន៉ះសន� ស្យនមបសោះបវបន្ សោលបកេតបងេួប្ំសតមុីនននសិះុទ ។ ន  

            អស�ះតួអេីងលមសតបស្ 

និមល៖ អូ!  �ះំោូ្�ាន នមានបួន ួកអ�កសោលយនសស់សននរ�ឹួសោន  ួកបត្ានមជួ ំក  

           យនតមុីន ួកបត និួអធិសស ននបតេតមុីន ួកបត ិត្ាកោឬអតម  ួកបតមិន្ មួំកជ  ួ



            ិនិតកបមេលបបលេអស�ះតួ់់សោលយ្នប� កមន �្តឹម្ត ះឬអតមប់្បុ 

 តមុីនននសិះុទតន ះស។�  យនសមបសំល�ប្ េ្ន សោល ួកអ�កមិនយនសស់តិតន  

           តមុីនននសិះុទ ះសឆ�ួអំ ី្ ិត�ិំនា្្នះត�ិសសស� ប្ំសមកបុោត អ�កនះិាះ ិុ ម 

          ាននកបកេុអស�ះតួ សោលនប� កមន ្ ្តមុីនតន ិត�្តឹម្ត ះ ឧងរនា្ បឯ 

           ក�ះួតមុីនលូំ បំ ូក៣ បសេួយ្នកបកេុ ត៉យន�ប្ េ្ន អំ ីបេកសូ៉ិនាុីសរ  

          �ស ម្់តិននសម្ ្បសសេូះ បរេសនឹួនន� ីប� ្ៃននះ េនះនសននសម្ ្បសសេូះបឯ  

          ក�ះួបំ ូក៣ ៖ ១ បេកលូំានសនបសនន នះនសយ� កមប� ្លីសបនោស �បស�្ អនះ 

          ិប បឯអសរកយបនលីន បឯត� ំ២៧ៃនត.ស អសម�ប្ េ្នត� ំសោល ួកអ�កមនរិល 

          សួ្បស ី្ ្តមុីនននសិះុទន លូំ តន ះសអំ ី្ ិត�ិំនា្បន្ ្នសិនបនេលូំ  ិត�  

          និស ះស អំ ីលីសបនោស បស�្ អនះិប ប់្។តម្នសរល�និស ះសសោន អំ ី 

           សូ៉ិនាុីសរ និួ្ ្បសសេូះងួសោន 

ឧត�ម៖ ស� នមបតួនំក ះុក្ិត�ានបតេ 

និមល៖ ប្ំសមក  ួកនះិាះ ិុ ូាននកបកេុសិេចនកិបឯក�ះួិបកុីបនិ៉ស ីត� ំ១៤ ោលម 

           ៣៧ នត.ស សោលប� ្លីសបនោស �បស�្ អនះិប បឯយនេី បិតុី្ករួតយ៉ 

            ស បន្នប� កមន លូំតន ិត�្តឹម្ត ះ បរេស�កាាននលប ុងួសោនន  ួកអ�ក 

            សួ្បស តន ិត� ះស 

ឧត�ម៖ (យនតមុីន) ្នសិនបនេលូំ ិត�និស្ត ះអំ ីបនរួននសមលីសបនោស ្ឹួបសេួយ្  

           បបរាននូះិលម ត៉យនបង្ួបុោតបឯក�ះួ្ ្តមុីន ិត�្តឹម្ត ះ បង្នី�អស�ះត  ួ

          ប់្ ះសកាបតស 

និមល៖ ុូនស រជួប្នេអះិនបធេបាតបកេតឬអតម? 

ឧត�ម៖ ប្នេានបតេ!  



និមល៖ ្ឹួ ្ូលបសឆកបមេលក�ះួបះនសស www.christiananswers.net ប នួ្ បរេសបសះេ្នក  

           នកក “ ្ ្បសសេូះ និួ្នះត�ិសសស� “ នឹួោឹួបនរួប្ េ្ន�ួបន្ 

ឧត�ម៖ អូេខ! អូ ខ�ុំរកេឃញេហយ េនះេគដកក់ំំណេេណង “ េតគម�ីស�� ថ�ីពិតជាន 

          បង ញេររណងែដគគររឱេេរានពីេីីតិរបសកបពះេយសះូីងមនវ? អនេមដសិនន អូ! ឯណ 

         េមដឃា េនះ េគនិិយង របកគំេហញបុញំីិណថ�ី្ គថ�នៗំណឺសះទកេង� ះ េប  

          ងថសដ (យូ៉១៖២) និណកងនាណបរដថ� េ ង រាង ណងែរ(យូ៉១៩៖១៣)ន ីត��ន 

          ៃនរបសកអសកេនះ គថ�នររមនមិដសណសងយញបកសិបសីតសកនាណមកេហយន ររ 

          ប�� កកៃនភពពិតបាកែកកុណររេរប់ំអ �ំូ ណទករបសកិ៉កុបក៉ានរកេឃញ ណងែរ  

          (យូ៉ហន៤៖៤)នេដយយរងតរររកេឃញៗំណេនះ បន� ដរឱអកកបាេ�ជេប ់ន �តក 

         ុកជេ�ឃានូីសសនារបសកអកកសណសងយពីសមងយេែមកកុណបបីត�ិយវស�ៃនែំ ទំ ណដដី 

           ៤ន អកកនិពន�ានបង ញពីភព់ាសក្សកមគយំែដកររយដកែទណៃនសមងយរដ 

បពះេយសះូីេេបកណ្េយរយូរិម ែូ់ងែដេយណរពំទណុកពីយី ងកយូ៉ហន ទ់ណងែរន  

េស់ក�ីដំអិតៗំណេះមិនអ់ំេនែដកអកកនិពន�េំនកេបរយានេ កំណពីេពដ 

ងែដបក្ណេយរយូរិមបត្ី ានវយកំេ់េដយៗហនរ ៉�ំុូណកកុណមក ំ៧០ៃនគ.សន 

និមដ៖ យ� បកេន វគថពិតជិស�ុកណែ៉រ ទណ�ំមគយងែដមំបែដកែំ ទំ ណដដរបសកយី ងកយូ៉ 

           ហន ទ់ណងែរន បបសិនេបយី ងកយូ៉ហនជកក់ាសកអំពីអ �ំូ ណទកេបងថសដេេកកុណ 

           គម�ីរយូ៉ហន៥៖១ និណីបរដថ� េេកកុណយូ៉ហន១៩៖១៣ និណអ �ំូ ណទកិ៉កុប េេ 

           កកុណយូ៉ហនេំពូក៤ េយណបត្ីងតេេរង អ ីងែដមតកានសរេសរពីបពះេយសះូីគថពិតជ 

           បតទមបត្ីជកកនសកន 

ឧត�ម៖ អូហូ! ខ�ុំគិតង ខ�ុំអ់រក់េមាយេឃញេហយ េបកមេ្កប ំិ ត ហិរ ីេហេបះ�៉ស  

           (Gary Habermas) កកុណ់ំេនម១០០បពទត�ិររ រំ េេកកុណេីីតិបពះេយសះូី ងែដាន 

            អធិបាយេេកកុគម�ីរស�� ថ�ី �ន៣៩បពទត�ិររ រំ ងែដបង ញេ់ញពីញណេបបពះ 

           គម�ីរបរសុិ� េហយកកុណេះ១៩បពទត�ិររ រំ ៃនេររណបពះេយសះូីេ់ញមកពីអកកមិនងមន 
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           ជបគីសមបរសិងងតម�ណន 

និមដ៖ បបសិនេបកកុណ់ំេនម១០០បពទត�ិររ រំ និិយពីបពះេយសះូីបត្ីានអធិបាយេេ 

         កកុណគម�ីរស�� ថ�ី បត្ីានបង ញិ៉ណបតទមបត្ីកមបបីត�ិយវស� េះេយណពិតជេេរ 

         ជកកានៗំណឺស្ណនូីអ ីងែដគម�ីរស�� ថ�ីនិិយអំពីង កក់ុណេបរយៃនេីីតិរបសកបពះ 

         េយសះូីន អូ! ែដកេពដខ�ុំបត្ីេនេហយ! េគបមក េពដេបរយេតនឧត�ម! 

ឧត�ម៖ ហកទណេហយេនមុន់ុះ ខ�ុំេេហកទណេែមីអនពត�នេេកកុណេីបយយេនះសិនន អរ 

         គុំននិមដ ាយ្្!!! 

 

 


