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

ចម�វពេ� �១៥៖

ចពស�េៃ�ំីពិឿ៖ េសុុ ំិវិសពិ�េសិ �ៃ�មន �ិេជី�ីពនយេពះវស�េ�៖

េះរេី�ឿ៖េជនឡំសនម�ំេរនេសរិនមាសំរំជំ៖(ីួចនសីួិីុជគា ៖ន្យនីយថព យិំ�ជ)៖

និមល៖ សួស�ីឧត�ម! េអ! មកអង�ុយខងេននះមួយ យួ មក! បងប�ូន្កកមមុុនុុខងងយក�ស�ី�ុ យួ លកា�លក់អ្តងា  

           េដម្ីយកអថ ិិ េេូលកមួសនយិនតេបកុេងាេំមេបសេ្ិយ ់អេនន ស ុុះអយកនខ ថ�លក់អ្តងា 

             ស្របាបង េ្េនរបងតងតអេងែ អស ុុេ�ុ�ុលក់អ្តងាមិនសូថខន េមង ់អេនន េថនស ុុម�ងេេយ 

ឧត�ម៖ េអេេ! មនឬអី? អកគុណនិមល េលឿនេឡង ស ុុេេថេេយណា ! 

និមល៖ កុុភ័យអី! ្បសិនេបបង�ុុិ នាតេ្េន បងប�ូន្កកមមុនុុ�ស�ីក�ិនាតននលុយេ្េន េដម្ីេេូលកមួ 

           សនយិនតដកណ! េួកេយងេងាអេងែ អ�ស�ីឱ្េេូលកមួឱ្ននេ្េន តេយងមិនរនលិនមេ្គបា្ួនា 

            ស្របាសុបុ្ត្ន្កកង  និង់អនងងនសុណកាេ�នេិ 

ឧត�ម៖ េុះរនគុនិតល�មន! អកគុណដលននអេងែ អស ុុ ស ុុេិតះេកេនននេ្េនណសាេីិកិកអកិបកយ  

            កបសាេលក្គរគ�គ លេយងេី្េមកមិអ អុេីិកសុគត ិកបង ុ នកយុងងយូក និងិកកសាេីសុគតេឡងថអិកបសា  

          ្េនេយសសូថ េតបងនន �ំ បាឬអតាេី្េមកមិអ? 

និមល៖ ស ុុកថលាតមួយេកគម�ូបះមួយបងងសីី អតានន �ំ បាេិ ស ុុនមងេេេនឡូតេបអេគុិស់នសិ�តាសុេឡង  

            យកមកចកា �ំ បាកយុងរខ សិុនអិមភីងសកីកបសាស ុុ ត ឡូថបង�េនិយឱ្ស ុុ �ំ បាននឬអតា? 

ឧត�ម៖ បងដមងេិរ ស ុុននិិួលេមឿ្េនេយសសូថះ្េនសេរ�� នមិត២ឆយ ុេេយ ស ុុតងតេមឿរ ្េនេយសសូថ គវេិត 

          ះននសុគត ្តរថននបង ុ នកយុងងយូក និងរនមីថតិកសាេឡងថអិ ដូេដល្េនគម្ីកនននិយ េលក្គរ 

          ននង�លាភស�ុុងដ�ក មងរុអុេី្េនេយសសូថ  ឡូថ េននស ុុេមឿះការ ាគវេិតះ្តមម្តរថមន កយុង�មះ  

          និសិិតេកបារយ កា  ស ុុេកេនននេ្េនខងិកងំថ្ះថកក្េមត�ិិកណរ េិត និងកុណតាននេីិុេុ់នភស�ុុង  

           ភស�ុុងដលរ ្េនេយសសូថេិតះនន្តរថឆ្ង និងកសាេីសុគតម�ងេិេត គវេិតះ្តមម្តរថណសា 



និមល៖ អូ! ស ុុ្បេលះមិន�េកងាចុ �ំ បាិកអកិបកយេីិកអតសុេឡងននេិ បងដមងេិ រនអយកេកេនងយក 

           េកបាះេ្េន និងអយកដលននេគមកេគវនខងេកបា ដលននេកគិកាយត់មនេីភស�ុុង់ន្េនេយសសូថ កេួ 

            �ុ យួ សនយិេិនដូេី យួ  គវដូេអគីដលបងនននិយេមង េួកេគមគេ្េនមិនមនះ្គិសងបកស័ិិេិ េប  

            េេលេួកេគចបាេង�មិកងំថ្ះថ បខុន�េ្ិយេេលេកគិកាយត់មនេីភស�ុុង េិត�កបសាេួកេគក�ននេបក 

           េុេ េេយេួកេគចបាេង�មិិួលេមឿ្េនេយសសូថតម�ង ឧ េកណរ  េលក លី�ស�ីបល Lee Strobel ែដល  

           សិក្សោអន បុិ �ិតែងកផ�នច្កោប់កលពសិលលវែវ្ល ល័យសងកល គនល គត េរៀែស�ៀបៀក្ យ 

           ៀែស�ដដ ធ៏ ម្វ លេស ដរដល្ ផិរ លេលោលនោោ្រ�ចនោៀា វយសងកល�ោាលវសេ្ព លពក យស៊ូ        

          ែនល នោននចល៊ផ្់ពយពោបល�អៀ តុ ោិ�សធោបៀ សអល� នសចោាលវសេ្ព ៀ នស៊អ ា ោិតៀ  សចលនផត 

          ពញិរ រ�ចនោននចល៊ផ្ៀ ់ពយព ល្វសតវ ្ដោ ត កឃស៊អាតនងរ កចដ លស្ិលិ់់េ ោ ល័យល �ត 

         ខអសឆ�ត ែដលរ�ចោ តដផនសបនចនោោ្ នសចរ�ច ្ិោេរល�ោាលវសេ្ព�លយលសគ�រ កងអតលោលែដលរ�ច  

          នស៊នចៀ ់ពយព នសចរ�ច រ�ចកដនោសសមលល�ោាលវសេ្ពតែដ រ 

ឧ�៊្៖ ស្្! ោិ�យល �តស់៊ រែ្ោែសោ! ខ�អធោិ�ផតចដ តនែោ�្លសគ�សធោបៀ ់ពយព នសចរ�ចរ 

ោិ្ល៖ នធលោលលតដផដោសតចលលាសនោលប នោលសគពលេក្ោបលេកងអតនន លលវងោោាពយិ  ែដលលតដផខ៊ប  

           វកលយដោនោរ ផធុតលផតលង ាដ The Case for Christ.  ួតាក�ននសកេសកេសេថេេដ់ិេិេតដក  

           ដូេះ The Case for a Creator and The Case for Faith.   

ឧត�ម៖ ស ុុសង្មមរ នមងរនេសេថេេបបេននះមំសាកេយង 

និមល៖ ះិកេិតណសា ារនសននដក ្គមនំ្នេននេុម្្កកមេសេថេេ្បភេ់ន្នះ  រនេសេថេេ ដល 

           និយអុេីភស�ុុងស្របាេសេក�ីេិត់នេួលលិនិខង្គិ ងំស ន េេយកមួបង ូ ល ុងភស�ុុង់ន ្េន 

            េយសសូថ នកណ�េដមងេ េេងសសយ បងក��េនិេននេសេថេេននដក 

ឧត�ម៖ ស ុុនមងសគងកក្បេភិេសេថេេអសាេយមង!  បង្តរថេកគះសេិកនិីេននកបសាស ុុណ! 

និមល៖ េតេលក្គរននង�លាភស�ុុងអគីសននអុេី្េនេយសសូថ? 



ឧត�ម៖ រនេ្េនណសា េុនបងរនេេលអតាេយមង? 

និមល៖ ស ុុេបិីេននកេូតដលាេេលកេសេល បងនិយ្នបាស ុុឱ្អសាមក និយេ្េន �ុឱុ្េ្េន េ�ន្កកម 

           �ស�ីនមង�េេេូលកមួសនយិនតននិនាតេ្េន 

ឧ�៊្៖ ល�អលសប១ ែដលលពកលរនងរ កចេរលវផតល�ដ ោាលវសេ្ពោិ�យនោ សចោបសអល�លនផតពញិ ល័ដ ៀ  

          សចលនផតពញិ �រពនោសសទោតសវសអកលេកងអតល្�ប សង� នសច មផ្កលផវរ ល�ផលតដផដោោាល្�ប លស 

         ់វធោ្ក៥៣ ខ ១១ដលច១២ នោលស? 

ោិ្ល៖ (ដោោាល្�ប )សតចោ តលេផញលងោៀ ែដលោល តសតច តលពសង លងាោ តនោសននសនលចត  សងកដដ 

           សអផ �ិ ល័យសងកនល ផ្ នសចសញ សតចោ តល៏ងផេរ្ោអសទយលផផោនោសអផ �ិ ល្វលល �់ លចដលចសតច លផវ 

           សតចោ តសសមល តលសសផធលំាសធលោផសអផ៊ �ិ នសចលល....ោបលំាសតចនោផាផោល តលផញ ្�ដលច ា់ នចរ 

ឧ�៊្៖ លពកលរល�ង លោិលវដ សធងវលេកងអតល្�ប សង� នសច  នោល៏ងផលនផតយត៧០០ឆង ធ អ្ោលោលែដលោា  

          លវសេ្ពនោននចកធល ផុ �រ លស់វធោ្ក៥៣ ល័យនសសធងវលធសិ�ល្តផ�សចសធោបសអកពោាវ ោិតៀ សអល�  

           នសចោាលវសេ្ពរ ល្�ប នោោិលវដ លៀវលោលែដលសតចសអល� សតចោ តនោោាោង សចលនផតពញិរ  

          លេកងអតល្�ប សអុសិ� ១៦៖១០ នោែផតដ  ោាលវសេ្ព �វិ�សតច្ិោសអកេរោល តស្លនត�ធលេកងអត �់ ោេអធ  

           ោល ត្ោអសទ ា់ នចលស រ លេកងអតល្�ប វ្្យោ២៖១៩, ន្ដវ១២៖៤០, ោិត១៦៖២១ សវោបោាលវសេ្ពដ  

           សតចោ ត�រពសអល�  មផោិតនោោាោង សចលនផតពញិរ  

ឧ�៊្៖ ោមកលវផតនោែករង  មផលផវ សធោប លនគនែដលនសសធងវោាល្�ប សង� នសច� ្�រពយកចពកច  ន�់ញ 

         ដ  នសល្�ប សង� នសចល័្កោបោាសន៊សច យដសិក រ ុោោិ� ែដលលវផត កលេផញលេកងអតនសសធងវសធោប  

          ៀ សអល� ោិត សចលនផតពញិ នសចោាលវសេ្ពន�់ញដ  ោាលវសេ្ព ល័យោាឺនអាងោោារ 

ោិ្ល៖ លពកលរល�ង លោិលវដ សងកនលតនផ�់សងលទតស ្ិោនោនសសធងវសធោបោាោមកលល អ្ោលោល ែដល 

            លកផ�លងាលសរ លពកលរនោោិលវដ នសិោលនផោាលវសេ្ព្ិោនោ សចោបសអល�លនផតពញិ សងកល�ផ�សច         

             យ្ិោលដផ ា្សតច  ្�សលចែ�សតចនោនធលោញនសសធងវ ល្វៀ សអល� ោិត សចលនផតពញិរ 

ឧ�៊្ ៖ ់ក់៊នចនសខល្�ប លោាោិ្ល ល័ក្ ោិិ្សសប១ ១៥៖ ១ ដលច៤ នោែផតដ “ នតនប្ោលសផវ ខ�អធផតចននចសងក 



           ឺលចរង ដ តោបដធ  ុ តលប ែដលខ�អធនោ្វ មផ្កលផវ  យដធ  ុ តែដលសងកឺលចរង នោសសមល កដៀ យនច 

           កងអតលងាត សងកឺលចរង កធោអតែ�នោសលា�� ាល្វ់ ដធ  ុ តលបលងាត ល័លនផសិោយៀោចិ៊នចា្ោា 

           នោ់្ល ែដលខ�អធនោែិាតននច្ក លលផកែ�សងកឺលចរង នល� ល្វជ�លនផលិ� �វិ� អ្ោដធន្ត ខ�អធនោននច្ក 

            សងកឺលចរង  ា្លសផកសបែដលខ�អធនោសសមលែដ  ល័ដ ោាលបសន់ោសអល� ល្វលំានន នសចលវផតឺលច 

            រង ា្នសល្�ប  លផវដសតច�រពលលនស៊អ ាកងអតង្   មផដលចងិដសប៣ លងាសតចនោោាោង សចលនផតពញិ កដា  ្

            នសល្�ប រ 

ឧ�៊្៖ វដ្ផរង លយោ តនសសា� ៏ិន�វ នសចលពកលរល�ង លែដ រ លេកងអត១ក្ ោិិ្ស១៥៖ ៣ ោិត ៤ ់ព លកន្្ល  

          នោស លស ដ ៀ សអល� នសចោាលវសេ្ព ោិតៀ  សចលនផតពញិ នសចសតច ល័ដសលវលយា្នសល្�ប រ 

និមល៖ ៀ សអល� នសចោាលវសេ្ព ោិតៀ  សចលនផតពញិ នសចសតច ្ិោែ្ោយសងបែដលសតចសល្ផល៏ងផលដផ្វបខាមោលត 

            លងាលស រ ោាលវសេ្ព ល័យែងក ម្វងោលលនតៀ តុ ដដ ធ៏ សននច្ោអសទនលតនផ� ោិតលដផ្វបសល្ផោ្ព 

             លលនតលងា ៀ សអល� នសចោាលវសេ្ព ោិតៀ  សចលនផតពញិ នសចសតច  ល័យែងក ម្វងោលលនតដដ ធ៏  

             ែដលនោែ�ោាយន៊សចន្អលន ា ដផសល្ផៀ តុ លោានោរ 

ឧត�ម៖ រនេកឿងះេ្េនេិេត ដល្តរថេលកមកនិយ �លកកបសាេួកេយងមកដលាេេយ  ាេមលេ 

          ិុនងដូេះឆ អាណសា េុនអកិំ្ន កេួ�ុ ុកេួសមមនិយ យួ បន�េិេត 

 


