ព្រះយេសវ៊ូ យ កើ ង្ហាញរីការរាករណ៍នងឹ យកើតយ ងើ
Jesus Extended Forecast

ម៉ាកុ ស Mark 13:1-13

១ កាលកំពុងតែចេញពី ព្ពះវិ ហារមក ច ះពួ កសិ សសព្រង់មាក់ រូ លថា ចោកព្រូ ចមើ លន៏ ថ្ម ច ើ យនិ ងមនទី រ
លអ ណាស់ ៎ា ២ ព្ពះចយសូ វមនព្ពះបនទ ូលច្លើ យថា ចែើ ច ើ ញមនទី រធំ ទំងចនះឬចរ បនតិ េចរៀែ នឹ ងគ្មមនថ្ម
ចៅព្ែួែចលើ ថ្ម តែលមិ នព្ែូវរំ ោក់ េុ ះច ះចរ ៣ រួ េកាលព្រង់រង់ចលើ ភ្ា ំ ចែើ មអូ លី វ រល់ មុ ខនឹ ងព្ពះវិ ហារ
ច ះចពព្ែុស យ៉ាកុ ប យ៉ាូ ហាន និ ងអនចព្រ ចរមករូ លសួ រព្រង់ចោយតែកថា ៤ សូ មព្ាប់ ចយើ ងខ្ុ ំ ចែើ
កាលណាានការទំងចនះនឹ ងមកែល់ ចែើ មនរី សំ គ្មល់ ណាឲ្យែឹ ង កា ុងកាលតែលការទំងចនះជិ ែចកើ ែមក
៥ ព្ពះចយសូ វចាប់ តំងមនព្ពះបនទ ូលច្លើ យចៅចរថា េូ រព្បយ័ ែា តព្កងអា កណា អ
ំ ា ករាល់ គ្មាឲ្យវចងេង ៦
ែបិែនឹ ងមនមនុ សសជាចព្េើ នយកច្មះខ្ម
ុ ំ កនិ យយថា រឺ ខ្ុចំ នះច ើ យ ចរក៏ នឹង ម
ំ នុ សសជាចព្េើ នឲ្យវចងេង
ផង ៧ កាលណាអា ករាល់ គ្មាឮនិ យយពី េំាំង ច ើ យពី សូរេំ ាំង ច ះកុ ំឲ្យអា ករាល់ គ្មាមនេិ ែត ថ្ប់ ារមភ
ចែើយ ែបិែការទំងច ះព្ែូវតែមកែល់ តែពុ ំទន់ ែល់ េុ ងបំ ផុែចៅចែើយចរ ៨ ពី ចព្រះសាសន៍ ១នឹ ង
ចលើ កគ្មាទស់នឹ ងសាសន៍ ១ នររ១ទស់នឹ ងនររ១ ក៏ នឹងមនកចព្កើ កែី ចៅកតនល ងចផសងៗ ច ើ យនិ ងមន
អំ ណែ់ នឹ ងេោេលចកើ ែចែើង ចនះជាចែើ មេមននចសេកតី រុកខ ចវរ ចរ ៩ ប៉ាុ តនត ឲ្យអា ករាល់ គ្មាព្បយ័ ែា ខលួន
ពី ចព្រះចរនឹ ងបញ្ជ ូនអា ករាល់ គ្មាចៅឯព្កុមជំនុំ ចរនឹ ងវាយអា ករាល់ គ្មា ចៅកា ុងសាោព្បជុ ំ ច ើ យ ំចៅ
េំ ចរះចៅហាេយចខែត និ ងចសត េ ចោយចព្រះខ្ុ ំ រុ កជារី ប ទ ល់ ែល់ ចោកទំងច ះ ១០ ឯែំ ណឹងលអ នឹ ងព្ែូវ
ផាយែល់ ព្រប់ សាសន៍ ជាមុ នសិ ន ១១ ប៉ាុ តនត កាលណាចរ ំបញ្ជ ូនអា ករាល់ គ្មាចៅ ច ះកុ ំឲ្យថ្ប់ ព្ពួយជាមុ ន
ពី តបបនិ យយ ឬពី រកយតែលព្ែូវថាចែើយ ព្ែូវនិ យយតែចសេកតី ណា តែលានព្បទនមកអា ករាល់ គ្មា
ចៅចវោច ះឯង ែបិែមិ នតមនជាអា ករាល់ គ្មាតែលព្ែូវនិ យយចរ រឺ ជាព្ពះវិ ញ្ញាណបរិ សុរធ ចរចែើ ១២ បង
បអ ូននឹ ងបញ្ជ ូនគ្មាឲ្យព្ែូវសាលប់ ច ើ យឪពុ កនឹ ងបញ្ជ ូនកូ ន កូ ននឹ ងចលើ កគ្មាទស់នឹ ងឪពុ កមតយ ច ើ យនិ ងសំ
ឡាប់ គ្មែ់ បង់ ១៣ មនុ សសទំងអស់នឹ ងសអ ប់ អា ករាល់ គ្មា ចោយចព្រះច្មះខ្ុ ំ តែអា កណាតែលកាន់ ខ្ជជប់
ែរាបែល់ េុ ងបំ ផុែ ច ះនឹ ងានសចគ្រះពិ ែ។

១. ព្រះយេស៊ូវរាករណ៍ ថាព្រះវិហារនឹងព្រវ៊ូ យេបំ ផ្លាញ
JESUS PREDICTED THAT THE TEMPLE WOULD BE DESTROYED
ើ នឹងទ
៤១ កាលទ្រង់យាងទៅបទងកយ
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ើយ ៤៣ ែបិែនឹងមានថ្ងៃមរែល់ ន្ែលរួរខ្មង
ំ សទ្ែូវឯង នឹងទ្វើ

ើយបិរផ្លូវទ្គប់ រិស ៤៤ ទគនឹងរទ្ាបឯងឲ្យទសមើនឹងែី ទ្រមទំងរូន

ទៅន្ែលមានរែុងឯងផ្ង ឥែរុរងមណាមួយឲ្យទៅទ្ែួែទលើងមណា ទៅរែុងឯងទឡើយ រីទទ្រោះឯងមិនបានស្គាល់
ទរល ន្ែលទ្រោះយាងមរទទ្បាសឯងទស្គោះ។

ល៊ូ ការ Luke 19:41-44

២. ព្រះយេស៊ូវរាករណ៍ ថាមានការយកើរយ ើងន៊ូវនិន្នាការេួរយោេរំខានជា
យព្រើន JESUS PREDICTED THE RISE OF DISTURBING TRENDS
A.ការច្របូកច្របល់ ខាងវិញ្ញាណ Spiritual confusion
B. មានជំល

ោះខាងលោធា Military conflicts

C. មានលច្រោះធម្មជាតីការសាហាវ Natural calamities

៣. ព្រះយេស៊ូវរាករណ៍ ថាមានការយបៀរយបៀនព្បឆំងនឹងអ្ា កយ ើរតាមព្រង់
JESUS PREDICTED PERSECUTION AGAINST HIS FOLLOWERS
A. ល

ើ ងច្តូវលធវប
ើ ន្ទាល់ ពីច្ពោះច្រីស្ាល

ោះជាមានការលបៀតលបៀន

We can bear witness to Christ even when persecuted
B. ល

ើ ងអារន្ទាំដណ
ំ ឹ ងលអដល់ ច្រប់ ម្នុស្សលៅលលើផែនដី

We can carry the gospel to every people group on the planet
C. ល

ើ ងអារឈររឹងមាាំកុង
ន ការច្បឈម្ម្ុខជាម្ួ

We can stand firm in the face of opposition

ការទាំ

ស្់

