
ព្រះយេស ៊ូវយ ើក ង្ហា ញរកីាររាករណន៍ងឹយកើតយ ើង 
Jesus Extended Forecast 

ម៉ា កុស Mark 13:1-13 

១ កាលកំពុងតែចេញពីព្ពះវិហារមក ច ះពួកសិសសព្រង់មា ក់រូលថា ចោកព្រូ ចមើលន៏ ថ្ម  ច ើយនិងមនទីរ

លអណាស់ ា៎  ២ ព្ពះចយស ូ វមនព្ពះបនទ ូលច ល្ើយថា ចែើ ច ើញមនទីរធំទំងចនះឬចរ បនតិេចរៀែ នឹងគ្មម នថ្ម

ចៅព្ែួែចលើថ្ម  តែលមិនព្ែវូរំោក់េុះច ះចរ ៣ រួេកាលព្រង់រង់ចលើភ្ា ំចែើមអូលីវ រល់មុខនឹងព្ពះវិហារ 

ច ះចពព្ែុស យ៉ា កុប យ៉ាូហាន និងអនចព្រ ចរមករូលសួរព្រង់ចោយតែកថា ៤ សូមព្ាប់ចយើ ងខុ្ ំចែើ

កាលណាានការទំងចនះនឹងមកែល់ ចែើមនរីសំគ្មល់ណាឲ្យែឹង កា ុងកាលតែលការទំងចនះជិែចកើែមក 

៥ ព្ពះចយស ូ វចាប់តំងមនព្ពះបនទ ូលច ល្ើយចៅចរថា េូរព្បយ័ែា  តព្កងអាកណា ំអាករាល់គ្មា ឲ្យវចងេង ៦ 

ែបិែនឹងមនមនុសសជាចព្េើនយកច ម្ ះខុ្មំកនិយយថា រឺខុ្ចំនះច ើយ ចរក៏នឹង ំមនុសសជាចព្េើនឲ្យវចងេង

ផង ៧ កាលណាអាករាល់គ្មា ឮនិយយពីេំាំង ច ើយពីសូរេំាំង ច ះកំុឲ្យអាករាល់គ្មា មនេិែតថ្ប់ារមភ

ចែើយ ែបិែការទំងច ះព្ែវូតែមកែល់ តែពុំទន់ែល់េុងបំផុែចៅចែើយចរ ៨ ពីចព្រះសាសន៍១នឹង

ចលើកគ្មា ទស់នឹងសាសន៍១ នររ១ទស់នឹងនររ១ ក៏នឹងមនកចព្កើកែីចៅកតនលងចផសងៗ ច ើយនិងមន

អំណែ់នឹងេោេលចកើែចែើង ចនះជាចែើមេមននចសេកតីរុកខចវរ ចរ ៩ ប៉ាុ តនត ឲ្យអាករាល់គ្មា ព្បយ័ែាខលួន 

ពីចព្រះចរនឹងបញ្ជ ូនអាករាល់គ្មា ចៅឯព្កុមជំនំុ ចរនឹងវាយអាករាល់គ្មា  ចៅកា ុងសាោព្បជំុ ច ើយ ំចៅ

េំចរះចៅហាេ យចខែត  និងចសតេ ចោយចព្រះខុ្ ំរុកជារីប ទ ល់ែល់ចោកទំងច ះ ១០ ឯែំណឹងលអ នឹងព្ែូវ

ផាយែល់ព្រប់សាសន៍ជាមុនសិន ១១ ប៉ាុ តនតកាលណាចរ ំបញ្ជ ូនអាករាល់គ្មា ចៅ ច ះកំុឲ្យថ្ប់ព្ពួយជាមុន

ពីតបបនិយយ ឬពីរកយតែលព្ែូវថាចែើយ ព្ែូវនិយយតែចសេកតីណា តែលានព្បទនមកអាករាល់គ្មា  

ចៅចវោច ះឯង ែបិែមិនតមនជាអាករាល់គ្មា តែលព្ែូវនិយយចរ រឺជាព្ពះវិញ្ញា ណបរិសុរធ ចរចែើ  ១២ បង

បអ ូននឹងបញ្ជ ូនគ្មា ឲ្យព្ែូវសាល ប់ ច ើយឪពុកនឹងបញ្ជ ូនកូន កូននឹងចលើកគ្មា ទស់នឹងឪពុកមត យ ច ើយនិងសំ

ឡាប់គ្មែ់បង់ ១៣ មនុសសទំងអស់នឹងសអ ប់អាករាល់គ្មា  ចោយចព្រះច ម្ ះខុ្ ំតែអាកណាតែលកាន់ខ្ជជ ប់ 

ែរាបែល់េុងបំផុែ ច ះនឹងានសចគ រ្ ះពិែ។ 

 



១. ព្រះយេស ៊ូវរាករណ៍ថាព្រះវហិារនឹងព្រ៊ូវយេបំផ្លា ញ  

JESUS PREDICTED THAT THE TEMPLE WOULD BE DESTROYED 

៤១ កាលទ្រង់យាងទៅបទងកើយ នឹងទ ើញរីទ្រុងទ ើយ ទ ោះរ៏ទ្រង់ទ្រោះរន្នែងនឹងទ្រុងទ ោះថា ៤២ ឱឯង ឯង
ទ ើយ ទៅថ្ងៃរបស់ឯងទនោះ គួរណាស់ន្ែឯងបានស្គា ល់ទសចរតី ន្ែលសរំាប់ឲ្យឯងបានសុខស្គនតទៅទ ោះ ប ុន្នតឥឡូវ
ទនោះ ទសចរតទីងំទ ោះបានរបំាងំនឹងន្នែរឯងទ ើយ ៤៣ ែបិែនឹងមានថ្ងៃមរែល់ ន្ែលរួរខ្ម ងំសទ្ែូវឯង នឹងទ្វើ
ប ា យទៅជុំវញិឯង ទ្រមទងំទោមរ័រធ ទ ើយបិរផ្លូវទ្គប់រិស ៤៤ ទគនឹងរទ្ាបឯងឲ្យទសមើនឹងែី ទ្រមទងំរូន
ទៅន្ែលមានរែុងឯងផ្ង ឥែរុរងមណាមួយឲ្យទៅទ្ែួែទលើងមណា ទៅរែុងឯងទឡើយ រីទទ្រោះឯងមនិបានស្គា ល់
ទរល ន្ែលទ្រោះយាងមរទទ្បាសឯងទស្គោះ។  
ល៊ូការ Luke 19:41-44 

 

២. ព្រះយេស ៊ូវរាករណ៍ថាមានការយកើរយ ើងន៊ូវនិន្នា ការេួរយោេរំខានជា

យព្រើន JESUS PREDICTED THE RISE OF DISTURBING TRENDS 

A.ការច្របកូច្របល់ខាងវញិ្ញា ណ Spiritual confusion 

B. មានជលំ ោះខាងលោធា Military conflicts 

C. មានលច្រោះធម្មជាតកីារសាហាវ Natural calamities 

 

៣. ព្រះយេស ៊ូវរាករណ៍ថាមានការយបៀរយបៀនព្បឆំងនឹងអ្ាកយ ើរតាមព្រង់ 

JESUS PREDICTED PERSECUTION AGAINST HIS FOLLOWERS 

A. ល ើងច្តូវលធវើបន្ទា ល់ពីច្ពោះច្រសី្ាល ោះជាមានការលបៀតលបៀន                                                 

We can bear witness to Christ even when persecuted 

B. ល ើងអារន្ទាំដណឹំងលអដល់ច្រប់ម្នសុ្សលៅលលើផែនដ ី                                            

We can carry the gospel to every people group on the planet 

C. ល ើងអារឈររងឹមាាំកនុងការច្បឈម្ម្ខុជាម្ួ ការទាំ ស់្                                                

We can stand firm in the face of opposition 


