
ចូរចាំយាមហ ើយអធសិ្ឋានគ្រប់ហេល                                              
Watching And Praying 

ម ាថាយ Matthews24:36-44 

៣៦ ឯគ្រង់ថ្ងៃ និងហេលកាំណរ់ ហ ោះគ្មានអនកណាដឹងហេ ហទោះទាំងេួកហេវ
តាដដលហៅហលើស្ថានសួរ៌ក៏មិនដឹងដដរ គ្ាបដរគ្េោះវរបតិាថ្នខ្ញាំប ៉ុហណា្ាោះ 
៣៧ ដាបិរកាលណាកូនមន៉ុសាសមក ហ ោះនឹងបានដូចាហៅជាំ ន់ហោកណូ
ហអដដរ ៣៨ ដាបិរហៅគ្គ្ម៉ុនេឹកជនល់ិច ហ ោះហរកាំេ៉ុងដរស៉ុ៊ីផឹក ហ ើយហរៀប
ការបត៊ីគ្បេនធ ដរាបដល់ថ្ងៃដដលហោកណូហអចូលហៅកនញងេូកធាំ ៣៩ ហរឥរ
បានដឹងខលួនហ ើយ ទល់ដរេឹកជន់ហ ើង យកហរហៅទាំងអស់គ្នា ហ ោះដល់
កាលណាកនូមន៉ុសាសមក ក៏នឹងមនដហូចនាោះដដរ ៤០ ហៅគ្គ្ហ ោះ នឹងមន
មន៉ុសាស២ ក់ហៅចាំការ មនាក់នឹងបានយកហៅ ហ ើយមនាកេ់៉ុកហៅ ៤១ ស្តសត៊ី២
 ក់កាំេ៉ុងដរកិនហមាៅ មនាក់នឹងបានយកហៅ ហ ើយមនាក់េ៉ុកហៅ ៤២ ដូហចនោះ 
ឲាយចាំយាម ដាបិរអនករាល់គ្នាមនិដឹងាហេលណា ដដលគ្េោះអមចាស់ថ្នអនក
រាល់គ្នានឹងយាងមកហេ ៤៣ ចរូដឹងហសចកត៊ីហនោះច៉ុោះ ហបើមចាស់ផទោះបានដឹងា
ហចរនឹងមកហៅយាមណា ហ ោះហរនឹងបានចាំយាមមិនឲាយហចរេាំល៉ុោះចូលផទោះ
បានហេ ៤៤ ដូហចនោះ ឲាយអនករាល់គ្នាគ្ប៉ុងហគ្បៀបខលួនាហគ្សចដដរ ដាបិរកូនមន៉ុសាស
នឹងមកហៅហវោដដលអនករាល់គ្នាមិនររិ។ 

១- ច៉ុងបញ្ចប់ថ្នសករាជ End of an Era 
Matthew 24:36 “៣៦ ឯគ្រង់ថ្ងៃ និងហេលកាំណរ់ ហ ោះគ្មានអនកណាដឹងហេ ហទោះទាំងេួកហេវតា
ដដលហៅហលើស្ថានសួរ៌កមិ៏នដឹងដដរ គ្ាបដរគ្េោះវរបិតាថ្នខ្ញាំប ៉ុហណា្ាោះ However, no one knows 
the day or hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the 
Son himself. Only the Father knows. 



២- ដូចាហៅថ្ងៃរបស់ហោកណូហអ Like Noah’s Day 

Matthew 24:37-39 “៣៧ ដាបិរកាលណាកូនមន៉ុសាសមក ហ ោះនឹងបានដូចាហៅជាំ ន់ហោក
ណូហអដដរ ៣៨ ដាបិរហៅគ្គ្ម៉ុនេឹកជន់លិច ហ ោះហរកាំេ៉ុងដរស៉ុ៊ីផឹក ហ ើយហរៀបការបត៊ីគ្បេនធ 
ដរាបដល់ថ្ងៃដដលហោកណូហអចូលហៅកនញងេូកធាំ ៣៩ ហរឥរបានដឹងខលួនហ ើយ ទល់ដរេឹកជន់
ហ ើង យកហរហៅទាំងអស់គ្នា ហ ោះដល់កាលណាកូនមន៉ុសាសមក ក៏នឹងមនដូហចនាោះដដរ When the 
Son of Man returns, it will be like it was in Noah’s day. 38 In those days before the 
flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the 
time Noah entered his boat. 39 People didn’t realize what was going to happen until 
the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of 
Man comes. 

៣- អនកដដលេ៉ុកហៅកនញងថ្ងៃច៉ុងហគ្កាយ Left Behind 

Matthew 24:40-41 “៤០ ហៅគ្គ្ហ ោះ នឹងមនមន៉ុសាស២ ក់ហៅចាំការ មនាក់នឹងបានយកហៅ 
ហ ើយមនាក់េ៉ុកហៅ ៤១ ស្តសត៊ី២ ក់កាំេ៉ុងដរកិនហមាៅ មនាក់នឹងបានយកហៅ ហ ើយមនាក់េ៉ុកហៅTwo 
men will be working together in the field; one will be taken, the other left. 41 Two 
women will be grinding flour at the mill; one will be taken, the other left. 

៤-ចូចាំយាម Watch 

Matthew 24:42 “៤២ ដូហចនោះ ឲាយចាំយាម ដាបិរអនករាល់គ្នាមិនដឹងាហេលណា ដដលគ្េោះអមចាស់
ថ្នអនករាល់គ្នានឹងយាងមកហេ So you, too, must keep watch! For you don’t know what 
day your Lord is coming. 

៥- គ្េោះហយស ូវហលចមកដូចាហចរ Jesus Like a Burglar 

Matthew 24:43-44 ៤៣ ចូរដឹងហសចកត៊ីហនោះច៉ុោះ ហបើមចាស់ផទោះបានដឹងាហចរនឹងមកហៅយាម
ណា ហ ោះហរនឹងបានចាំយាមមិនឲាយហចរេាំល៉ុោះចូលផទោះបានហេ ៤៤ ដូហចនោះ ឲាយអនករាល់គ្នាគ្ប៉ុងហគ្បៀប
ខលួនាហគ្សចដដរ ដាបិរកូនមន៉ុសាសនឹងមកហៅហវោដដលអនករាល់គ្នាមិនរិរ។ Understand this: 
If a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and 
not permit his house to be broken into. 44 You also must be ready all the time, for the 
Son of Man will come when least expected. 


