
សញ្ញាណព្រមានននពរលចុងពព្ោយ Warning Signs of the End Times 

លូកា Luke 21:7-19 

៥ កាលអ្នកខ្លះកំពុងតែនិយាយពីព្ពះវហិារ តែលធ វ្ើនឹងថ្មយា៉ា ងលអ  ធ ើយតាក់តែងធោយែ

ង្វវ យទំងប៉ាុន្មម ន ធន្មះព្រង់មានព្ពះបនទលូថា ៦ ឯរបស់ទំងធនះ តែលអ្នករាល់គ្នន កំពុងតែ

ធមើល ធន្មះនឹងមានថ្ថ្ៃមកែល់ តែលនឹងគ្នម នថ្មធៅព្ែួែធលើថ្មធរៀែ ឥែព្ែូវរំលាក់ចុះធន្មះធរ 

៧ ធន្មះធេរូលសួរព្រង់ថា ធលាកព្េូ ធែើកាលណាការទំងធនះនឹងធកើែធ ើង ធែើមានរី

សំគ្នល់ណា ឲ្យែឹងកន ុងកាលតែលការទំងធនះជិែមកែល់ ៨ ព្រង់មានព្ពះបនទលូថា ចូរ

ព្បយ័ែន តព្កងអ្នកណាន្មំឲ្យអ្នករាល់គ្នន វធងវង ែបិែនឹងមានមនុសសជាធព្ចើនយកធ ម្ ះខំុ្្ មក

និយាយថា េឺខំុ្្ធនះធ ើយ ក៏នឹងថា ធវលាជិែែល់ធ ើយ ែូធចនះ កំុឲ្យធៅតាមធេធ ើយ ៩ កាល

ណាអ្នករាល់គ្នន ឮនិយាយពីចំបំង និងចលាចល ធន្មះកំុឲ្យភ័យសល ុែធ ើយ ែបិែការទំងធន្មះ

ព្ែូវតែមកជាមុន តែធន្មះពំុទន់ែល់ចុងបំផុែជាឆាប់ធម៉ាល ះធរ។ ១០ ព្រង់ក៏មានព្ពះបនទូលធៅ

ធេថា សាសន៍១នឹងធលើកគ្នន ទស់នឹងសាសន៍១ ធ ើយនេរ១ទស់នឹងនេរ១ ១១ ក៏នឹងមាន

កធព្កើកែីជាខ្ល ំង និងអំ្ណែ់ ធ ើយអាសននធរាេធៅកតនលងធផសងៗ ទំងមានធ ែុន្មំឲ្យភ័យ 

និងរីសំគ្នល់យា៉ា ង្ំពីធលើធមឃផង ១២ តែមុនការទំងធន្មះ ធេនឹងចាប់អ្នករាល់គ្នន ធ វ្ើរុកខ  

បញ្ជូនធៅសាលាព្បជុុំ ធ ើយោក់េុក ព្ពមទំងន្មំអ្នករាល់គ្នន ធៅចំធ ះធសេច និងធៅហាវ យ

ធខ្ែេ ធោយធព្ ះធ ម្ ះខំុ្្ផង ១៣ ប៉ាុ តនេការធន្មះនឹងព្ែ ប់តព្បជាឱកាស ឲ្យអ្នករាល់គ្នន ធ វ្ើ

បន្មទ ល់វញិ ១៤ ែូធចនះ ចូរសំធរចកន ុងចិែេថា អ្នករាល់គ្នន នឹងមិនេិែជាមុន អំ្ពី កយតែលព្ែូវ

ធោះសាធរ ១៥ ែបិែខំុ្្នឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នន មានថ្វីមាែ់ ធ ើយនិងព្បជ្ាវញិ តែលពួកអ្នកែតាំងពំុ

អាចនឹងធ ល្ើយ ល្ង ឬររឹងទស់បនធ ើយ ១៦ ប៉ាុ តនេ ធទះទំងឪពុកមាេ យ បងបអ ូន ញាែិសន្មេ ន 

ធ ើយមិព្ែសំឡាញក៏់នឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នន  ធ ើយនឹងសំឡាប់អ្នករាល់គ្នន ខ្លះតែរ ១៧ មនុសសទំង

អ្ស់នឹងសអប់អ្នករាល់គ្នន  ធោយធព្ ះធ ម្ ះខ្្ុំ ១៨ តែសូមបសីក់១សរថ្សធលើកាលអ្នករាល់

គ្នន  ក៏មិនព្ែូវវនិ្មសបែ់ផង ១៩ អ្នករាល់គ្នន នឹងបនជីវែិេង់ធៅវញិ ធោយមានចិែេខ្ជ ប់ខ្ជួន។ 



១- ក ុំអោយអេនុំអ្នកអោយវអវេវ DON’T BE DECEIVED                                                                                 
ខ 21:8 “ចូរប្រយ័ត្ន ក្ប្ែងអ្នែណានាំឲ្យអ្នែរាលគ់្ន្វង្ងេង Watch out that you are not 
deceived.” 

 

២- ក ុំអោយភយ័ស្លតុអ ើយ DO NOT BE AFRAID                                                                                                                   
ខ 9 “កាលណាអ្នែរាលគ់្ន្ឮនិយាយពីចាំបាំង និងចលាចល ង្នោះែ ាំឲ្យភ័យស្លុត្ង្ ើយ When you 
hear of wars and revolutions, do not be frightened.” 

ខ 13 Jesus tells His disciples they will suffer persecutions but “13រ  ក្នែការង្នោះនឹងប្ត្
 រ់ក្ប្រជាឱកាស្ ឲ្យអ្នែរាល់គ្ន្ង្្េើរនទ្ល់វញិ This will result in your being witnesses to 
them.” 

ខ 15 “ដ្បិត្ខ្ុាំនឹងឲ្យអ្នែរាល់គ្ន្មានថ្េីមាត់្ ង្ ើយនិងប្បជាញ្វិញ ក្ដលពែួអ្នែត្តាំងព ាំអាចនឹង
ង្្លើយ្លង ឬទទងឹទាស្់បនង្ ើយ For I will give you words and wisdom that none of your 
adversaries will be able to resist or contradict.” 

ខ 18-19 “១៨ ក្ត្ស្ូម្បសី្ែ់១ស្រសស្ង្លើែ្ាលអ្នែរាល់គ្ន្ ែ៏មិនប្តូ្វវិនស្បត់្ផង ១៩ អ្នែរាល់
គ្ន្នឹងបនជីវិត្គង់ង្ៅវញិ ង្ោយមានចិត្ែខ្ជ្រ់ខជនួ។ But not a hair of your head will perish. 
By standing firm you will gain life.” 

៣- មនិត្តូវអោយអេនុំអ្នកបែកោរមមណ៍អ ើយ DO NOT BE DISTRACTED –                                                        
ខ 34-36 “34 "៣៤ ចូរអ្នែរាល់គ្ន្ប្រយ័ត្នខលួន ក្ប្ែងចិត្ែអ្នែរាល់គ្ន្ែាំព ងក្ត្ផទុែនូវង្ស្ចែែីវែ់
នឹងស្ ីផឹែ ង្ ើយនិងង្ស្ចែែីខេល់ខ្វ្យង្ៅជីវិត្ ង្នោះង្លាក្ត្សថ្ៃង្នោះមែដល់អ្នែរាល់គ្ន្ភ្ល្ម ៣៥ 
ដ្បិត្សថ្ៃង្នោះនឹងមែដូចជាលរ់ ប្គរង្លើអ្ស្ទ់ាាំងមន ស្្សក្ដលង្ៅប្គរ់ង្លើក្ផនដី ៣៦ ដូង្ចនោះ ចូរ
ចាំយាមច ោះ ង្ ើយអ្្សិ្ឋន្ជានិចច ង្ដើម្បីឲ្យបនរារ់ជាគួរនឹងរួចពីការទាាំងង្នោះក្ដលប្ត្ូវមែ 
ង្ ើយឲ្យបនឈរង្ៅម ខែូនមន ស្្សផង។ Be careful, or your hearts will be weighed down 
with dissipation, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you 
unexpectedly like a trap. 35 For it will come upon all those who live on the face of the 
whole earth. 36 Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all 
that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.” 


