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អ្នាគត  
The Future 

 
 

 រគបោ់ប ចាបអ់ារមមណ៍្នឹងអនគត។ កណ្ឍ គមពរីទងំថ្មី ទងំចារ់  នររបររអំពីអវីកដលមនុរសគិតថានឹងបកើត   
បឡើង។ អបកវទិាោគរថ និងអបកដឹកនរំោឌ ភ ិលរតូវ នរំុគំនិតបយបល់អំពីអវីកដលនឹងបកើតម្ចនររម្ចបជ់ាតិោរន៍
របរ់បគ។ 
 
 មនុរសកតងកតភយ័ខាល ចអំពីអនគត បោយរំុបយបល់ពីរលឹកកតការទយបជាគជតាតាមតារោគរថ រគូមនថអាគម 
(crystal ball) និង តាមទរមងប់ផសងៗបទៀតសនការទរសទយ។ សថ្ងមយួ ម្ចននរមី្ចប ករ់តម់ករកខ្ញុ ំ បហើយរួរថា បតើោតអ់ាច
បមើល ទសដខ្ញុ ំ បហើយរ បខ់្ញុ ំអំពីអនគតរបរ់ខ្ញុ ំ នកដរឬបទ។ ោតម់្ចនការភាញ កប់ផអើលយ៉ា ងខាល ងំ បៅបពលខ្ញុ ំរ បោ់តថ់ា 
ខ្ញុ ំម្ចនបរៀវបៅតូចមយួកដលរ បខ់្ញុ ំអំពីអនគតរបរ់ខ្ញុ ំ— បហើយបរៀវបៅបនោះករ៏ បអ់ំពីអនគតរបរ់ោតក់ដរ! បនធ បម់ក 
ខ្ញុ ំ នរបគល់គមពរីរមពននបមរតីមយួកាលដល់ោត។់ 
 
 រពោះគមពរីជារបភពកតមយួគតអ់ំពីការទរសទយដព៏ិតរ កដ។ តាមរយៈរពោះបនធូល រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនឱ្យបយើង
ទងំអរ់នូវអវីកដលបយើងចងដ់ឹង។ មនិចា ំច់ «អាន» រលឹកកត ឬ បមើលរនលឹកបបៀរបនោះបទ។ ជាការពិត រពោះជាម្ចច រ់ ន
ហាមឃ្លតក់ិចចការទងំបនោះ និងទរមងស់នមនថអាគមទងំឡាយ។  
 
 របរិនបបើ អបកឆងល់អំពីអនគតរបរ់អបក និងអំពីអវីនឹងបកើតបឡើងបពលរពោះបយរ ូយងមកមថងបទៀត អបកនឹងចាប់
អារមមណ៍្បលើការរិកាបមបរៀនបនោះ។ បយើងនឹងរិកាអំពីការកាតប់ទរបពលអនគត និងអំពីបពលបវលសនការយងមករបរ់
រពោះអម្ចច រ់។ រូមផកីតពួកបទវតាកដលបយើង នរិកាបៅបមបរៀនមុនកច៏ាបអ់ារមមណ៍្ចងដ់ឹងកដរថា បតើរពោះអម្ចច រ់នឹងយង
មកកផនដីបៅបពលណាកដរ។ ចូរបយើងបមើលរពោះគមពរី បហើយបមើលថា បតើរពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះអំពីអនគតរបរ់បយើង! 
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គ្ទរាង 
ក. រពោះជាម្ចច រ់ឆកយ់កអបកបជឿបឡើង The Rapture of Believers 
ខ្. ការបោយរជយបលើកផនដីរបរ់រពោះបយរ ូ The Earthly Rule of Jesus 
គ. ការវនិិចឆយ័បទររបរ់អបកមនិបជឿ The Judgment of Unbelievers 

 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីការឆកប់ឡើងនឹងបកើតបឡើងបៅបពលណា បហើយររម្ចបអ់បកណា។ 
២. ចងអុលរ បព់ីបហតុការណ៍្កដលឱ្យអតទនយ័សនពាកយ រជយមយួពានឆ់ាប ។ំ 
៣. ពនយល់ ថាបតើអវីបៅជាការវនិិចឆយ័បទរបៅឯបល័លងកធំពណ៌្រ។ 
 

ក. រពះជាមាា ស្ឆ់ក់យកអ្នកយជឿយឡើង The Rapture of Believers 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីការ្រ់ទឡើងនឹងទរើតទឡើងទៅទពលណា ទហើយសរាប់អនរណា។ 
 

 ការបលើកបឡើង រំបៅបៅបលើការយងមកវញិបពលអនគតរបរ់រពោះអម្ចច រ់ បៅបពលកដលរទងន់ឹងជួបរកុមជំនុ ំ
រពោះអងគកបុងអាការបវហារយ។៍ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចរ បប់យើងថា បពលណាការឆកប់ឡើងនឹងបកើតបឡើងបឡើយ ពីបរពាោះម្ចន
កតរពោះជាម្ចច រ់មយួអងគគតក់ដលរជាប។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា  
 

រឯីសថ្ងកំណ្ត ់និងបពលបវល ោម ននរណាដឹងបឡើយ បទោះបបីទវតាបៅោទ នបរមរុខ្ ឬរពោះបុរតាកពុ៏ំរជាបកដរ 
ម្ចនកតរពោះបិតាមយួរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះកដលរជាប។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៤:៣៦) 

 

 ប៉ាុកនថ ម្ចនទីរំោល់កដលរ បប់យើងថា ការបលើកបឡើងជិតមកដល់បហើយ។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា មុនបពល
រទងយ់ងមកវញិ អំបពើទុចចរតិ និងអំបពើហឹងានឹងរកីចបរមើនបឡើងជាខាល ងំ។ រពោះរគិរថ និងពាការកីកលងកាល យជាបរចើននឹងបលច
បចញមក។ វនឹងម្ចនរញ្ជួ យកផនដី បរោោះទុរ ាកិស  វតទុចសរងដគ៏ួររអបប់ខ្ពើម និងម្ចនរគ គ្ មផង។ ទីរំោល់ទងំបនោះនិយយ
កបុងកណ្ឍ គមពរីម្ច៉ា ថាយ ជំពូកទី២៤ និងលូកាជំពូកទី២១ កដលកំពុងបកើតបឡើងកបុងបពលបចចុបផនប។ 
 

 ប៉ាុកនថ មនិកមនអវីៗទងំអរ់រុទនកតអវជិជម្ចនបនោះបទ។ បរតពីរោដក៏រនបវទន ម្ចនមនុរសជាបរចើននឹងករវងរក 
រពោះអម្ចច រ់ រពមទងំរកប ើញរពោះអងគផង។ បលកយ៉ាូកអល នទយអំពីការបនោះ ៖ 
 

បរកាយមកបទៀត បយើងនឹងចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង មកបលើមនុរសបលកទងំអរ់។ កូនរបុរកូន
ររីរបរ់អបករល់ោប នឹងកថ្លងរពោះបនធូល ពួកចារ់ទុំរបរ់អបករល់ោប នឹងយល់រុបិននិមតិថ បហើយពួកយុវជន
នឹងនិមតិថប ើញការអោច រយ។ បរកាយមករូមផកីតអបកបំបរ ើរបុរររី កប៏យើងនឹងចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង 
បៅបលើពួកបគកដរ។ (យ៉ាូកអល ២:២៨-២៩) 
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 រគិរថបររ័ិទទនធឹងរងច់ាសំថ្ងសនការបលើកបឡើងបោយអំណ្រ។ អរ់អបកកដល នោល បន់ឹងររ់បឡើងវញិ បហើយអរ់អបក
កដលបៅររ់នឹង នផ្ទល រ់បថូរ។ រគបោ់ប នឹងបៅជួបរពោះអម្ចច រ់បៅកបុងពពក។ បលកប៉ាូលររបររថា៖ 
 

ខ្ញុ ំរូមជំរបបងបអូនអំពីគំបរងការដល៏ក់កំ ងំមយួ គឺថា បយើងមនិោល ប់ទងំអរ់ោប បទ ប៉ាុកនថ បយើងនឹងរតូវ
ករបរទងរ់ទយទងំអរ់ោប  កបុងរយៈបពលដខ៏្លី គឺកតមយួប៉ារបិចកភបកប៉ាុបណាត ោះ។ បៅបពលឮរំបឡងករតចុង
បរកាយ )ដផតិនឹងម្ចនរំបឡងករតបនលឺបឡើង(  មនុរសោល ប់នឹងររ់បឡើងវញិ ទងំម្ចនរបូកាយកដលមនិបចោះ
រលួយ រឯីបយើង បយើងនឹងរតូវករបរទងរ់ទយកដរ បរពាោះរបូកាយកដលកតងកតរលួយបនោះ រតូវកតទទួលយកភាព
កដលមនិបចោះរលួយ បហើយរបូកាយកដលកតងកតោល ប់បនោះរតូវទទួលយកភាពអមតៈ។  
(១កូរនិថូ្រ ១៥:៥១-៥៣) 

 
 បនធ បព់ីការបលើកបឡើង រគិរថបររ័ិទនឹងរតូវវនិិចឆយ័បទរ រពមទងំ នទទួលរ វ្ នរ់របតាមភាពបោម ោះរតងរ់បរ់
បគចំបពាោះរពោះរគិរថ។ បរកាយមក បគនឹងបៅចូលរមួគបុងពិធីជបប់លៀងមងគលការកូនបចៀម បពលរពោះរគិរថកដលជាកូនបចៀមសន
រពោះ ទទួលោវ គមនរ៍កុមជំនុំបធវើជាកូនរកមុរំបរ់រពោះអងគ។ 
 

ដផតិបយើងទងំអរ់ោប នឹងរតូវបៅឈរបៅមុខ្ទីកាតក់ឋីរបរ់រពោះរគិរឋ បដើមផបីអាយម្ចប ក់ៗ ទទួលផល តាមអំបពើ
កដលខ្លួន នរបរពឹតថ កាលពីបៅររ់កបុងរបូកាយបនោះបៅបឡើយ បទោះបីជាអំបពើបនោះលអ ឬ អារកកក់ឋី។  
(២កូរនិថូ្រ ៥:១០) 

 
 បយើងដឹងថា រពោះបលហិតរបរ់រពោះបយរ ូ នយក បបយើងបចញបហើយ បយើងនឹងមនិ ចត់បចំបពាោះ បទងំបនោះ
បទៀតបទ។ ប៉ាុកនថ បយើងនឹងទទួលរ វ្ នត់ាមភាពបោម ោះរតងរ់បរ់បយើងវញិ។ បៅបពលម្ចនការលផងលបកើតបឡើងកបុងជីវតិបយើង 
វជាការលអមយួររម្ចបរ់លឹំកបយើងថា រពោះអម្ចច រ់ទតប ើញរគបក់បបយ៉ា ង។ 
 

បយើងនោំប អររបាយបឡើង រតូវម្ចនអំណ្ររកីរយបអាយខាល ងំ បហើយនោំប បលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរពោះអងគ 
ដផតិដល់បពលបរៀបវវិហមងគលការកូនបចៀមបហើយ ភរយិបថាម ងថ្មីរបរ់កូនបចៀមក ៏នបរៀបចខំ្លួនរចួជាបររច 
បហើយកដរ។ រពោះអងគរបទនបអាយនងបរលៀកពាករ់ងុបរឿង ភលចឺិកញ្ចងចិញ្ញច ច និងបររុិទន។ របមលៀកបំពាកដ់៏
រងុបរឿងបនោះ គឺជាអំបពើរុចរតិបផសងៗកដលរបជាជនដវ៏រុិទន នរបរពឹតថ»។ បទវតាបពាលមកកានខ់្ញុ ំថា៖ «ចូរ
កតរ់តាទុក អបកណាកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរតារ់បៅបអាយមកចូលរមួកបុងពិធីជបប់លៀងមងគលការកូនបចៀម 
អបកបនោះពិតជាម្ចនរុភមងគលបហើយ!»។ បនធ ប់មក បទវតារ បខ់្ញុ ំថា៖ «បរចកឋីទងំបនោះពិតជារពោះបនធូល
របរ់រពោះជាម្ចច រ់កមន»។ (វវិរណ្ៈ ១៩:៧-៩) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ បយងតាមកណ្ឍ គមពរី ១បថ្រាឡូនិក ៤:១៦-១៧ បតើរបបយគណាខ្លោះពិតរ កដ? 
 ក)  បពលរបមលងករតបនលឺបឡើង មនុរសោល បទ់ងំអរ់នឹងររ់បឡើងវញិ។ 
 ខ្)  រពោះអម្ចច រ់នឹងយងមកកផនដី បដើមផជីំនុំជំរោះអបកម្ចន ប។ 
 គ)  អរ់អបកបជឿបលើរពោះរគិរឋកដល នោល ប់បៅបនោះ នឹងររ់បឡើងវញិ។ 
  )  អបកបជឿទងំអរ់ ទងំអបកោល ប ់ទងំអបកបៅររ់ នឹងរតូវបលើកបឡើង បដើមផរីទិតបៅជាមយួរពោះអម្ចច រ់រហូតត
         បៅ។ 
 
២ បតើទីរំោល់អវីខ្លោះកដលអបកប ើញម្ចនកបុងពិភពបលកបចចុបផនប កដលបលើកទឹកចិតថអបកឱ្យបជឿថា ការយងមកឆាប់ៗ របរ់  
    រពោះអម្ចច រ់? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ខ. ការយាយរាជយយលើផផន ីរបស្រ់ពះយយស្  ូThe Earthly Rule of Jesus 
ទោលទៅទ២ី. ច្ងអ លរាប់ពីទហត ការណ៍ណដលឱ្យអតែន័យម្នពារយ រាជយមួយពាន់ឆ្ន ។ំ 
 
 រពោះអម្ចច រ់នឹងយងមកជាមយួរគរថរបរ់រពោះអងគ បដើមផបីោយរជយបលើកផនដីកបុងរយៈបពលមយួពានឆ់ាប ។ំ រយៈ
បពលបនោះបៅថា រជយមយួពាន់ឆាប  ំ(យកមកពីអកសរឡាទីនគឺ mille កដលម្ចននយ័ថា «មយួពាន់»)។ 
 
 រពោះគមពរីនិយយពីរម័យកាលបនោះថាជារោដម៏្ចនអំណ្រ និងភាពរុខ្ោនថបៅបលើកផនដី។ កណ្ឍ គមពរីយ៉ាូោរ ខ្
ទី១៤ និយយថា «រពោះអម្ចច រ់យងមកជាមយួរបជាជនដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគ កដលម្ចនចំនួនដប៏រចើនអបនកអននថ។» 
 

អរ់អបកកដល នររ់បឡើងវញិបៅបលើកទីមយួ ពិតជាម្ចនរុភមងគល បហើយនឹង នវរុិទនបទៀតផង !។ 
បរចកឋីោល ប់ទីពីរ  ោម នអំណាចបលើអបកទងំបនោះបឡើយ ផធុយបៅវញិបគនឹងបៅជាបូជាចារយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 

និងរបរ់រពោះរគិរឋ បហើយបោយរជយជាមយួរពោះអងគ កបុងរយៈបពលមយួពានឆ់ាប ។ំ (វវិរណ្ៈ ២០:៦) 
 

ចចក និងកូនបចៀមនឹងររ់បៅជាមយួោប  ខាល រខ្ិននឹងបដកជាមយួកូនពកព។ កូនបោ និងកូនរិងានឹងរីុចំណី្
ជាមយួោប  បហើយម្ចនបកមងតូចម្ចប កឃ់្លវ លវ។ (បអោយ ១១:៦) 
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៣ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ រជយមយួឆាប កំបុងរពោះគមពរីរំបៅបៅ
 បលើ 
 ក) ការបោយរជយមយួពានឆ់ាប រំបរ់រពោះអម្ចច រ់បលើកផនដី។ 
 ខ្) បពលរគ គ្ មបលើកផនដី។ 
 គ) ការបោយរជយរបរ់អបកបជឿទងំអរ់ជាមយួរពោះរគិរថបលើកផនដី។ 
 

គ.  ការវិនិចឆ័យយោស្របស្អ់្នកមិនយជឿ The Judgment of Unbelievers 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ ថាទតើអវីទៅជ្ជការវិនិច្ឆ័យទទាសទៅឯបល័លងកធំពណ៌ស។ 
 
 បនធ បព់រីពោះបយរ ូបោយរជយអរ់រយៈបពលមយួពាន់ឆាប បំហើយ  មនុរសោល បន់ឹងររ់បឡើងវញិឈរបៅមុខ្ 
រពោះជាម្ចច រ់។ បរកាយមក ម្ចរោតាងំ និងបទវតារបរ់វ រពមទងំរតវតិរចាឆ នទងំអរ់រតូវោកក់បុងោទ ននរកអវចិី។  
ការវនិិចឆយ័បទរបនោះបៅថា ការវនិិច័ឆយបទរបលើបលល័ងកធំពណ៌្រ។ ខ្ពីរបីបចញពីកណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈជំពូកទី២០ រ បប់យើង
អំពីការវនិិចឆយ័បទរបនោះ។ 
 

បនធ បម់ក ខ្ញុ ំប ើញបលល័ងកមយួធពំណ៌្រ រពមទងំប ើញរពោះអងគ កដលគងប់ៅបលើបលល័ងកបនោះផងកដរ។ កផន
ដី និងសផធបម   នរតប់ចញ ត់ពីរពោះភគកថរពោះអងគបៅ ឥតម្ចនរល់អវីបឡើយ។ ខ្ញុ ំកប៏ ើញមនុរសោល បទ់ងំ
អបកធ ំទងំអបកតូចឈរបៅមុខ្បលល័ងក បហើយម្ចនរកាងំជាបរចើនបបើកជាបររច ម្ចនរកាងំមយួបទៀតបបើកកដរគឺ
រកាងំសនបញ្ជ ីជីវតិ។ រពោះអងគកដលគងប់ៅបលើបលល័ងក រទងវ់និិចឆយ័បទរមនុរសោល ប់ទងំអរ់ តាមអំបពើកដល
បគ នរបរពឹតថ ដូចម្ចនកតរ់តាទុកកបុងរកាងំទងំបនោះរោប។់ រមុរទ នរបគល់មនុរសោល ប់កដលបៅកបុង
ទឹកមកវញិ បរចកឋីោល ប់ និងោទ នមចចុរជក ៏នរបគល់មនុរសោល ប់ កដលបៅទីបនោះមកវញិកដរ បហើយរពោះ
អងគនឹងវនិិចឆយ័បទរម្ចប ក់ៗ  តាមអំបពើកដលខ្លួន នរបរពឹតថ។ បរចកឋីោល ប់ និងោទ នមចចុរជរតូវបគប ោះបៅ
កបុងបឹងបភលើង។ បឹងបភលើងបនោះបហើយ ជាបរចកឋីោល ប់ទីពីរ។ អរ់អបកកដលោម នប ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីជីវតិ កន៏ឹងរតូវ
ប ោះបៅកបុងបឹងបភលើងកដរ។ (វវិរណ្ៈ ២០:១១-១៥) 

 
 អរ់អបកកដលម្ចនប ម្ ោះកបុងបញ្ជ ីជីវតិគឺជាអបកបជឿបលើរពោះរគិរថ។ បគោម នអវីរតូវភយ័ខាល ចបទ ពីបរពាោះបគនឹងបៅជាមយួ
រពោះរគិរថអរ់កលផជានិចច។ កណ្ឍ គមពវីវិរណ្ៈ ២១:២-៤ រ បប់យើងអំពីអវីកដលបលកយ៉ាូហានប ើញកបុងការនិមតិថ។ 
 

ខ្ញុ ំប ើញរកុងដវ៏រុិទនជារកុងបយរោូឡឹមថ្មី ចុោះពីោទ នបរមរុខ្ គឺចុោះមកពរីពោះជាម្ចច រ់ ទងំកតងខ្លួនដូច
ភរយិបថាម ងថ្មីតុបកតងខ្លួនទទួលោវ ម។ី ខ្ញុឮំរំបឡងបនលឺយ៉ា ងខាល ងំៗបចញពីបលល័ងកមកថា៖ «បមើលហប៎ រពោះ
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ពនល របរ់រពោះជាម្ចច រ់រទិតបៅជាមយួមនុរសបលកបហើយ! រពោះអងគនឹងរទិតបៅកបុងចំបណាមពួកបគ ពួកបគ
នឹងបៅជារបជារគរថរបរ់រពោះអងគ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ផ្ទធ ល់នឹងគងជ់ាមយួពួកបគ។ រពោះអងគនឹងជូតទឹកកភបក
បចញអរ់ពីកភបករបរ់បគ បរចកឋីោល ប់កលងម្ចនបទៀតបហើយ ការកានទុ់កខ ការបោករបរងង និងទុកខលំ ក 
កក៏លងម្ចនបទៀតកដរ ដផតិអវីៗកដលបកើតម្ចនកាលពីមុនបនោះ  ត់អរ់បៅបហើយ»។ 

 
 បនធ បព់ីការវនិិចឆយ័បលើបលល័ងកធំពណ៌្ររចួមក បុរតធីតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់នឹងបៅជាមយួរពោះអងគ។ រទងន់ឹងបរៀបចំ
ោទ នរួគថ៌្មី និងកផនដីថ្មីររម្ចប់ពួកបគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ភាពអរ់កលផជានិចចជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ ជារោសន 
 ក) ការចងចាអំំបពើ បរបរ់បយើងបៅអតីតកាល និងការោថ យបរកាយអំពី បទងំបនោះ។ 
 ខ្) អំណ្រ និងការររ់បៅជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ គ និង   ជារបបយគពិតរ កដ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក។ វរបកហលជាការចាកប់ងាូរបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន ម្ចនមនុរសជាបរចើនកបរមករករពោះអម្ចច រ់ ឬ 
 ដំណឹ្ងលអរតូវ នរបការរហូតដល់ចុងបំផុតសនកផនដី។ 
 
៤ ខ្) អំណ្រ និងការររ់បៅជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ជាបរៀងរហូត។ 
 
៣ ក និង គ ជារបបយគរតឹមរតូវ។ 
  


