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១ បងបអូនអអើយ កុាំឲ្យអ្វើជាគ្រូអគ្រើនគ្នា អេកអ ើយ េីអគ្រោះែឹងអ ើយថា អយើងនឹងគ្តូវអោស្ងន់ជាងអរ ២ ែបិត
អយើងោាំងអស់គ្នា ក៏ជាំេប់ជាញយៗ ដែរ អបើអាកណ្តមិនបានជាំេប់អោយរកយសាំែី អនោះជាមនុសសគ្រប់លកខណ៍
អ ើយ ដែលោរនឹងទប់រូបកាយោាំងមូលបានដែរ ៣ អមើលអយើងោក់ដែកបង្ខ ាំរុោះកាុងមាត់អសោះ ឲ្យវាស្តា ប់បង្ា ប់
តាម អ ើយអយើងញាក់រូបកាយវាោាំងមូលអៅបាន ៤ សូមរិតអមើលេីសាំអៅដែរ វា្ាំែល់អម៉ាលោះ អ ើយមានខ្យល់
រាំ ុកបក់ផាត់អៅផង ដតតតកុងអបើកអៅមកបានតាមរិតា ក៏អោយស្តរដតរងកូតយ៉ា ងតូរប៉ាុអណ្តណ ោះ ៥ ឯអណ្តា តក៏ជា
អវយវៈ១យ៉ា ងតូរែូអ ា្ ោះដែរ ប៉ាុដនា អរោះអួតោងយ៉ា ងសាំអបើមណ្តស់ អមើលរុោះ អ្លើងដតបនាិរអទ ោរនឹងអ ោះតគ្េ្ាំៗ 
អៅបាន ៦ អ ើយអណ្តា តក៏ជាអ្លើងដែរ រឺជាអោកីយ៍ែ៏អេញអោយអសរកាីទុរចរិត ជាអគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជា១នឹង    
អវយវៈឯអទៀតរបស់អយើង ជារបស់ដែលអ្វើឲ្យរូបកាយោាំងមូលអស្តោ កអគ្គ្នក ក៏បអញ្ឆោះោាំងផលូវជីវិតផង អ ើយអ្លើង
អ ោះអនោះមកេីស្តា ននរកដែរ ៧ រីឯគ្រប់ោាំងេូជសតវតគ្េ សតវស្តល ប សតវលូនវារ និងសតវអៅកាុងសមុគ្ទ អនោះអរ
ោរនឹងផសាំបាន ក៏មានមនុសសបានផសាំងអ ើយដែរ ៨ ដតឯអណ្តា តវិញ អនោះគ្នោ នអាកណ្តោរនឹងផសាំងបានអ ើយ 
រឺជារបស់ោគ្កក់ដែលទប់មិនបាន ក៏មានអេញអោយេិស ដែលនាំឲ្យស្តល ប់ ៩ អោយស្តរអណ្តា ត អនោះអយើង
សរអសើរែាំអកើងែល់គ្េោះអមាច ស់ែ៏ជាគ្េោះវរបិតាផង អ ើយោក់បណ្តា ស្តែល់មនុសស ដែលអកើតមកតាមរូបអងាគ្េោះ
ផង ១០ មានោាំងរកយសរអសើរ និងរកយគ្បអទរផាា ស្ត អរញមកេីមាត់ដត១អនោះឯង បងបអូនអអើយ មិនរួររបបីឲ្យ
មានែូអ ា្ ោះអ ើយ ១១ អតើរនធទឹកដត១នឹងោរអរញជាទឹកស្តប អ ើយភ្លល វផងបានឬអទ ១២ បងបអូនអអើយ អតើអែើម
ោវ ោរនឹងបអងកើតដផលជាអូលីវ ឬអែើមទាំរាំងបាយជូរបអងកើតដផលជាោវ បានឬអទ ែូអរាោះ គ្នោ នរនធទឹកណ្តអរញទឹក ជា
តគ្បផងស្តបផងបានអ ើយ។ 



១- អវីដែលអយើងនិយយជោះឥទធិេលមកអលើជីវិតោាំងគ្សុង                                                 
What We Say Impacts Our Whole Life. 

 
2 Indeed, we all make many mistakes. For if we could control our tongues, we 

would be perfect and could also control ourselves in every other way. 3 We can 

make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth. 4 
And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even 
though the winds are strong. 5 In the same way, the tongue is a small thing that 

makes grand speeches....................... 

 

២- អ តុអវីបានជារកយមានអាំាំណ្តរខ្ល ាំងអមល៉ាោះ  Why Words Are So Powerful 

....................... But a tiny spark can set a great forest on fire. 6 And among all the parts 

of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, 

corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire 

by hell itself.  

 

៣- ែាំអណ្តោះគ្ស្តយដផាកោាំងេីរ A Two-Part Solution 

ក ូូស Collossians 4:6  រូរឲ្យរកយសាំែីរបសអ់ាករាល់គ្នា  បានគ្បកបអោយគ្េោះរុណជានិរច ោាំងបង់
អាំបិលផង អែើមបីឲ្យែឹងជាដបបយ៉ា ងណ្ត ដែលរួរអ លើយែល់មនុសសនិមួយៗ។ Let your conversation be 

gracious and attractive[a] so that you will have the right response for everyone. 


