
 
 
 

 
 
 

 
   

THEOLOGY GUIDE 

មគ្គុទេសក៍ទេវសាស្តសរវេិា 
 
 

 

 PROLEGOMENA 

ការចាប់ទ្រើម 

Society 

សង្គម 

Individualistic 

ជាឯកកត្របុគ្គល 

Collectivistic 

ជាសមូហភាព 

Animistic 

ជាអ្នកទ ឿទលើវញិ្ញា ណ 

Existential Question 

 

សំណួរអ្ត្ថិភាព 

How can my sins be forgiven to 
be assured of heaven? 

ទដើមបីប្រាកដថាខ្ុំអាច
ទៅសាថ នសួគ៌្ាន 

ទត្ើអំ្ទពើរាបរបស់ខ្ុំប្រត្ូវ
ានអ្ត់្ទោសយ៉ាង្ដូច

ទមរច? 

How can I be a part of the 
community to be respected? 

ទត្ើទ្វើដូចទមរចទដើមបឲី្យខ្ុំ
កាា យទៅជាផ្្នកមួយ
របស់សហគ្មន៍ និង្
អាចេេួលាននូវការ

ទោរព? 

How can I access the power 
to control life? 

ទត្ើខ្ុំប្រត្ូវទ្វើដូចទមរច
ទដើមបេីេួលាន
អំ្ណាចប្រគ្ប់ប្រគ្ង្

 ីវតិ្? 

Christian Theology 

ទេវសាស្តសររបស់
ប្រគី្សាា ន 

Augustinian, Reformed 

អ្ហគឺសសាីទនៀន, 
រហីវម 

Undeveloped 

ោា នការអ្ភិវឌ្ឍន៍ 

Pentecostal, Charismatic 

ថ្ងៃេី៥០, ខារសីាា េិក 

Principle Metaphor 

ទោលការណ៍
ទ្ៀប 

Courtroom (legal) 

បនាប់សវនាការ 
(ចាប់) 

Community (relational) 

សហគ្មន៍ 

(សាច់ញាតិ្) 

Combat (military) 

ត្យុេធ (កង្េ័ព) 

Primary Location 

េីតំង្ទដើមដំបូង្ 
West (Europe, N. America) 

ភាគ្ខាង្លិច (អឺ្រ ៉ាបុ,  
អាទមរកិខាង្ទ ើង្) 

East (Middle East, Asia) 

ភាគ្ខាង្ទកើត្ 

(ម ឃមឹបូពារ,៌ អាសីុ) 

South (Africa, tribal) 

ភាគ្ខាង្ត្បូង្ 

(អាហ្វហវិក, កុលសមព័នធ) 
Christian Status 

សាថ នភាព 

ប្រគី្សាា ន 

Historically Christian 

តមប្របវត្រិសាស្តសរ 
ប្រគី្សាា ន 

Minimally Christian 

មានប្រគី្សាា នតិ្ចតួ្ច 

Recently Christian 

ទេើបផ្ត្មានប្រគី្សាា ន 

 

GUILT 

ពិរេុធ 
SHAME 

អាមា៉ាស់ 

FEAR 

ភ័យខាា ច 
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GOD 

ប្រពះ 

God 

ប្រពះ 

Lawgiver & Judge 

(sinless, perfect, just) 

អ្នកតក់ផ្ត្ង្ចាប់ និង្ 
ទៅប្រកម 

(ោា នាប ឥត្ទខាច ះ  
ប្រតឹ្មប្រត្ូវ) 

Father & Patron 

(glorious, superior, faithful) 

ឳពុក និង្មាច ស់ 

(រងុ្ទរឿង្ លអទលើសលប់ 
ទសាា ះប្រត្ង់្) 

Ruler & Deliverer 

(sovereign, transcendent) 

អ្នកប្រគ្ប់ប្រគ្ង្ & អ្នកស
ទហ្វ គ្ ះ 

(អ្្ិបទត្យយ ឧត្រុង្គ
ឧត្រម) 

God’s Holiness 

ភាពបរសុិេធ 
របស់ប្រពះ 

He alone perfectly keeps the 
absolute moral standard 

មានផ្ត្ប្រេង់្ប៉ាុទណាណ ះ
អាចរកានូវកប្រមិត្សរង់្
ដាថ្នសីល្ម៌ាន 

He alone is infinitely glorious, 
deserving all reverence 

មានផ្ត្ប្រេង់្ប៉ាុទណាណ ះផ្ដល
មានសិររីងុ្ទរឿង្ជានិចច 

សករិសមឲ្យទោរពចុះចូល 

He alone created and stands 
above all things and beings 

មានផ្ត្ប្រេង់្ប៉ាុទណាណ ះ
ផ្ដលានបទង្កើត្ និង្

ប្រគ្ប់ប្រគ្ង្ទលើអ្វីៗោំង្អ្ស់ 

God’s Sovereignty 

អ្្ិបទត្យយភាព
របស់ប្រពះ 

Forgives transgressors and 
enacts our future salvation 

អ្ត់្ទោសដល់មនុសស
មានាប និង្សទប្រមច 
ការសទហ្វ គ្ ះរបស់ទយើង្

នាទពលអ្នាគ្ត្ 

Honors lowly mortals and 
humbles the falsely proud 

្រល់កិត្រិយសដល់
មនុសសតូ្ចោប និង្
បនាា បចុះមនុសសមាន

អំ្នួត្ 

Defeats spiritual opposition 
and rules the world 

យក ័យ ំនះទលើ
បចាច មិត្រខាង្ឯ

វញិ្ញា ណ និង្ប្រគ្ប់ប្រគ្ង្
ទលើពិភពទោក 

God’s Righteousness 

ទសចករីសុចរតិ្
របស់ប្រពះ 

Punitive justice 

េណឌ កមាដ៏យុត្រិ្ម៌ 

Covenantal Faithfulness 

សមពនធទមប្រតី្ 

ដ៏ទសាា ះប្រត្ង់្ 

Cosmic Power 

មានអំ្ណាចទលើអ្វីៗ
ោំង្អ្ស់ 

 

SIN 

អំ្ទពើាប 

Sin 

អំ្ទពើាប 

Transgression & Lawbreaking 

ការប្របប្រពឹត្រទលាើស និង្
ការបំពានចាប់ 

Disloyalty & Rebellion 

ការមិនទសាា ះប្រត្ង់្ និង្
ការបះទារ 

Usurpation & Idolatry 

ការដទណរើ មអំ្ណាច 
និង្ការថាវ យបង្គំរបូប្រពះ 
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Sinfulness  

ភាពជាមនុសស
មានាប 

Total depravity 

អាប្រកក់ោំង្ស្សុង្ 

Complete unacceptability 

មិនអាចេេួលយកាន
ោំង្ស្សុង្ 

Utter vulnerability 

ោា នអ្នកការពារ
ោល់ផ្ត្ទសាះ 

Violation 

ការបំពានចាប់ 

God’s laws and justice 

ចាប់ និង្ភាពយុត្រិ្ម៌
របស់ប្រពះ 

God’s face and glory 

ប្រពះភហ្វករ និង្សិរលីអ
របស់ប្រពះ 

God’s power and authority 

សិេធិ និង្អំ្ណាច
របស់ប្រពះ 

Sinners 

មនុសសមានាប 

Condemned 

្រនាា ទោស 

Rejected 

ទាះបង់្ទចាល 

Cursed 

ដាក់បណារ សារ 

Consequences of Sin 

្លថ្នអំ្ទពើាប 

Judgment and punishment 

ការកាត់្ទោស និង្ការ
ដាក់េ័ណឌ កមា 

Disgrace and humiliation 

ភាពអាមា៉ាស់ និង្ការ
អាប់យស 

Domination and bondage 

ការប្រត្តួ្ប្រត និង្ោស
ភាព 

Emotions of Sin 

អារមាណ៍ថ្នអំ្ទពើ
រាប 

Regret 

ទសាកសារ យ 

Unworthiness 

មិនសករិសម 

Anxiety 

ការងប់ារមភ 

The Fall (Gen 3) 

ការធ្លា ក់កនុង្ 

អំ្ទពើាប 

(ទោកុបបត្រិ ៣) 

Shifted blame 

េមាា ក់កំហុសទៅអ្នក
ដថ្េ 

Covered nakedness 

បិេាំង្ភាពអាប្រកាត្ 

Hid in fear 

ពួនទៅកនុង្ភាពភ័យ
ខាា ច 

Cultural Solutions 

ដំទណាះស្សាយ
តមវបប្ម៌ 

Justify, confess, restitution 

ទ្វើទអាយប្រតឹ្មប្រត្ូវ,
សារភាពកំហុស, 
ការសង្វញិ 

Cover, flee, abandon 

បិេាំង្, រត់្ទចញ, 
បំទភាចទចាល 

Animism, black magic 

ទ ឿទលើវញិ្ញា ណ,  
អំ្ទពើ្ាប់ 

False Hope 

ទសចករីសង្ឃមឹ
ផ្កាង្កាា យ 

Morality, works, merit 

សីល្ម៌, ការប្របប្រពឹត្រ, 
បុណយកុសល 

Identity, connections, name 

អ្ត្រសញ្ញា ណ, 
សាច់ញាតិ្, ទ ា្ ះ 

Rituals, knowledge 

េមាា ប់, ចំទណះដឹង្ 

The OT laws reveals 

ការប ា្ ញចាប់
កនុង្សញ្ញា ចាស់ 

Our moral failure  

ការបរា ័យខាង្ឯ 

សីល្ម៌របស់ទយើង្ 

Our defilement/separation  

ការប្របមាង/ការដាច់
ទចញរបស់ទយើង្ 

Our idolatry  

ការថាវ យបង្គំរបូប្រពះ
របស់ទយើង្ 
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JESUS 

ប្រពះទយស ូ 
Christ 

ប្រពះប្រគី្សា 
Substitute & Sacrifice 

សប្រមាប់ ំនួស និង្
ទប្រគ្ឿង្បូជា 

Mediator & Brother 

អ្នកសប្រមុះសប្រមួល និង្
បង្បអូន 

Conqueror & Liberator 

អ្នកមាន ័យ ំនះ និង្
អ្នករទំដាះ 

Incarnation 

ការចាប់កំទណើ ត្ 

Jesus becomes fully human to 
pay our debt 

ប្រពះទយស ូានទកើត្ជា
មនុសសទដើមបបីង់្សង្ថ្ងា

ទោះាបទយើង្ 

Jesus leaves glory to glorify 
the Father and us 

ប្រពះទយស ូលះចាកសិរ ី
លអទដើមបីថាវ យសិរលីអ
ដល់ប្រពះវរបិត និង្
ទយើង្ោំង្អ្ស់ោន  

Jesus arrives to destroy the 
works of the devil 

ប្រពះទយស ូានយង្
មកទដើមបីបំផ្លា ញកិចច
ការរបស់វញិ្ញា ណ

អាប្រកក់ 

Jesus’ Life 

ប្រពះ នាប្រពះ
ទយស ូ 

Lived sinlessly 

រស់ទៅទដាយោា នាប
ទសាះ 

Healed the impure, ate with 
outcasts, welcomed Gentiles  

ពាាលមនុសសមាន
ាប បរទិភាគ្ជាមួយ
មនុសសផ្ដលទគ្មិនរាប់
រក សាវ គ្មន៍សាសន៍ដ៏ថ្េ 

 Cast out demons, worked 
miracles, signs & wonders 

បទណរ ញអារកស ទ្វើ
ការអ្សាច រយ េីសមាគ ល់ 

និង្ភាពអ្សាច រយ 

Jesus’ Death 

ការសុគ្ត្របស់
ប្រពះទយស ូ 

Bears the punishment for our 
moral transgressions 

េេួលយកនូវេណឌ កមា
ថ្នអំ្ទពើាបផ្ដលទយើង្

ានប្របប្រពឹត្រិ 

Removes our shame and 
restores God’s face/honor 

លុបោង្ភាពអាមា៉ាស់
របស់ទយើង្ និង្សាអ ង្
ប្រពះភហ្វករប្រពះជាមាច ស់/

កិត្រិយសទ ើង្វញិ 

Defeats spirits and powers 

យក ័យ ំនះទលើ
វញិ្ញា ណ និង្អំ្ណាច 

ប្រគ្ប់ប្រគ្ង់្្ង្
ោំង្ឡាយ 

The Cross 

ទ ើឆ្កក ង្ 

Appeases God’s wrath 

េប់ទសចកត្រីទប្រកា្របស់
ប្រពះជាមាច ស់ 

Changes God’s evaluation 

ផ្លា ស់បរូរនូវការវាយត្ថ្មា
របស់ប្រពះ 

Establishes God’s power 

បទង្កើត្នូវឫោធ នុភាព
របស់ប្រពះជាមាច ស់ 

Atonement Theory 

ប្រេឹសរីថ្នការ
្សះ្ា 

Penal Substitution 

ដាក់ទោស ំនួស 

Satisfaction (Anselm) 

ទពញចិត្រ (បរសុិេធ) 

Christus Victor 

 ័យ ំនះទលើអំ្ណាច
ថ្នវញិ្ញា ណអាប្រកក់ 
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Jesus’ Resurrection 

ការរស់ទ ើង្វញិ
របស់ប្រពះទយស ូ 

Assurance of future salvation 

ការធ្លនាអ្ះអាង្ពី 

ទសចករីសទហ្វ គ្ ះនាទពល
អ្នាគ្ត្ 

Divine honor for the shamed 

្រល់កិត្រិយស ំនួសឲ្យ
ភាពអាមា៉ាស់ 

Victory over Satan and death 

មាន ័យ ំនះទលើ
សាតំង្ និង្ទសចករី

សាា ប់ 

 

SALVATION 

ទសចករីសទហ្វ គ្ ះ 

Salvation 

ទសចករីសទហ្វ គ្ ះ 

Innocence & Forgiveness  

ភាពោា នទោស និង្ការ
អ្ត់្ឱនទោស 

Honor & Face 

ការទោរព និង្ការ
េេួលសាគ ល់ 

Power & Freedom 

អំ្ណាច និង្ទសរភីាព 

Sphere 

ផ្ដន 

Next world 

ពិភពទោកងាី 
This world 

ពិភពទោកទនះ 

Unseen world 

ពិភពផ្ដលទមើលមិន
ទ ើញ 

Repentance 

ការផ្ប្របចិត្រ 
From works-righteousness 

(stop trying to please God with 
perfection deeds) 

ទចញពីអំ្ទពើសុចរតិ្ 

( ប់យកចិត្រប្រពះ
ទដាយការប្របប្រពឹត្រិលអ) 

From boasting 

(resist using cultural systems 
to promote your status) 

ទចញពីអំ្ណួត្ 

(បដិទស្នូវវបប្ម៌
ទលើកកមពស់ខាួនឯង្) 

From idolatry 

(abandon false powers and 
magical rituals) 

ទចញពីការថាវ យបង្គំ
របូប្រពះ 

(លះទចាលនូវមហិេធិឫេធិ
ផ្កាង្កាា យ និង្អំ្ទពើ្ាប់) 

Grace (overcomes) 

ប្រពះគុ្ណ 

(យក នះ) 

Wickedness 

អំ្ទពើអាប្រកក់ 

Worthlessness 

ឥត្មានត្ថ្មា 
Weakness 

ភាពេន់ទខាយ 

Forgiveness 

ការអ្ត់្ឱនទោស 

Pardons wrongs  

អ្ត់្ឱនកំហុស 

Reconciles relationships 

្សះ្ាេំនាក់េំនង្ 

Removes strongholds  

ផ្លរ ច់ចំណង្របស់
វញិ្ញា ណអាប្រកក់ 

At God’s Right Hand  

ទៅខាង្សារ ំថ្ន
ប្រពះ 

Acceptance and intimacy 

ការេេួលយក និង្ភាព
សនិេធសាន ល 

Prestige and status 

កិត្ានុភាព និង្ឋានៈ 

Power and authority 

អំ្ណាច និង្សិេធិ 
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Reconciliation w/ 

(other than God) 

ការ្សះ្ា 

(ទប្រៅពីប្រពះ) 

Self  

(soul, conscience) 

ខាួនឯង្ 

(ប្រពលឹង្ សតិ្សមប ញ្ាៈ) 

People  

(family, community) 

មនុសស 
(ប្រគ្ួសារ សហគ្មន៍) 

Creation  

(nature, spirits) 

ការបទង្កើត្  
(្មាជាតិ្, វញិ្ញា ណ) 

Discipleship 

ការបទង្កើត្សិសស 
Obedience 

ការសារ ប់ប គ្ ប់ 

Loyalty 

ភាពទសាា ះប្រត្ង់្ 

Submission 

ការចុះចូល 

Holy Spirit 

ប្រពះវញិ្ញា ណ
បរសុិេធ 

Guidance for behavior 

ការផ្ណនំាសប្រមាប់
ឥរយិបង 

Communion with Trinity 

េំនាក់េំនង្ជាមួយនឹង្
ប្រពះថ្ប្រត្ឯក 

Empowerment for battle 

្រល់អំ្ណាចសប្រមាប់
ទ្វើចមាំង្ 

Ethics 

ប្រកមសីល្ម៌ 

Loving Others 

ស្សឡាញ់អ្នកដ៏ថ្េ 

Honoring Others 

ទោរពដល់អ្នកដ៏ថ្េ 

Blessings Others 

ទអាយពរដល់អ្នកដ៏ថ្េ 

Assurance 

ការបញ្ញា ក់ 
Am I saved and morally 

acceptable? 

ទត្ើខ្ុំេេួលានការ  
សទហ្វ គ្ ះ និង្ការេេួល

សាគ ល់ផ្ដរឬទេ? 

Am I a part of the right 
community? 

ទត្ើខ្ុំជាផ្្នកមួយរបស់
សហគ្មន៍ផ្ដលប្រតឹ្ម

ប្រត្ូវផ្ដរឬទេ? 

Do I have enough power to 
overcome dark powers? 

ទត្ើខ្ុំមានអំ្ណាចប្រគ្ប់
ប្រោន់ ទដើមបយីក ាះ
ទលើអំ្ណាចថ្នទសចករី

ង្ងឹ្ត្ផ្ដរឬទេ? 

Missiology 

ទោលការណ៍ថ្ន
ការអ្ប់រ ំ

Truth encounter 

ទ ើញទសចករីពិត្ 

Community Encounter 

 ួបជាមួយសហគ្មន៍ 

Power encounter 

ទ ើញអំ្ណាចទចសារ  

Ephesians 

ទអ្ទភសូ 

2:1-10 

២:១-១០ 
2:11-22 

២:១១-២២ 
6:10-17 

៦:១០-១៧ 
 

EVANGELISTIC SUMMARY 

ទសចករីសទង្េបថ្នការ្សពវ្ាយដំណឹង្លអ 
The intention of God 

ទោលបំណង្
របស់ប្រពះ 

God loves us and has a 
wonderful plan for our life 

ប្រពះជាមាច ស់ស្សឡាញ់
ទយើង្ ប្រពមោំង្មាន
ផ្្នការដ៏អ្សាច រយ
សប្រមាប់ ីវតិ្ទយើង្ 

God created us as children 
with his honor and glory 

ប្រពះជាមាច ស់បទង្កើត្
ទយើង្មកដូចជាបុប្រត្

្ីតរបស់ប្រេង់្មានោំង្
ការទោរព និង្សិរលីអ 

God’s grants infinite power 
through His Spirit. 

ប្រពះជាមាច ស់ាន្រល់ 
នូវអំ្ណាចទចសារ តម

រយៈប្រពះវញិ្ញា ណ
បរសុិេធ 
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The human problem 

បញ្ញា របស់
មនុសស 

Our personal sin creates a 
barrier between us and 

God/God’s plan for our life 

អំ្ទពើាបរបស់ទយើង្
បទង្កើត្ជារនំាង្រវាង្ទយើង្ 
និង្ប្រពះ/ផ្្នការរបស់
ប្រពះសប្រមាប់ ីវតិ្ទយើង្ 

Our disloyalty dishonors God, 
so we are shamefully 

orphaned. 

ទដាយសារផ្ត្ភាពមិន
ទសាា ះប្រត្ង់្ ភាពមិន
ទោរពប្រពះរបស់ទយើង្
ទនះទហើយ ានជាទយើង្
កាា យជាទកាង្កំប្រពាទពញ
ទដាយភាពអាមា៉ាស់ 

Our idolatry separates us from 
divine power and places us 
under the curse of darkness 

ការថាវ យបង្គំរបូចមាា ក់
របស់ទយើង្ានបំផ្បក
ទយើង្ទចញពីអំ្ណាច
របស់ប្រពះ និង្ទ្វើឲ្យ
ទយើង្សថិត្ទៅទប្រកាម

អំ្ណាចថ្នទសចករីង្ងឹ្ង្ 

The solution of Jesus 

ដំទណាះស្សាយ
របស់ប្រពះទយស ូ 

As a perfect sacrifice for our 
sins, Jesus bore the wrath of 

God’s punishment 

ប្រពះទយស ូេេួលយកនូវ
កំហឹង្ថ្នការដាក់ទោស
េណឌ របស់ប្រពះតមរយៈ
ការថាវ យអ្ង្គប្រេង់្ជា

យញ្ាបូជាសប្រមាប់អំ្ទពើ
ាបទយើង្ 

As our mediator, Jesus bore 
our shame, rose to glory, and 
restored glory to God’s name. 

ប្រពះទយស ូេេួលយក
នូវភាពទអ្ៀនខាា ស់របស់
ទយើង្, មានប្រពះ នារស់
កនុង្សិរលីអ និង្នំាសិរលិអ
ដល់ប្រពះនាមប្រពះកនុង្
នាមជាអ្នកសប្រមប
សប្រមលួដល់ទយើង្ 

Jesus conquered death and evil 
powers so we could access 
God’s power and blessings. 

ប្រពះទយស ូប្រគ្ប់ប្រគ្ង្ទលើ
ទសចករីសាា ប់ និង្

អំ្ណាចវញិ្ញា ណអាប្រកក់ 
ដូទចនះទយើង្អាចេេួល
ានអំ្ណាចរបស់ប្រពះ 

និង្ប្រពះពរពីប្រេង់្ 

Salvific Response 

ការទ្ាើយត្ប
ចំទពាះការទប្រាស

ទោះ 

Accept Jesus as our personal 
Savior and pray for forgiveness, 

turn from human morality 

េេួលប្រពះទយស ូជាប្រពះ
សទហ្វ គ្ ះរបស់ទយើង្ និង្
អ្្ិសាា នសូមការអ្ត់្
ទោស ផ្បរទចញពីសីល

្ម៌របស់មនុសស 

Give allegiance to God, receive 
adoption into His family,  

 turn from false face & status 

មានភករីភាពចំទពាះប្រពះ 
ប្រពមរស់ទៅកនុង្ប្រគ្សួារ
របស់ប្រេង់្ ផ្បរទចញពី
មុខមាត់្ និង្ឋានៈ ផ្កាង្

កាា យ 

Trust in Jesus’ alone for 
protection and power,  

turn from magic & syncretism  

េុកចិត្រទលើប្រពះទយស ូ
ផ្ត្មួយ ទដើមបីេួលាន
ការការពារ និង្អំ្ណាច 
ផ្បរទចញពីមនរអាគ្ម 
និង្ ំទនឿខុស្គង្ 

 

To learn the culture type of your group, take the free assessment at www.TheCultureTest.com. 
Get the e-book THE 3D GOSPEL: Ministry in Guilt, Shame, and Fear Contexts 
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