
Video Script: Did Jesus really rise from the dead? 

Video Script: តតើរពះតយស ូវពិតជាមានរពះជនមរស់ត ើងវញិពីតសចក្តីស្លល ប់មមនតទ? 

Did Jesus really rise from the dead? Let’s take a look at the facts that most Biblical Scholars agree about. 

តតើរពះតេស ៊ូវពិតជាមានរពះជនមរស់ត ើងវញិពីតសចក្តីស្លល ប់មែនតេ? ត ះ! 
រក្ត ក្តែើលតេតុការណ៍ែួេចំនួនមែលអ្នក្រាជញខាងរពះគែពីេល់ស្សបជាែួេ 

1. Jesus Christ was really crucified 

a. រពះតេស ៊ូវរគីសទពិតជារតូវានតគឆ្កា ង 
2. Jesus’ tomb was empty 

a. រ៊ូងផន៊ូរដាក់្ស្លក្សពវរពះតេស ៊ូវតៅេតេ 

3. Jesus appeared to many people after his death. 

a. រពះតេស ៊ូវបង្ហា ញខ្លួនឲ្យែនុសសជាតរចើនានត ើញតរកាេរេង់សុគត់ 

4. Skeptics such as James the brother of Jesus and Saul became followers of Jesus after these 

appearances. អ្នក្មដលមតងមតរិិៈគន់ពីរពះតយស ូវ ដូចជាបងរបុសរពះតយស ូវ និងសូល 
បានក្លល យជាអ្នក្តដើរតាមរពះតយស ូវតរក្លយជួបតេតុក្លរណ៍តផេងៗបានតក្ើតត ើង 

The bodily resurrection of Jesus Christ explains these four facts better than any alternative theory.  Let’s 

take a look at some of the other theories.  

របូក្លយមដលមានរពះជនមត ើងវញិរបស់រពះតយស ូវផតល់ក្លរពនយល់ពីក្លរពិតបួនរបតភទខាងតលើ ជា 
ជាងរទឹសតីណាៗទាំងអ្ស់។ សូមតមើលទាំងអ្ស់គ្នន នូវរទឹសតីមួយចាំនួនដូចខាងតរក្លម៖ 

Theory #1: The disciples stole Jesus’ body while the guards were asleep. This is the original conspiracy 

theory of the Jewish leaders in the Bible.  The theory accepts the fact of the crucifixion and the empty 

tomb but there are some problems with it. First of all, it is unlikely that the disciples could have stolen 

Jesus body even if they wanted to.  Jesus tomb was guarded by up to 16 Roman soldiers. If they fell 

asleep, the penalty was death.  Second of all, it this theory does not explain the appearances of Jesus 

after his death.  There is no way that the disciples could convince anyone that Jesus was alive with a 

dead corpse.  This theory also does not explain the fact that skeptics such as James, the brother of Jesus 

or Saul a persecutor of Christians could be converted. 

រទឹសតីទី១៖ ស្លវក័្រពះតយស ូវចូលមក្លួចសពវរពះអ្ងគ ខណិៈតពលមដលអ្នក្យាមក្ាំពុងតដក្លង់លក់្។ 
តនះជារទឹសតីចាំត ះក្លរផេាំគាំនិតដាំបូងតគរបស់អ្នក្ដឹក្នាំជនជាតិយូដាតៅក្នុងរពះគមពី។ 
រទឹសតីបានទទួលស្លគ ល់តេតុក្លរណ៍មដលថាតគឆ្ក ាំងរពះតយស ូវ និងរងូផនូរទតទ 
ប ុមនតមានបញ្ហា មួយចាំនួនតៅក្នុងតនះ។ ទីមួយ 
វាមិនទាំនងតទមដលថាពួក្ស្លវក័្អាចនឹងបានលួចយក្ស្លក្សពវរពះតយស ូវ តបើតទះបីជា 



ពួក្តគចង់លួចក៏្តដាយ។ រងូផនូររពះតយស ូវមានទហានយាមក្លមរេូតដល់តៅ១៦នក់្ 
របសិនតបើពួក្តគតដក្លក់្ តនះលទធផលននក្លរដាក់្តទសគឺតសចក្តីស្លល ប់។ ទីពីរ 
របសិនតបើរទឹសតីតនះមិនបានបង្ហា ញថា រពះតយស ូវបង្ហា ញរបូក្លយអ្ងគរទង់ តរក្លយរពះអ្ងគសុគត់តទ 
តនះស្លវក័្មិនអាចពនយល់ឲ្យអ្នក្ណាមាន ក់្តជឿថា រពះតយស ូវតៅមានរពះជនមរស់ 
ទាំងតៅជាប់ស្លក្សពវបានតទ។ រទឺសតីតនះមដរ ក៏្មិនពនយល់ឲ្យសមតេតុសមផលមដរ 
តរ ះមានអ្នក្មដលមតងមត រិិៈគន់ពីរពះតយស ូវ ដូចជា យា កុ្ប បអូនរបុសរពះតយស ូវ 
និងសូលជាអ្នក្តបៀតតបៀនរគីសទបរស័ិទមាន ក់្ ពួក្តគក៏្បានទទួលតជឿមដរ។  

Theory #2: Someone else died on the cross besides Jesus.  Many Muslims believe that it was Judas and 

not Jesus who died on the cross.  There are many problems with this theory because it does not account 

for any of the established facts.  First of all, Jesus performed the miracle of healing the priest’s servant’s 

ear after Peter cut it off. Judas could not have performed a miracle under the circumstances. Jesus was 

well known and his arrest, trial, and crucifixion all took place in front of people who knew him well and 

knew what he looked like including the disciples, priests, soldiers, and even his own mother Mary.  Jesus 

spoke to his mother from the cross just before he died. So, there is no way that Judas could have died in 

Jesus’ place.  This theory also fails to account for the empty tomb, the appearances of Jesus to his 

followers which included allowing Thomas to touch his wounds.  This theory also fails to explain the 

transformation of skeptics such as James and Saul.  

រទឹសតីទី២៖ មានអ្នក្តផេងតទៀតបានស្លល ប់តៅតលើតឈើឆ្ក ងតរៅពីរពះតយស ូវ។ 
ជនរបក្លន់ស្លនអីុ្ស្លល មជាតរចើននក់្តជឿថា អ្នក្ស្លល ប់តៅតលើតឈើឆ្ក ងតនះគឺជា យូដាស 
មិនមមនរពះតយស ូវតទ។ ដូតចនះ មានបញ្ហា មួយចាំនួនទក់្ទងនឹងរទឹសតីតនះ 
តរ ះវាមិនបានពិពណ៌នលាំអិ្តស្សបតៅនឹងតេតុក្លរណ៍មដលបានតក្ើតត ើងតនះតទ។ ទីមួយ 
រពះតយស ូវបានសមមតងក្លរអ្ស្លា រយតាមរយិៈក្លរពាបាលរតតចៀក្អ្នក្បាំតរ ើ បូជាចារយមាន ក់្ 
បនទ ប់ពីតពរតុស បានក្លត់ដាច់សលឹក្រតតចៀក្គ្នត់។ យូដាស មិនអាចសមមតងក្លរអ្ស្លា រយបានតទ។ 
រពះតយស ូវរតូវបានតគដឹងរគប់គ្នន ថា ក្លរចាប់រពះអ្ងគ ក្លរក្លត់តទស និងក្លរឆ្ក ងរទង់ 
បានតធវើត ើងតៅមុខមនុសេជាតរចើនមដលស្លគ ល់រពះអ្ងគចាស់ និងស្លគ ល់ថារទង់មានរបូរាង 
និងលក្ខណិៈយា ងដូចតមតច ក្នុងតនះមានដូចជាស្លវក័្ បូជាចារយ នយទហាន និងមាត យរពះអ្ងគផ្ទទ ល់ 
គឺ ”មា រ”ី តដាយរពះតយស ូវមានបនទូលផ្ទទ ល់តៅក្លន់មាត យពីតឈើឆ្ក ង មុនតពលរពះអ្ងគសុគត់។ ដូតចនះ 
វាមិនអាចតទមដលថា យូដាស រតូវបានស្លល ប់ជាំនួសក្មនលងរពះតយស ូវតនះ។ រទឹសតីតនះក៏្ 
មិនបានពនយល់ស្សបគ្នន តៅនឹងរងូផនូរទតទមដរ ក្លរបង្ហា ញរបូក្លយឲ្យអ្នក្តដើរតាមរពះអ្ងគតឃើញ 
ក្នុងតនះមដរ ថូមា សក៏្បានទាំង ល់ស្លន មរបួសរទង់ផ្ទទ ល់តទៀតផង។   



រទឹសតីតនះក៏្មិនបានពនយល់រតូវគ្នន តៅនឹងស្លា នភាពមដលថា តោក្ យា កុ្ប 
និងតោក្សូលក៏្ទទួលផ្ទល ស់មរបជីវតិតាមរយិៈអ្វីមដលបានតក្ើតត ើង។ 

Theory #3: Jesus body was buried in a shallow grave and his body was eaten by wild dogs.  This recent 

theory also has some serious problems with it. It has been popularized by the media so it must be 

answered.  This theory does not account for the empty tomb and the guards it also does not account for 

the appearances or the transformation of skeptics.  

រទឹសតីទី៣៖ ស្លក្សពវរពះតយស ូវរតូវតគបញាុ ះក្នុងរងូផនូររាក់្ៗ 
តេើយរតូវមឆកនរពមេក្សីុស្លក្សពវរពះអ្ងគអ្ស់តេើយ។ រទឹសតីថមីតនះក៏្មានបញ្ហា ធងន់ធងរមួយចាំនួន 
ផងមដរ តដាយស្លរវារតូវបានតគតធវើឲ្យលបីលាញតាមមរយិៈរបព័នធផេពវផាយ 
ដូតចនះវារតូវមតមានចតមលើយ។ រទឹសតីតនះក៏្មិនបាន ពនយល់រតូវគ្នន ឲ្យសមរមយនឹងរងូផនូរទតទមដរ 
តរ ះមានទហានយាមជាតរចើននក់្ តេើយវាផទុយតៅនឹងតេតុក្លរណ៍មដលថា 
មានក្លរផ្ទល ស់បតូរជាំតនឿរបស់អ្នក្មដលធ្លល ប់មតងមតរិិៈគន់រពះអ្ងគមដរ។    

 

Theory #4: Jesus’ appearances were hallucinations.  This theory does not account for the empty tomb. 1 

Corinthians 15 says that Jesus appeared to 500 people at one time.  It is impossible for 500 people to 

have the same hallucination. The hallucination theory also fails to account for the empty tomb. 

រទឹសតី៤៖ ក្លរបង្ហា ញខលួនរបស់រពះតយស ូវ គឺជាក្លររតវ ើរវាយតផតសផ្ទត ស។ 
ដូតចនះរទឹសតីតនះក៏្មិនពនយល់ឲ្យរតូវគ្នន នឹងរងូផនូរទតទតនះមដរ។ ១កូ្រនិថូស ១៥ បានមចងថា 
មានតពលមួយរពះតយស ូវបានបង្ហា ញអ្ងគរទង់ឲ្យមនុសេ៥០០០នក់្បានតឃើញ។ 
វាមិនអាចតទមដលមានមនុសេរបមាណ៥០០០នក់្មានក្លររតវ ើរវាយតផតសផ្ទត សដូចៗគ្នន តនះតទ។ 
រទឹសតីននក្លររតវ ើរវាយតផតសផ្ទត សតនះក៏្មិនពនយល់ឲ្យរតូវគ្នន នឹងរងូផនូរទតទមដរ។   

Theory #5 Jesus did not really die on the cross. This theory claims that Jesus somehow survived the cross 

but this is impossible.  Medical doctors have examined what happened to Jesus and have concluded that 

no one could survive the severe beating that Jesus endured, and being hung on the cross, being speared 

through the lung and heart. Even if Jesus survived all this, how could he survive being trapped in the 

tomb for three days with no food, water, or medical care?  How could he have escaped from the tomb 

and the guards?  Even if Jesus survived, he would not be in good enough condition to appear to his 

followers and convince them that he rose from the dead miraculously.   

រទឹសតីទី៥៖ រពះពិតជាមិនបានសុគត់តៅតលើតឈើឆ្ក ងតនះតទ។ រទឹសតីតនះអ្ះអាងថា រពះតយស ូវអាច 
តៅមានរពះជនមរស់ទាំងតៅតលើតឈើឆ្ក ង ប ុមនតវាមិនអាចតក្ើតមានមបបតនះបានតទ។ វជិជបណឌិ តបាន 



ពិនិតយពីអ្វីមដលបានតក្ើតត ើងចាំត ះរពះតយស ូវ តេើយផតល់តសចក្តីសននិដាា នថា គ្នម ននរណាមាន ក់្អាច 
មានជីវតិរស់រានបានពីក្លរវាយតធវើបាបធងន់ធងរ មដលមានសណាា នដូចតគតធវើបាបរពះតយស ូវបានតនះតទ 
ដូចជារតូវតគពយួរតលើតឈើឆ្ក ង តគចាក់្នឹងលាំមពងទាំលុះសួត និងតបះដូង។ 
តបើតទះបីរពះតយស ូវរស់រានមានជីវតិក៏្តដាយ តតើរពះអ្ងគអាចរស់តៅក្នុងរងូផនូរ តដាយអ្ត់អាហារ ទឹក្ 
និងថាន ាំសងកូវរយិៈតពលបីនថងបានតទ? តតើរពះអ្ងគអាច រត់តចញពីរងូផនូរ 
តដាយមានអ្នក្យាមក្លមជាតរចើននក់្បានមដរ ឬតទ? តទះជារពះតយស ូវរស់រានមានជីវតិក៏្តដាយ 
ក៏្រទង់មិនអាចសាិតក្នុងលក្ខណិៈសុខភាពលអរគប់រគ្នន់តដើមបីតចញមក្បង្ហា ញឲ្យពួក្សិសេបានតឃើញ 
និងតធវើឲ្យតគតជឿថារទង់រស់ពីសុគតបានតនះតទ។   

When we look at the strength of the evidence for the resurrection of Jesus Christ and the weakness of 

the alternative theories, it becomes clear that Jesus Christ really rose from the dead, just as the New 

Testament of the Bible.  He is risen! He is risen indeed! 

តពលតយើងសមលឹងតមើលភាពរងឹមាាំននភសតុតាងចាំត ះក្លររស់ត ើងវញិរពះតយស ូវរគីសទ ជាមួយនឹងភាព 
ទន់តខាយតាមរយិៈរទឹសតីទាំងតនះ វាបង្ហា ញយា ងចាស់ថា រពះតយស ូវរគីសទពិតជាបានមានរពះជនម 
រស់ពីតសចក្តីស្លល ប់មមន ដូចមានមចងតៅក្នុងរពះគមពីរសមព័នធតមរតីថមី។ រទង់មានរពះជនមរស់ រទង់មានរពះ 
ជនមរស់យា ងពិតរបាក្ដ! 


