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စက္တင္ဘာလ ၁၁၊ ၂၀၁၈

မာတိကာ
၁။ ခရစ္ယာန္နုိင္ငံေရးနွင့္ ေယရႈ၏ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး
၂။ အေမရိကရွိ အသင္းေတာ္နွင့္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔၏ ရင္းနွီးဆက္ဆံေရး
၃။ ဘာသာေရးအတြင္းက နုိင္ငံေရးမွာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္
၄။ သာသနာၿပဳသူမ်ားနွင့္ အင္ပါယာမ်ား
၅။ ကြန္စတန္းတင္းနွင့္ ထရမ့္
၆။ နာဇီဂ်ာမဏီလက္ထက္က အသင္းေတာ္နွင့္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရး
၇။ အႀကမ္းဖက္သမားက ဘုရားသခင္လား၊ လူသားမ်ားလား

ခရစ္ယာန္နုိင္ငံေရးနွင့္ ေယရႈ၏ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး
ႀကာသပေတးေန႔ သတင္းမွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္က သူ႔ရ႕ဲ အႀကိဳက္နွစ္သက္ဆံုးက်မ္းပိုဒ္ဟာ
‘မ်က္စိအတြက္ မ်က္စိ’ ဆိုတဲ့ က်မ္းပုိဒ္ၿဖစ္ေႀကာင္း ေၿပာႀကားခဲ့တယ္။
WHAM 1180 AM ေရဒီယိုအစီအစဥ္ တင္ဆက္သူ Bob Lonsberry က ရီပဗၺလီကန္
ပါတီရဲ႕ ေရပန္းအစားဆံုး ေရြးေကာက္ပယ
ြဲ ွဥ္ၿပိဳင္သူ ထရမ့္ကို သူ႔အသက္တာနွင့္ အေတြး
အေခၚကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္တဲ့ က်မ္းခ်က္ (ဒါမွမဟုတ္) က်မ္းစာပံုၿပင္ရွိသလားလို႔
ေမးၿမန္းခဲ့တယ္။
ထရမ့္က

“ဟုတ္ကဲ့၊

အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာအေႀကာင္း

ေၿပာရရင္ေတာ့

ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္တာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ‘မ်က္စိအတြက္ မ်က္စိ’တို႔ ဘာတို႔ ေၿပာလို႔
ရတာေပါ့။ အရမ္းေကာင္းတဲ့ အရာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ႀကည့္ႀကည့္လိုက္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔နုိင္ငံမွာ ဘာေတြၿဖစ္ပ်က္ေနလဲဆိုတာ ႀကည့္လိုက္။ လူေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔
အေပၚ

ဘယ္လိုအၿမတ္ႀကီးစား

ေခါင္းပံုၿဖတ္ေနႀကသလဲ။

သူတို႔က

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို

ဘယ္လိုေလွာင္ေၿပာင္ကဲ့ရဲ႕ႀကသလဲ” ဆိုၿပီး ေၿဖဆိုခဲ့တယ္။

https://www.politico.com/blogs/2016-gop-primary-live-updates-andresults/2016/04/trump-favorite-bible-verse-221954
“သူ႔မ်က္စိကို

ဖ်က္လွ်င္

ကိုယ့္မ်က္စိဖ်က္ၿခင္းကို

ခံေစ။

သူ႔သြားကို

ခ်ိဳးလွ်င္ ကုိယ့္သြားခ်ိဳးၿခင္းကို ခံေစ” ဟူေသာ ပညတ္စကားကို သင္တို႔
ႀကားရၿပီ။ ငါ့ ပညတ္သည္ကား၊ ေနွာင့္ယွက္ေသာသူကို မဆီးတားနွင့္။
သင္၏ ပါးတစ္ဖက္ကို သူတစ္ပါးပုတ္လွ်င္ ပါးတစ္ဖက္ကို လွည့္၍ ေပးအံုး
ေလာ့။

သင့္အကၤ်ီကို

ယူလို၍

တရားေတြ႔ေသာသူအား

သင့္၀တ္လံု

ကိုလည္း ယူေစၿခင္းငွာ အခြင့္ေပးဦးေလာ့။ အႀကင္သူသည္ သင့္ကို
အနိုင္ၿပဳ၍ ခရီးတစ္တိုင္သြားေစ၏။ ထိုသူနွင့္တကြ နွစ္တိုင္ သြားဦးေလာ့။
ေတာင္းေသာသူအား ေပးေလာ့။ ေခ်းငွားလိုေသာ သူကိုလည္း မၿငင္းပယ္
နွင့္။ “ကိယ
ု ္နွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ခ်စ္ေလာ့။ ရန္သူကို မုန္းေလာ့’’
ဟူေသာ ပညတ္စကားကို သင္တို႔ႀကားရၿပီ။ ငါပညတ္သည္ကား၊ သင္တို႔

သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တ႔အ
ို ဖ၏ သားၿဖစ္လုိေသာ
ငွာ သင္တို႔၏ရန္သူကို ခ်စ္ေလာ့။ သင္တို႔ကို က်ိန္ဆဲေသာသူတ႔အ
ို ား
ေမတၱာပို႔ႀကေလာ့။ သင္တ႔က
ို ို မုန္းေသာသူတို႔အား ေက်းဇူးၿပဳႀကေလာ့။
သင္တ႔က
ို ို

ေနွာင့္ယွက္ညွင္းဆဲေသာ

သူတို႔အဖို႔

ဘုရားသခင္ကို

ဆုေတာင္းႀကေလာ့။ အေႀကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ
သင္တ႔အ
ို ဘသည္

ေကာင္းေသာသူ၊

မေကာင္းေသာသူတို႔အေပၚ၌

ကိုယ္ေတာ္၏ ေနကို ထြက္ေစေတာ္မူ၏။ ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေၿဖာင့္
မတ္ေသာသူတို႔အေပၚ၌ မိုးကို ရြာေစေတာ္မူ၏” (ရွင္မႆဲ ၅: ၃၈-၄၅)။
အေမရိကန္နုိင္ငံေရးရာ စကား၀ိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု၊ အေမရိကန္ကို အၿပင္
ဘက္ကေန

ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြကို

ေခါင္းေၿခာက္ေစတဲ့

ေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါတယ္။

အဲဒါက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အေမရိကန္နုိင္ငံသားေတြက ဘာေႀကာင့္ ေဒါနယ္ထရမ့္ကို
ေထာက္ခံအားေပးႀကသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းၿဖစ္တယ္။ ေယရႈရဲ႕ ပံုသက္ေသေကာင္း လံုး၀
မဟုတ္တဲ့သူကို ဘာေႀကာင့္ သူတို႔ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ႀကသလဲ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕
ယံုႀကည္ခ်က္ေတြနဲ႔

လႊမ္းမိုးျခင္းခံရတဲ့

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုက

ပတ္သက္ၿပီး ဘာေႀကာင့္ ၿပင္းထန္တဲ့

တၿခားနုိင္ငံေတြနဲ႔

စစ္၀ါဒကို ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာလဲ။

ႀသဇာအာဏာ ႀကီးမားတဲ့ ထိပ္တန္းနုိင္ငံတစ္နုိင္ငံမွာ စစ္၀ါဒက ဘာအတြက္ လိုအပ္သလဲ။
ကမာၻ႔နံပါတ္တစ္

နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံၿဖစ္ဖို႔အတြက္

အေမရိကန္က

ဘာေႀကာင့္

ဒီေလာက္

အသည္းအသန္ၿဖစ္ရသလဲ။
ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀န္းမွာ အသိအၿမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာထားကြဲလြမ
ဲ ႈႀကီးတစ္ခု ရွိၿပီး
၎က

ကမာၻလံုးဆို္င္ရာ

ခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔အတူ

ႀကီးမားက်ယ္ၿပန္႔လာေနတယ္။

အဲဒါက

သခင္ေယရႈေၿပာတဲ့ “သင္၏ ရန္သူကို ခ်စ္ပါ” ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္နွင့္
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲက အမ်က္ေဒါသႀကီးတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္စားေခ်တံု႔ၿပန္ခ်က္တို႔
အႀကား ၀ိေရာဓိၿဖစ္ေနၿခင္းၿဖစ္တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းအဆင့္မွာ ခရစ္ယာန္ေတြက သေဘာထား
ေကာင္းေလ့ရွိႀကပါတယ္။

သခင္ေယရႈရဲ႕

ေလွ်ာက္ေနထိုင္ႀကတယ္။

ဒါေပမယ့္

သြန္သင္ခ်က္နွင့္

အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့

အသက္တာပံုစံကို

နုိင္ငံ့အဆင့္မွာေတာ့

လိုက္

နုိင္ငံၿခား

သားေတြ၊

ဘာသာၿခားေတြအေပၚမွာ

ထားလိုမ်ိဳး

သည္းမခံတတ္တဲ့

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲက

သေဘာထားမ်ိဳး

ဘုရားသခင္ရဲ ႕

ရွိလာၾကၿပန္ပါတယ္။

သေဘာ

သခင္ေယရႈရဲ႕

သြန္သင္ခ်က္ေတြဟာ ကြ်နု္ပ္တို႔ရ႕ဲ ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရတဲ့ လူေတြ
အေပၚမွာပဲ က်င့္သံုးရမယ့္ သေဘာနဲ႔ တူလာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမ်က္ေဒါသဟာ
သူ႔ကို

မသိတဲ့ တိုင္းနုိင္ငံေတြ၊ ဘာသာၿခား ကိုးကြယ္

ယံုႀကည္တဲ့ သူေတြအတြက္

တမင္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အရာလိုမ်ိဳး သေဘာေဆာင္လာပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲက
ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ရန္သူေတြကို သတ္ၿဖတ္ေခ်မႈန္းရံုမက လူမ်ိဳးတံုးသတ္ၿဖတ္တဲ့ဘုရား
မဟုတ္ဘူးလား။ ကမာၻေပၚမွာ အေက်ာ္ႀကားဆံုး ဘာသာမဲ့၀ါဒီတစ္ဦးၿဖစ္သူ ရီခ်ာတ္ေဒါ့ကင္
ကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ၿမင္ခဲ့တယ္။
“ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲက ဘုရားသခင္ဟာ စိတ္ကူးယဥ္စာအုပ္ အားလံုးထဲမွာ
မနွစ္ၿမွဳပ္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ေကာင္ၿဖစ္တယ္လို႔ ဆိုနိုင္တယ္။ သူက မနာလို
၀န္တိုတတ္တယ္။ ဘ၀င္ၿမင့္တယ္။ သေဘာထားေသးသိမ္တယ္။ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး။
လြယ္လြယ္နဲ႔ ခြင့္မလႊတ္တတ္တဲသ
့ ူ၊ လူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တဲ့သူလည္းၿဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့
သူဟာ လက္စားေခ်လိုတဲ့ သူ၊ ေသြးဆာၿပီး လူမ်ိဳးငယ္ေတြကို အၿပတ္ ရွင္းလင္းတတ္တဲ့
သူ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲၿခားဆက္ဆံတဲ့ သူ၊ လူေတြကို မုန္းတီးတဲ့ သူ၊ လူမ်ိဳးေရး ခြၿဲ ခားသူ၊
ကေလးငယ္ေတြကို သတ္ၿဖတ္က်ဴးလြန္သူ၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ၿဖတ္သူ၊ ေသြးသားအရင္းကို
သတ္သူ၊ ကူးစက္ေရာဂါကို ၿဖစ္ေပၚေစသူ၊ စိတ္ႀကီး၀င္ေရာဂါရွိသူ၊ သူတပါးကို နွိပ္စက္ၿပီး၊
ဒါမွမဟုတ္ နွိပ္စက္ခံခိုင္းၿပီး ေက်နပ္သာယာသူ၊ အေႀကာင္းရင္းမရွိဘဲ ရုတ္တရက္
ထေဖာက္ၿပီး သူတပါးကို မေကာင္းႀကံကာ အနုိင္က်င့္တတ္သူၿဖစ္တယ္။”
စာဖတ္သူဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အေပၚကအခ်က္ေတြကို လက္ခံ
တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ့အတြက္

ဒီစာအုပ္ကို

မႀကိဳက္လို႔

လႊင့္ပစ္

ခ်င္တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဘာမွမလုပ္ေသးဘဲ သည္းခံျပီး ဆက္ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္း
က်မ္းထဲရွိ အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို နားလည္နုိင္ဖို႔ တၿခားနည္းလမ္းတစ္ခု ရွိေနေသးတယ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ယံုႀကည္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈက ကြ်နု္ပ္တို႔အတြက္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို
ဖတ္ရႈရာမွာ အသံုးၿပဳရမယ့္ မ်က္မွန္ကို ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ုပ္တို႔အေနနဲ႔

သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာဖတ္ရႈတဲ့အခါမွာ နိမ့္ခ်ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ၿခင္း၊ စာနာသနားၿခင္း စတဲ့
စိတ္သေဘာထားေတြကို ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ုပ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြး သတ္ၿဖတ္နုိင္ဖို႔္
အသင့္ရွိေနတဲ့သူလို႔ ကြ်န္ုပ္တို႔ ထင္မွားေနႀကတဲ့ အထက္ေကာင္းကင္ဘံုက တန္ခိုးရွင္ရဲ႕
စိတ္ဒုကၡ၊

စိတ္ဒဏ္ရာေတြအေႀကာင္းကိုသာ

နားလည္

သေဘာေပါက္ႀကမယ္ဆိုရင္

ကြ်န္ႈပ္တို႔အတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာၿဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က
ေယရႈဟာ ေကာင္းကင္ဘံုကို တက္ႀကြၿပီး ဖူးေၿမာ္ခဲတ
့ ဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ အဲလိုရက္စက္တဲ့
ဘုရားၿဖစ္နုိင္ပါသလား ဆိုတာပါပဲ။ ရီခ်ာတ္ေဒါ့ကင္ သိတဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ လူသားေတြရ႕ဲ
စိတ္ကူးထဲမွာ

ပံုေဖာ္ဖန္တီးထားတဲ့

ဘုရားသာၿဖစ္တယ္။

ဘုရားသခင္ရဲ႕

စစ္မွန္တဲ့

ဂုဏ္အင္လကၡဏာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစာအုပ္ကေလးကို ဖတ္ရႈေလ့လာၿခင္းအားၿဖင့္ ကြ်န္ုပ္
တို႔ရ႕ဲ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာသဘာ၀နွင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာသဘာ၀တို႔ကို
သိၿမင္နားလည္လာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ုပ္တို႔ လူသားေတြဟာ ခြ်တ္ယြင္း
မႈေတြနဲ႔ ၿပည့္နွက္တယ္။ ေမ့ေလ်ာ့တတ္တယ္။ ေႀကာက္လန္႔တတ္တယ္။ ဘုရားသခင္
ကေတာ့ သနားၿခင္းကရုဏာေတာ္နဲ႔ ၿပည့္စံုတယ္။ စာနာေထာက္ထားတတ္တယ္။ လူသား
အားလံုးကို

ခ်စ္ခင္တယ္။

အဲေတာ့

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔

ဒီစာအုပ္ကို

ဖတ္ရႈၿခင္းအားၿဖင့္

ကြ်နု္ပ္တို႔ လူသားေတြရဲ႕ လူ႔စရိုက္၊ လူ႔ဇာတိနွင့္ လူ႔ပန္းတိုင္ အစရွိတဲ့ လူသားေတြရဲ႕
အေၿခအေနကို ပိုမိုနားလည္လာၿပီး ကြ်န္ုပ္တို႔ရ႕ဲ ဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔ ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္နုိင္ဖို႔
ကြ်န္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ဟာ

ထိုင္းနုိင္ငံမွာ

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုက

ႀကီးၿပင္းတဲ့

ထုိင္း-အေမရိကန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္တယ္။

တၿခားနုိင္ငံေတြအေပၚ

ႀသဇာသက္ေရာက္နုိင္ဖို႔

အတင္း

သိမ္းသြင္းတဲ့ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ရပ္ေတြေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေဒါသလည္းထြက္၊
ရွက္လည္း ရွက္ခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကန္နုိင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ သူေတြက ေၿပာဆိုတတ္
ႀကသလို အေမရိကန္ရဲ႕ “မိမိသည္သာ အမွန္တရား၏ အထြတ္အထိပ္” ဆန္တဲ့ အၿပဳအမူ၊
အေၿပာအဆိုကို ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္
စုကို ကိုယ္က်ိဳးရွာသူ၊ ေငြကိုသာ မက္ေမာသူ၊ တန္ခိုးအာဏာနွင့္ သဘာ၀အရင္းအၿမစ္
ေတြကို မက္ေမာသူအၿဖစ္ ကြ်န္ေတာ္ ၿမင္ေယာင္လာခဲ့တယ္။ တၿခားနုိင္ငံေတြရဲ႕ အေရး
ေတြမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္ သေဘာမေတြ႔ခဲပ
့ ါဘူး။ နုိင္ငံေရးသမား

ေတြရဲ႕ ရန္လိုမႈေတြ၊ စစ္ပအ
ြဲ တြက္ တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္ေႀကညာခ်က္ေတြ၊ အေႀကာက္
တရားေတြ ပ်ံ႕နွံ႔ေစဖို႔အတြက္ သူတို႔အသံုးၿပဳတဲ့ နည္းပရိယာယ္ေတြေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ဟာ
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မိခဲ့တယ္။ ယူအက္စ္နုိင္ငံဟာ ဆင္းရဲမြေ
ဲ တမႈ၊ ၿပည္တြင္းအႀကမ္းဖက္မႈ၊
မူးယစ္ေဆး၀ါးၿပန္႔ပြားမႈ၊ အေႀကြးနဲ႔ လံုးပန္းၿပည့္က်ပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရနွင့္ အက်ဥ္း
သားဦးေရ

မ်ားၿပားမႈ

ရွိေနရက္နဲ႔

အစရွိတဲ့

ေၿဖရွင္းဖို႔

အခြန္ေငြအမ်ားစုကို

လိုအပ္တဲ့

ၿပႆနာ

စစ္တပ္အသံုးစရိတ္အတြက္

ႀကီးႀကီးမားမားေတြ
အသံုးၿပဳေႀကာင္းကို

ကြ်န္ေတာ္ သိရွိရတဲ့အခါမွာ အံ့ႀသတုန္လႈပ္မိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒ
့ ီအၿပင္ ယူအက္စ္က ကမာၻေပၚရွိ
နုိင္ငံေပါင္း (၁၅၀) နုိင္ငံမွာ တာ၀န္က်စစ္သားေတြကို ထားရွိပါေသးတယ္။ တၿခားနုိင္ငံေတြ
အေပၚမွာ

ႀကီးစိုးၿခယ္လွယ္နုိင္ဖို႔

ဘာေႀကာင့္

အဲ့ေလာက္အထိ

ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္

ေနတာလဲ။

(http://edition.cnn.com/interactive/2012/04/us/table.military.troops/)
ကြ်န္ေတာ္ဟာ

ဘာသာမဲ့ဖခင္နွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မိခင္တို႔ရ႕ဲ

ေလာကီအိမ္ေထာင္ကေန

ေမြးဖြားႀကီးၿပင္းလာတဲ့ သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေမရိကမွာ စစ္ပေ
ြဲ ထာက္ခံတဲ့ ခရစ္ယာန္
လက္ယာယိမ္းပါတီ၀င္နွင့္
စက္ဆုပ္ရြံရွာခဲ့တယ္။

ရီပဗၺလီကန္ပါတီ၀င္တို႔ကို

(အဲဒီပါတီနွစ္ခုစလံုးကို

ေတာ္ေတာ္

စိ္တ္ပ်က္ခဲ့တယ္။

စစ္မက္ပါတီေတြအၿဖစ္

ကြ်န္ေတာ္

သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ ရီပဗၺလီကန္ပါတီဆိုရင္ စစ္ဘက္မွာ ပိုၿပီးရဲတင္းတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။)
ကြ်န္ေတာ္ ၿမင္ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အရာေတြေႀကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို စစ္ပန
ြဲ ွင့္ အႀကမ္းဖက္
မႈတို႔ကို

ခံုမင္တဲ့ အႀကမ္းဖက္ဘာသာေရးအၿဖစ္

ကြ်န္ေတာ္

မွတ္ယူခဲ့တယ္။

ဒါဟာ

ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ ထို္င္းလူမ်ိဳးေတြ၊ ဘာသာမဲ့ ဥေရာပသားေတြ၊
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြနွင့္

အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြကလည္း

နွစ္အေတာ္ႀကာေနာက္ပိုင္းမွာ

ကြ်န္ေတာ္

ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ

မွတ္ယူခဲ့ႀကတယ္။

၀ယ္လ္တကၠသိုလ္မွာ

မဟာအတန္းကို

တက္ေရာက္ခ်ိန္မွာ နိုင္ဂ်ီးရီးယားနုိင္ငံသူတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံု စကားေၿပာဆိုၿပီးေနာက္မသ
ွ ာ
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္လည္ ဆင္ၿခင္စၿပဳလာခဲ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ သမၼတေဂ်ာ့ဂ်္ဘြတ္ရွ္က အီရန္နုိင္ငံမွာ ပ်က္သုဥ္းေစတတ္တဲ့ လက္နက္ႀကီးရွိ
ေႀကာင္းကို လိမ္လည္ေၿပာဆိုတဲ့ ကိစၥေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ေဒါသထြက္ခဲ့တယ္။
သူဟာ

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္တဲ့အတြက္

ကြ်န္ေတာ္က

ခရစ္ယာန္ဘာသာကို

အႀကမ္းဖက္မႈ၊

ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊

အလြန္အမင္း

ထိန္းခ်ဳပ္လိုမႈတို႔န႔ဲ

တြၿဲ မင္ၿပီး

ဘုရား

သခင္ကိုလည္း သူတို႔ကို အားေပးအားေၿမွာက္လုပ္ၿပီး ခြင့္ၿပဳတဲ့ဘုရားအၿဖစ္ တြၿဲ မင္မိပါ
ေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္အၿမင္မွာေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔အလို မလိုက္တဲ့သူ
ေတြအားလံုးကို

ထာ၀ရမီးအိုင္ထဲကို

ပို႔ၿပီး

မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးတဲ့

အာဏာရွင္ဘုရား

ၿဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူတပါးအေပၚ သည္းခံၿခင္းမရွိ၊ မတူ ကြဲၿပားတဲ့ အေတြးအၿမင္ရွိတဲ့
သူေတြအေပၚ စာနာနားလည္ေပးၿခင္းမရွိတဲ့ ဘုရား ၿဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေႀကာင့္ပဲ
ကြ်န္ေတာ့္အေဖဟာ ၁၉၆၀ ေနွာင္းပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို စြန္႔ခြာခဲ့ျခင္းၿဖစ္တယ္။
တၿခားနုိင္ငံေတြကို သာသာနာၿပဳ မစ္ရွင္န ရီေတြ ဘယ္ေလာက္ပို႔ပို႔၊ ဒီလိုကိစၥေတြေႀကာင့္
လူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ပံုရိပ္ထင္ခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပံုသ႑ာန္ကို ေၿပာင္းလဲသိၿမင္လာ
ေစဖို႔ဆိုတာ

ခက္ခဲတယ္။

စာရိတၱေတာ္ဟာ

ေယရႈက

ကိုယ္စားၿပဳၿပီး

ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔

ၿပသခဲ့တဲ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕

အရာအားလံုးထက္

ဘုရားသခင္ရဲ႕

ဂုဏ္ေတာ္ကို အသေရဖ်က္လိုတဲ့ နတ္ဆိုးတစ္ပါးရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီနတ္ဆိုးဟာ ေအာင္
ၿမင္ေနၿပီလို႔ ထင္မွတ္စရာရွိတယ္။ အေႀကာင္းကေတာ့ ေယရႈက ခမည္းေတာ္ဘုရားဟာ
သူနဲ႔ တစ္ပံုစံတည္းၿဖစ္တယ္လို႔ ေၿပာဆိုခဲ့တ့အ
ဲ တြက္ေႀကာင့္ ၿဖစ္တယ္။
“ေယရႈက၊ ဤမွ်ကာလပတ္လံုး ငါသည္ သင္တို႔နွင့္အတူ ရွိၿပီးမွ သင္သည္ ငါ့ကို မသိေသး
သေလာ။ ငါ့ကို ၿမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကို ၿမင္၏။ သို႔ၿဖစ္လွ်င္၊ ခမည္းေတာ္ကို
အကြ်န္ုပ္တို႔အား ၿပေတာ္မူပါဟု သင္သည္ အဘယ္သို႔ ဆိုရသနည္း။” (ရွင္ေယာဟန္ ၁၄:
၉)။

အေမရိကရွိ အသင္းေတာ္နွင့္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔၏ ရင္းနွီးဆက္ဆံေရး
ခရစ္ယာန္ယံုႀကည္ၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ သံသစိတ္ေတြဟာ ဒီလိုပံုၿပင္နွင့္
အေႀကာင္းအရာေတြကို

ႀကားရၿပီးေနာက္မွာ

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း

1

Donald Rumsfeld

မွန္သေယာင္ရွိလာခဲ့တယ္။
1

ေဒါနယ့္ရမ္းစ္ဖဲ့ဒ္ က

သမၼတဘြတ္ရွ္ဆီ

အေမရိကန္
တင္ၿပတဲ့

Worldwide

Intelligence

Update

အစီရင္ခံစာရဲ႕

ထိပ္ပိုင္းမွာ

က်မ္းခ်က္တစ္ခု

ထည့္သြင္းခဲ့တယ္။
စာအုပ္မ်က္နွာဖံုးက အားရစရာေကာင္းတဲ့ ေရာင္စံုဓာတ္ပံုနဲ႔ စစ္သားေတြ ဆုေတာင္း
ေနႀကပံု၊

စစ္တိုက္ဖို႔

ၿပင္ဆင္ေနႀကတဲ့

လူငယ္ေတြရဲ႕ပံုနွင့္

ဆတ္ဒမ္ဟူစိန္ရုပ္တု

ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနတဲ့ပံုတို႔ ပါ၀င္တယ္။ အဲဒီပံုေတြနဲ႔အတူ က်မ္းပိုဒ္ကိုးကားခ်က္ေတြလည္း
ပါရွိတယ္။

တခ်ိုဳ႕က

ဒါေတြဟာ

စစ္သားေတြ

စိတ္ဓာတ္ခြန္အားရေစဖို႔

ထည့္သြင္း

တာၿဖစ္မယ္လို႔ ယူဆႀကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလိုပံုနဲ႔ စာသားေတြဟာ ဘုရားတရားနဲ႔
ကိုက္ညီပါ့မလားဆိုၿပီး စဥ္းစားႀကတယ္။
အေမရိကန္တင့္ကားတစ္စီးရဲ႕

ပံုတစ္ပံုမွာ

“တံခါးတို႔ကို

ဖြင့္ႀကေလာ့။

သစၥာေစာင့္၍

ေၿဖာင့္မတ္ေသာလူမ်ိဳး ၀င္ပါေစ” (ေဟရွာယ ၂၆: ၂) ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္နွင့္ ဆုေတာင္း
ေနတဲ့

စစ္သားနွစ္ဦးပံုမွာ

“ငါသည္

အဘယ္သူကို

ေစလႊတ္ရမည္နည္း။

ငါတို႔အဖို႔

အဘယ္သူ သြားမည္နည္းဟု ေမးေတာ္မူသံကို ငါ ႀကားလွ်င္ ငါက၊ အကြ်န္ုပ္ရွိပါ၏။
အကြ်နု္ပ္ကို

ေစလႊတ္ေတာ္မူပါဟု

ေလွ်ာက္ေလ၏။”

က်မ္းစာပိုဒ္ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားခဲ့တယ္။

(ေဟရွာယ

၆:

၈)

ဆိုတဲ့

ေန၀င္ခ်ိန္မွာ ရိုက္ကူးထားတဲ့ အေမရိကန္တင့္ကားတစ္စီးပံုမွာ “ထို႔ေႀကာင့္၊ ခဲယဥ္းဆိုး
ယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ ဆီးတားနုိင္သၿဖင့္၊ ကိစၥအလံုးစံုတို႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္နုိင္
မည္အေႀကာင္း ဘုရားသခင္ ၿပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ယူေဆာင္ႀကေလာ့”
(ဧဖက္ ၆: ၁၃)ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားတယ္။
https://www.wsj.com/articles/SB124266487032730893
Wall Street Journal

ခရစ္ယာန္ယံုႀကည္ၿခင္းကို
ၿမင္တဲ့အခါမွာ

မသိနားမလည္တဲ့

ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ

အၿပင္လူတစ္ေယာက္က

အာဏာရွင္ေတြရဲ႕

ဒီလိုပံုေတြကို

လက္ထဲမွာရွိတဲ့

နုိင္ငံေရး

လက္နက္တစ္ခုအၿဖစ္သာ ၿမင္လာႀကေတာ့တယ္။ မူစလင္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးက အဲ့လိုပံု
ေတြကို ၿမင္တဲ့အခါမွာ အထူးေၿပာေနစရာမလိုဘဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို သေဘာက်မွာ
မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေတြးႀကည့္ရံုနဲ႔ သိနုိင္တယ္။ အဲလ
့ ိုမ်ိဳး က်မ္းခ်က္ေတြ၊ စာပုိဒ္ေတြကို
ထည့္သြင္းေရးသားထားၿခင္းဟာ သည္းခံနိုင္စရာ မရွိေလာက္ေအာင္ သူေတာ္ေကာင္း
ေယာင္ေဆာင္ေနၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ စစ္သားေတြက သူတို႔ဘာလုပ္ရမလဲလို႔ ေမးႀကတဲ့
အခါမွာ နွစ္ၿခင္းဆရာေယာဟန္က ဒီလိုေၿဖႀကားခဲ့တယ္။ “စစ္သူရဲတို႔ကလည္း အကြ်နု္ပ္
တို႔သည္ အဘယ္သို႔ ၿပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ႀကလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္
သူကိုမွ် အနိုင္အထက္မၿပဳႀကနွင့္။ အဘယ္သူကိုမွ် မလွ်ပ္ႀကနွင့္။ ကိုယ္ရေသာအခနွင့္
ေရာင့္ရဲႀကေလာ့ဟု ၿပန္ေၿပာ၏။” (ရွင္လုကာ ၃: ၁၄)။
အေမရိကန္နုိင္ငံဟာ သမုိင္းေႀကာင္းအရ ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္နုိင္ငံအပီသဆံုးနိုင္ငံ
ၿဖစ္တယ္။

တၿခားခရစ္ယာန္နုိင္ငံေတြက

သူတို႔ရ႕ဲ

အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို

သီအိုလိုဂ်ီကို သင္ယူဖို႔ အေမရိကသို႔ ေစလႊတ္ႀကတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နုိင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာ
ႀကြယ္၀မႈေႀကာင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အာေရးဗ်န္အစၥ
လာမ္ဘာသာရဲ႕

ပံုသ႑ာန္အတြင္း

ပံုသြင္းခံခဲ့ရသလိုမ်ိဳး

အေမရိကရဲ႕

ခ်မ္းသာ

ႀကြယ္၀မႈက ယူအက္စ္က လက္ခံတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးပံုစံတစ္ခုကို ေပၚထြန္းလာ
ေစခဲ့တယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀က်တဲ့ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုလည္း ၿဖစ္တယ္။ အေႀကာင္းကေတာ့
ဘာသာေရးကို ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာကေန ပယ္ထုတ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ေႀကာင့္
ၿဖစ္တယ္။ ဒါေႀကာင့္ အေမရိကမွာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟာ အေမရိကန္ဆန္တယ္။
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုက

ေဟာလိ၀ုဒ္ဇာတ္ကား၊

ကိုကာကိုလာ၊

ေဖ့စ္ဘုတ္

စတဲ့

အရာေတြကို တကမာၻလံုးကို ၿဖန္႔ေ၀သလိုပဲ သူတို႔ရ႕ဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာပံုစံကိုလည္း
ၿဖန္႔ေ၀ပ်ံ႕နွံ႔ေစခဲ့တယ္။
အေမရိကမွာ ရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြဟာ စစ္တပ္ထဲ၀င္ရမွာကို သေဘာက်နွစ္သက္ႀက
တယ္။ သူတို႔က ဘုရားသခင္ရဲ႕ စစ္သား (ဒါမွမဟုတ္) ဘုရားသခင္အတြက္ စစ္သားေတြ

ၿဖစ္ခ်င္ႀကတာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ယူအက္စ္စစ္တပ္က သူတို႔ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို
ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္တယ္လို႔ ထင္ၿမင္ႀကတဲ့အတြက္
ၿဖစ္တယ္။ ေယရႈက တိုင္းနုိင္ငံအသီးသီးကို

သြားျပီးေတာ့ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကို

ေဟာေၿပာဖို႔ ေစခိုင္းခဲ့တာ မဟုတ္လား။ တၿခားတိုင္းနုိင္ငံေတြကို စစ္တိုက္ၿပီး သိမ္းပိုက္ဖို႔
ေစခိုင္းခဲ့ပါသလား။ ယူအက္စ္ဟာ တၿခားနုိင္ငံေတြရဲ႕ ကိစၥေတြမွာလည္း ၀င္ေရာက္စြက္
ဖက္တဲ့ နုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ၎က စြက္ဖက္ခဲ့တ့ဲ နိုင္ငံေတြရဲ႕ စာရင္းကို ကြ်န္ေတာ္ မွ်ေ၀
ေပးခ်င္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က “အရင္တုန္းက ဘုရားသခင္ကလည္း ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြကို
အသံုးၿပဳၿပီး တၿခားနုိင္ငံေတြရဲ႕ နုိင္ငံေရးကိစၥေတြကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့တယ္ မဟုတ္
လား” ဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္တတ္ႀကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္
နွင့္ လူသားေတြရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္မွာ ၿခားနားခ်က္ တစံုတရာရွိေနမလားဆိုၿပီး ေၿဖလိုက္
ခ်င္ပါတယ္။

ေအာက္က

စာရင္းဇယားကို

ႀကည့္တဲ့အခါ

တစ္ခုခ်င္းစီမွာ

ထူးၿခားတဲ့

ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္လမ္းအသီးသီးရွိတယ္ဆိုတာ သတိရပါ။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္တဲ့ မိတ္ေဆြ
အေနနဲ႔

မိမိကိုယ္တုိင္က

သုေတသနၿပဳလုပ္ၿပီး

ေလ့လာခ်င္ရင္

ေလ့လာသင့္တဲ့

အေႀကာင္းအရာၿဖစ္တယ္။

အေမရိကန္က အၿခားနုိင္ငံေတြရဲ႕ အစိုးရေတြကို ၿဖဳတ္ခ်ခဲ့တဲ့ စာရင္းဇယား

China 1940 to early 1960’s
Albania 1949-1953
East Germany 1950s
Iran 1953 *
Guatemala 1954 *
Costa Rica mid-1950s
Syria 1956-7
Egypt 1957
Indonesia 1957-58
British Guiana 1953-64 *
Iraq 1963 *
North Vietnam 1945-73
Cambodia 1955-70 *

* = ေအာင္ၿမင္
Angola 1975, 1980s
Zaire 1975
Portugal 1974-76 *
Jamaica 1976-80 *
Seychelles 1979-81
Chad 1981-82
Grenada 1983 *
South Yemen 1982-84
Suriname 1982-84
Fiji 1987 *
Libya 1980s
Nicaragua 1981-90 *
Panama 1989 *

Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *
Ecuador 1960-63 *
Congo 1960 *
Brazil 1962-64 *
Dominican Republic 1963 *
France 1965
Cuba 1959 until recently
Bolivia 1964 *
Indonesia 1965 *
Ghana1966 *
Chile 1964-73 *
Greece 1967 *
Costa Rica 1970-71
Bolivia 1971
Australia 1973-75 *

Bulgaria 1990 *
Albania 1991 *
Iraq 1991
Afghanistan 1980s *
Somalia 1993
Yugoslavia 1999-2000 *
Ecuador 2000 *
Afghanistan 2001 *
Venezuela 2002 *
Iraq 2003 *
Haiti 2004 *
Somalia 2007 to present
Libya 2011 *
Syria 2012
Ukraine 2014

http://williamblum.org/essays/read/overthrowing-other-peoples-governmentsthe-master-list
“ေယရႈကလည္း သင့္ဓားကို သူ႔ေနရာ၌ ၿပန္ထားေလာ့။ ဓားကို ကိုင္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္
ဓားၿဖင့္ ဆံုးၿခင္းသို႔ ေရာက္ႀကလိမ့္မည္။” (ရွင္မႆဲ ၂၆: ၅၂)။

ဘာသာေရးအတြင္းက နုိင္ငံေရးမွာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္
ယေန႔ေခတ္

ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက

ေခတ္ကို

ဦးတည္၊

ၿဖစ္တည္လာေစတဲ့

အေႀကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့
တြက္မိတတ္ႀကတယ္။ အသင္းေတာ္ေတြမွာ (အထူးသၿဖင့္) ကက္သလစ္အသင္းေတာ္
ဟာ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရထက္ ပိုမိုသက္တမ္းရွည္လ်ားၿပီး ပိုမိုတည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အေႀကာင္းက သူတို႔ဟာ ေရရွည္ ႀကိဳတင္ေတြးေတာနုိင္ႀကတဲ့အတြက္
ေႀကာင့္ ၿဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ခံရတဲ့ အစိုးရေတြဟာ နွစ္အနည္းငယ္အတြင္း
မွာ ေၿပာင္းလဲကုန္ႀကတယ္။ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေပၚလစီ
ေတြဟာ (ယေန႔ ေခတ္လူငယ္အမ်ားစုၿဖစ္တဲ့) ဘာသာမဲ့ေတြအတြက္ နားလည္နုိင္ဖို႔
ခက္ခဲနုိင္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္လူငယ္ေတြဟာ သမုိင္းအေပၚ စိတ္မ၀င္စားႀကတဲ့အတြက္
ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သမုိင္းအစဥ္အလာေတြကို လက္ေတြ႔မဆန္တဲ့ အေတြးအေခၚ

ေတြအၿဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး လ်စ္လ်ဴရႈႀကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရလဒ္ကေတာ့ မေၿပာင္းလဲ
ခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာအေနနဲ႔ အစၥေရးနုိင္ငံတည္ေထာင္ေရးအစီအစဥ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ဘဲလ္ဖိုး
ေႀကညာစာတမ္း2 (၁၉၁၇ ခုနွစ္)မွာ ေရးသားထားတာကေတာ့ —
ပါလက္စတုိင္းတြင္ ဂ်ဴးၿပည္သူမ်ားအတြက္ ၿပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္

တည္ေထာင္

ၿခင္းကို နုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ခြင့္ၿပဳေထာက္ခံသည္။ ဦးတည္ခ်က္ အဆင္ေၿပေၿပၿပီး
ေၿမာက္ေစရန္

နု္င္ငံေတာ္အေနၿဖင့္

တတ္အားသမွ်

ႀကိဳးစားသြားမည္ၿဖစ္သည္။

ပါလက္စတိုင္းအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ ဘာသာ
ေရးအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အၿခားနုိင္ငံရွိ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ခံစားခြင့္ၿဖစ္ေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား၊ နုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အႏၱရာယ္ၿပဳနုိင္မည့္အရာ
တစံုတခုမွ်

ၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္သည္ကို

အစိုးရအေနၿဖင့္

ရွင္းလင္းစြာ

နားလည္

ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ — (ဘဲလ္ဖိုးေၾကညာစာတမ္း)။
ဒါကို အေပၚယံက ႀကည့္ရင္ ျဗိတိန္နိုင္ငံေရးမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္
လက္ေတြ႔ဆန္တဲ့ နုိင္ငံေရးမွာ အေၿခခံတဲ့ သာမန္နုိင္ငံေရး ေပးစာတစ္ေစာင္သာ သာၿဖစ္
တယ္လို႔ ၿမင္နုိင္ေခ်ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက အကုန္မဟုတ္ေသးဘူး။ ဘဲလ္ဖိုး ကိုယ္တိုင္
အပါအ၀င္ ဂ်ဴးနိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရး၀ါဒီ ခရစ္ယာန္အမ်ားအျပားက ပါလက္စတိုင္းမွာ
ဂ်ဴးျပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ဖို႔ လိုခ်င္ၾကတယ္။ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့
အဲဒါဟာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာကာလေဟာကိန္းေတြအတြက္ မျဖစ္မ
ေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သူတို႔က ရႈျမင္ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္
ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာျခင္း၊ ကပ္ကမာၻကုန္ဆံုးခ်ိန္၊ ေကာင္းကင္သစ္နွင့္ ေျမၾကီးသစ္ျဖစ္တဲ့
ပါရဒိသုဘံုကို တည္ေထာင္ၿခင္းတို႔ကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေစမယ့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္
ေနၾကတယ္လို႔ ခံယူၾကတယ္။
“ဘဲလ္ဖိုးေႀကညာစာတမ္းကို ထုတ္ၿပန္ရာမွာ အဂၤလန္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဂ်ဴးနုိင္ငံထူေထာင္
ေရး၀ါဒီ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ႀသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ပါ၀င္ေနတာဟာ အထူးအဆန္း
မဟုတ္ပါဘူး။ ေဂါ့ဒ္မန္းရဲ႕ ေၿပာႀကားခ်က္အရ အဂၤလန္နုိင္ငံၿခားေရး၀န္ႀကီး ေလာ့ဒ္
အာသာဂ်ိမ္းစ္ဘဲလ္ဖိုးရဲ႕ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ဟာ သူ႔ရ႕ဲ နုိင္ငံေရးဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို
လႊမ္းမိုးမႈရွိေနတယ္။ အထူးသၿဖင့္၊ ပါလက္စတိုင္းၿပန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္ဦးနဲ ႔ ပတ္သက္တဲ့
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ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြမွာ သမၼာက်မ္းစာရဲ႕ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္ ၿပည့္စံုၿခင္းအၿဖစ္ သူ႔ခံယူ
ခ်က္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဘဲလ္ဖိုးက ၿဗိတိသွ်ဇိအြန္းနစ္ေဖဒေရးရွင္းရဲ ႕
အမည္ခံဥကၠဌ ေလာ့ဒ္လီယြန္နယ္၀ါလ္တာ ရုတ္ခ်ားလ္စ္ဆီကို ေပးပို႔တဲ့ ေႀကၿငာ
စာတမ္းဟာ

နုိင္ငံေရးအသြင္သ႑ာန္ေဆာင္တဲ့

ဘာသာေရးေႀကညာစာတမ္းသာ

ၿဖစ္တယ္။ ပါလက္စတိုင္းမွာ “ဂ်ဴးၿပည္သူေတြအတြက္ ၿပည္နယ္အစိုးရတစ္ရပ္ တည္
ေထာင္ၿခင္း” ဆိုတဲ့ စကားဟာ နုိင္ငံေရးစနစ္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ေၿပာင္းလဲမႈေတြကို
ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့

ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕

ယံုႀကည္ခံယူခ်က္အမွန္ကို

ထင္ရွားေဖာ္ၿပ

ေနတယ္။ ဘဲလ္ဖိုးရဲ႕ ေႀကညာစာတမ္းဟာ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေႀကညာစာတမ္း
တစ္ခုသာ မဟုတ္ဘဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ၿပင္းၿပတဲ့ အလိုဆႏၵနွင့္ ႀကီးမားတဲ့ ႀသဇာ
အာဏာကို အသိအမွတ္ၿပဳတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ၿဖစ္တယ္။ ”
https://www.jpost.com/Opinion/Christian-Zionism-and-the-BalfourDeclaration-508034
အေမရိကန္ဟာ
ေနတာလဲလ႔ို

အစၥေရးကို

လူေတြက

ဘာေႀကာင့္

ဒီေလာက္

စဥ္းစားႀကတဲ့အခါ

မဆုတ္မနွစ္

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြဟာ

ႀကိဳးစားေထာက္ပံ့

အေမရိကန္အစိုးရမွာ

ႀကီးမားတဲ့ ႀသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနတယ္လို႔ ထင္ၿမင္ႀကတယ္။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွာ
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးလူဦးေရ

လက္တဆုပ္စာေလာက္ပဲ

ရွိေပမယ့္

ခရစ္ယာန္ေတြက

သူတို႔ရဲ႕

အထူးသၿဖင့္ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ေတြေႀကာင့္
အစၥေရးအေရးကိစၥေတြကို ေထာက္ခံေနႀကတာ ၿဖစ္တယ္။ အဲဒီအေႀကာင္းေတြေႀကာင့္ပဲ
အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔

အစၥေရးကို

သူတို႔နုိင္ငံရဲ႕

လံုၿခံဳေရးကို

ထိခုိက္ေစေလာက္

တဲ့အထိ မဆုတ္မနွစ္ သစၥာရွိရွိနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေနႀကၿခင္းပဲ ၿဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ မူစလင္
ေတြကသာ ဒီအေႀကာင္းကို နားလည္တယ္ဆိုရင္ (အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ နားလည္
တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္) ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တုန္လႈပ္သြားေစေလာက္တယ္။ ဒီအေႀကာင္း
ေတြေႀကာင့္

အာရပ္မူစလင္ေတြက

အာရပ္ခရစ္ယာန္ေတြကို

သံသယမ်က္လံုးေတြနဲ႔

ေထာက္ႀကည့္ေနႀကတာၿဖစ္တယ္။
ဘဲလ္ဖိုးေႀကၿငာစာတမ္းနွင့္ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္ေတြ အေႀကာင္းကို ဂူးဂဲလ္မွာ ၀င္ရွာႀကည့္
မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလရဲ႕ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္ ၿပည့္စံုၿခင္းၿဖစ္တဲ့ ဥပမာ
တစ္ခုအၿဖစ္

ေထာင္ခ်ီတဲ့

ေရးသားခ်က္ေတြ၊

ေဖာ္ၿပခ်က္ေတြကို

ေတြ႔ရမွာၿဖစ္တယ္။

ၿပႆနာက အစိုးရရဲ႕ေပၚလစီဟာ ဒီကမာၻေပၚမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၿပဳအမူအေပၚ သက္

ေရာက္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဆံုးအၿဖတ္ေပးနုိင္သလို အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီ
အေတြးအေခၚက ပရိုတက္စၥတင့္ရဲ႕ မူလအေတြးအေခၚၿဖစ္တဲ့ အသင္းေတာ္နွင့္ နုိင္ငံေတာ္
အစိုးရတို႔ရ႕ဲ ခြၿဲ ခားတည္ရွိၿခင္းကို အားနည္းသြားေစတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ၿပန္ႀကြလာေတာ္
မူၿခင္းကို အစိုးရက ၿမန္ဆန္ေစနုိင္တယ္ဆိုရင္၊ အစိုးရက ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္နဲ႔အညီ
ေပၚလစီေတြကို ခ်မွတ္နုိင္တယ္ဆိုရင္၊ တကယ္လို႔ အစိုးရက မစ္ရွင္နရီေတြ သတင္းစကား
ၿဖန္႔ေ၀နုိင္ဖို႔ ေငြေႀကး ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္တယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္း
ၿပီး အမႈေတာ္ကို ၿပီးေၿမာက္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းဟာ ပိုမိုထိေရာက္တယ္ မဟုတ္လား။
ေငြေႀကးေထာက္ပံ့သူ မရွိဘဲနဲ႔ သာမန္ၿပည္သူ ဧ၀ံေဂလိတရား ေဟာေၿပာေ၀ငွသူေတြက
အမႈေတာ္ေဆာင္တာထက္ အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုရင္ ပိုမိုထိေရာက္မယ္
မဟုတ္လား။ ဒီလိုအေတြးအေခၚဟာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဂြ်န္ေဟာ့စ္ရဲ႕ Christian Zionist Group
မွာ

ထရမ့္အစိုးရရဲ႕

ဒုသမၼတျဖစ္တဲ့

မိုက္ပင့္စ္ရဲ႕

“အစၥေရးအတြက္

ခရစ္ယာန္ညႊန္႔

ေပါင္းအဖြဲ႔” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေၿပာႀကားခဲ့တ့ဲ မိန္႔ခြန္းၿဖစ္တယ္။ ဆိုလိုရင္းသေဘာကေတာ့
၁၉၁၇

ခုနွစ္

ဘဲလ္ဖိုးရဲ႕

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔

ၿဖစ္တယ္။ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတစ္ေဆာင္မွာ ေရးသားထားတာက အစၥေရးအတြက္ ခရစ္ယာန္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း (CUFI) ဆိုတာ ဘာလဲ။
အစၥေရးအတြက္ ခရစ္ယာန္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔အစည္း (CUFI) ကို ၂၀၀၆ ခုနွစ္မွာ ဆန္အန္
တိုနီယိုမွာ ရွိတဲ့ အသင္းေတာ္ႀကီးမွ အသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးၿဖစ္တဲ့ ဂြ်န္ဟဂီးက တည္
ေထာင္ခဲ့တယ္။ ဂြ်န္ဟဂီးဟာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေမလမွာ ေဒါနယ့္ထရမ့္ကို သမၼတအၿဖစ္
ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့သူၿဖစ္တယ္။ Christians United for Israel (CUFI)ဟာ အေမရိကမွာ
အစၥေရးအေရးကို

အားေပးေထာက္ခံတဲ့

အႀကီးမားဆံုးအုပ္စုၿဖစ္ၿပီး

အဲဒီအဖြဲ႔မွာ

အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ ၎အဖြဲ႔အစည္းက အစၥေရးေထာက္ပံ့ေရးကိစၥေတြ
အတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရွာေဖြေပးခဲ့တယ္။
CUFI

ဟာ

ယေန႔

အေမရိကရွိ

ခရစ္ယာန္

ဂ်ဴးနုိင္ငံထူေထာင္ေရး၀ါဒအေႀကာင္းကို

ၿမင္ေတြ႔နုိင္မယ့္ အထင္ရွားဆံုး သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုၿဖစ္တယ္။

ဒါဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဂ်ဴးနုိင္ငံထူေထာင္ေရး (Christian Zionism) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ခရစ္ယာန္ဂ်ဴးနိုင္ငံထူေထာင္ေရး၀ါဒဆိုတာ

ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕

ယံုႀကည္ခ်က္ေႀကာင့္

နုိင္ငံေရးအရၿဖစ္ေစ၊

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြအတြက္

သမၼာက်မ္းစာအေပၚ
ပစၥည္းဥစၥာနဲ႔ၿဖစ္ေစ

ေထာက္ပံ့ၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ခရစ္ယာန္ဂ်ဴးနုိင္ငံထူေထာင္ေရး၀ါဒီေတြက ၁၉၄၈
ခုနွစ္မွာ ဂ်ဴးနုိင္ငံၿပန္လည္ထူေထာင္ၿခင္း၊ ၁၉၆၇ ခုနွစ္မွာ ၎ရဲ႕ စစ္တပ္ရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မႈ၊
ပါလက္စတုိင္းနွင့္

၎ရဲ႕

ေဘးပတ္လည္ရွိ

အာရပ္နုိင္ငံေတြနဲ႔

ပဋိပကၡေတြဟ
ြ ာ

သမၼာက်မ္းစာက ပေရာဖက္ၿပဳထားတဲ့အရာေတြၿဖစ္တယ္လို႔ ယံုႀကည္ႀကတယ္။ ၿပီးေတာ့
အဲဒါေတြဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပ႗ိညာဥ္ေတြနဲ႔ ရင္းရင္းနွီးနွီး
ဆက္ႏႊယ္ေနႀကတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ယံုႀကည္ႀကတယ္။
ေခတ္သစ္အစၥေရးနုိင္ငံရဲ႕ အေၿခအေနဟာ ပေရာက္ဖက္ၿပဳခ်က္ေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ေတာ့
ဘူးလို႔

ထင္ၿမင္ႀကတဲ့

အၿခားဧဗန္ဂ်ီလီကန္

ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔

မတူဘဲ

ခရစ္ရွန-္

ဇိအြန္းနစ္3ေတြက အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕ ကံႀကမၼာဟာ အစၥေရးအေပၚ သူတို႔ရ႕ဲ
အားႀကိဳးမာန္တက္

ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ

မူတည္ေနတယ္လို႔

ၿငင္းခံုႀကတယ္။

သူတို႔ရ႕ဲ

ကိုးကားမႈအမ်ားဆံုး က်မ္းခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္က အာေၿဗဟံကို ေၿပာခဲ့တ့ဲ “သင့္ကို
ေကာင္းခ်ီးေပးေသာ သူကုိ ငါ ေကာင္းခ်ီးေပးမည္။ သင့္ကို က်ိန္ဆဲေသာ သူကို ငါ
က်ိန္ဆဲမည္” ဆိုတဲ့ က်မ္းခ်က္ပဲၿဖစ္တယ္။ (ကမာၻဦးက်မ္း ၁၂: ၃)။
ယူအက္စ္မွာ အစၥေရးေထာက္ခံေရးသမားေတြက ရာထူးတာ၀န္ရွိႀကတာဟာ အေထြအထူး
ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိုက္ပင့္စ္ရ႕ဲ ခရစ္ရွန္-ဇိအြန္းနစ္အၿမင္က ဘယ္လိုၿခားနား
သလဲ။
ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ မိုက္ပင့္စ္ရဲ႕ ခရစ္ယာန္-ဂ်ဴးနုိင္ငံထူေထာင္ေရး၀ါဒမွာ အစၥေရးနုိင္ငံ
ဟာ သမၼာက်မ္းစာက ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္ေတြရဲ႕ ၿပည့္စံုၿခင္းၿဖစ္တယ္လို႔ ယံုႀကည္ထားတယ္။
ေမလတုန္းက
ေၿပာႀကားရာမွာ

အခန္းၿပည့္ရွိတဲ့
၁၉၄၈

ဒီပလိုမာ

ခုနွစ္မွာ

သင္တန္းသူ၊

သင္တန္းသားေတြကို

အစၥေရးနုိင္ငံတည္ေထာင္ၿခင္းနဲ႔အတူ

သူက

ပေရာက္ဖက္

ၿပဳခ်က္ေတြဟာ အမွန္တကယ္ ၿဖစ္လာခဲ့တယ္လို႔ သူက ေၿပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ရွန္ဇိအြန္းနစ္အသိုင္းအ၀န္းထဲမွာေရာ ၿပင္ပမွာပါ ၿငင္းခုံမႈေတြကို ၿဖစ္ေစနုိင္တဲ့ အနာဂတ္ပ
ေရာဖက္ၿပဳခ်က္ၿပည့္စံုမည္၊ မၿပည့္စံုမည္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ိဳးကိုေတာ့ ပါးနပ္စြာ သူ ေရွာင္ႀကဥ္ခဲ့
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တယ္။ အဲလိုမ်ိဳး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၿခင္းဟာ သူ႔လို ဒုသမၼတတစ္ဦးဆီက လာရင္ အစိုးရရဲ႕
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ၿမင့္မားလာနုိင္ေခ်ရွိတဲ့အတြက္ၿဖစ္တယ္။
မိုက္ပင့္စ္ရ႕ဲ

ခံယူခ်က္မွာ

ပိုမိုသိမ္ေမြ႔တဲ့

အဲဒီအရာက

အစၥေရးဟာ

ဘုရားသခင္ရဲ႕

ဒုတိယအာေဘာ္တစ္ခု
သစၥာေစာင့္သိမႈ

ရွိပါေသးတယ္။

အမွတ္အသားလကၡဏာ

ၿဖစ္တယ္ဆိုတာပဲ ၿဖစ္တယ္။ တိုးတက္ေထြၿပားလာတဲ့ ေလာကီအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ တိုက္ခိုက္
မႈေတြေႀကာင့္ ပင့္စ္နွင့္ အၿခားခရစ္ယာန္ေတြက အတိုက္အခံၿပဳခံေနရတဲ့အတြက္ သတင္း
စကား

ေဟာႀကားရာမွာ

သစၥာရွိဖို႔

အေလးထားၿပီး

ေၿပာဆိုလာခဲ့ႀကတယ္။

ပင့္စ္ရ႕ဲ

စကားအရ အစၥေရးနုိင္ငံရဲ႕ တည္ရွိမႈဟာ “ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ကတိေတာ္ကို သူ၏
လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚတြင္

ၿပည့္စံုေစသည္”

ဆိုတဲ့

စကားအတြက္

သက္ေသၿဖစ္တယ္။

အစၥေရးနုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္မႈဟာ လူသားေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြမွာ ဘုရားသခင္က စိတ္၀င္
စားေႀကာင္း သက္ေသၿဖစ္တယ္လို႔ ခရစ္ယာန္-ဂ်ဴးနုိင္ငံထူေထာင္ေရး၀ါဒီေတြက ယံုႀကည္
ႀကတယ္။ ဒါေႀကာင့္ သူတို႔ယံုႀကည္ခ်က္ဟာ အစၥေရးနုိင္ငံ ႀကီးပြားတိုးတက္မွသာ ဘုရား
သခင္က

ကတိတည္တဲ့

ဘုရားၿဖစ္မယ္

ဆိုတဲ့

သီအိုလိုဂ်ီနဲ႔

ဆိုင္တဲ့

ယံုႀကည္

ခ်က္ၿဖစ္ေနတယ္။
https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2017/07/17/whatyou-need-to-know-about-mike-pences-speech-to-christians-united-forisrael/?utm_term=.d6226e5aca76
အခုဆိုရင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုနားလည္လဲဆိုတဲ့ ပံုစံက
ဘာေႀကာင့္ အေရးႀကီးသလဲဆိုတာ သင္ နားလည္စၿပဳလာၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔
သင္ဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးၿဖစ္တယ္ဆိုရင္ အဲလိုထူးဆန္းတဲ့ အယူအဆ၊ ယံုႀကည္မႈကို
ဆန္းစစ္အေၿဖရွာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက fatheroflove.info မွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို
ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့တယ္။ အဲဒီကိစၥကို အေၿဖရွာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ႀကာခဲ့ရတယ္။

ဘုရားသခင္က

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို

သူ႔အေႀကာင္း

ဘယ္လိုနားလည္

ေစခ်င္သလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ အလိုေတာ္ဟာ ဘာလဲ။ အဲလိုခရစ္ယာန္
အယူအဆေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔န႔ဲ ဘယ္လိုပတ္သက္ေနမလဲ။
ခရစ္ယာန္မဟုတ္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဒီအရာေတြဟာ အလြန္ ထူးဆန္းေနနုိင္ပါတယ္။
သူတုိ႔ကို ဒီကိစၥအေႀကာင္းေတြကို ေတြးေတာဆင္ၿခင္ႀကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ အေႀကာင္းက
သင္

ေနထုိင္ရာ

ကမာၻႀကီးဟာ

ဘာသာေရးအေတြးအေခၚနဲ႔

ၿပည့္ေနတဲ့

သူေတြရဲ႕

တြန္းအားေပးမႈနဲ႔

ပံုသြင္းခံရတဲ့

နားမလည္ဘူးဆိုရင္

ကမာၻႀကီးၿဖစ္တယ္။

အေမွာင္ထဲမွာ

အဲဒီအရာေတြကို

ကူရာမဲ့ေနလိမ့္မယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္

သင္

ကိုးကြယ္တဲ့

ဘာသာမရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္ သီအိုလိုဂ်ီနွင့္ ဘာသာေရးသမိုင္းေႀကာင္းေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး
ဗဟုသုတရွိၿခင္းဟာ

ေ၀ဖန္ေရးအလုပ္မွာၿဖစ္ေစ၊

အမ်ားၿပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့

အခန္းက႑

ေတြမွာ အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔ၿဖစ္ေစ မရွိမၿဖစ္
အေရးႀကီးတဲ့ အရာၿဖစ္္တယ္။ လူေတြဟာ အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳး သမိုင္းအေႀကာင္းေတြကို
စိတ္မ၀င္စားေတာ့တာက
လူေတြက

လြဲလို႔

ကမာၻႀကီးမွာ

သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕

ေၿပာင္းလဲသြားတဲ့

အၿမင္ေတြကိုသာ

အရာ

သိပ္မရွိဘူး။

အေလးထားလာႀကတယ္။

သမၼတထရမ့္ကို ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြက သူ႔ကို ေဟရွာယ ၄၄-၄၅ မွာ ဘုရားသခင္က
သူ႔ရ႕ဲ

အေစခံ၊

ဘိသိက္ေပးခံရတဲ့

(ဆိုင္းရပ္စ္မင္းႀကီး)နဲ႔

မယံုႀကည္သူ

ခိုင္းနိႈင္းႀကတယ္။

ထရမ့္ကို

ေပရသိရွင္ဘုရင္
တကယ့္

ကုရွမင္းႀကီး

ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူ၊

စာရိတၱပ်က္ၿပားသူအၿဖစ္ အမ်ားက လက္ခံယံုႀကည္ႀကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘုရား
သခင္က ကုရွမင္းႀကီးကို အသံုးၿပဳသလိုမ်ိဳး ဘုရားသခင္ အသံုးၿပဳတဲ့ သူအၿဖစ္ သူ႔ကို
လက္ခံႀကၿပန္တယ္။
“၂၀၁၆ ခုနွစ္နွစ္ဦးပိုင္း၊ သမၼတေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာ ေဒါနယ့္ထရမ့္က ရီပဗၺလီကန္ပါတီရဲ႕
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္သူၿဖစ္လာခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕က လြတ္ေၿမာက္မႈ ယူေဆာင္
လာမယ့္သူအၿဖစ္ သူ႔ကို ၿမင္ႀကတယ္။ အဲလိုအေတြးေတြဟာ ထရမ့္က စည္းရံုး
ေသြးေဆာင္ခဲ့တ့ဲ

လူတစ္စုၿဖစ္တဲ့

ပင္ေတေကာစ္တယ္ေတြ၊နွင့္
အေတြးအေခၚၿဖစ္တယ္။
ေတြၿဖစ္တယ္။

တီဗီြဖန္သားၿပင္ေပၚမွ

ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး
4

လန္းစ္ေ၀ါလ္နိုး လို

ေ၀ါလ္နိုးဟာ

တရားေဟာေၿပာသူေတြ၊

တရားေဟာသူေတြထံမွ

လူေတြထံမွ

လာတဲ့

လာတဲ့

အေတြးအေခၚ

ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေၿပာသူတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး

ထရမ့္ရဲ႕

မဲဆယ
ြ ္စည္းရံုးေရးပြေ
ဲ တြမွာလည္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သူၿဖစ္တယ္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္က
စၿပီး ထရမ့္ဟာ ကုရွမင္းႀကီးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေတာ္စပ္မႈရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးကို
သူက ေရးသားခဲ့တယ္။ သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ဘုရားသခင္က သူ႔ရ႕ဲ လူမ်ိဳးေတြကို
ကာကြယ္ဖို႔၊ အလိုေတာ္ကို ၿပည့္စံုေစဖို႔ မယံုႀကည္သူ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္
အသံုးၿပဳခဲ့တယ္လို႔ သူက ဆိုခဲ့တယ္။ ကုရွမင္းႀကီးက ကြ်န္ခံၿခင္းကို အဆံုးသတ္မယ့္
ဘုရားသခင္ ဘိသိက္ေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သလို ထရမ့္က နုိင္ငံေရးရာ မသမာ
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မႈေတြကို အဆံုးသတ္ေပးမယ့္သူၿဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆိုခဲ့တယ္။ ေ၀ါလ္နိုးက ၂၀၁၆
ခုနွစ္မွာ သူ႔ရ႕ဲ အၿမင္ခံယူခ်က္ကို God’s Chaos Candidate အမည္ရွိတဲ့ စာအုပ္အၿဖစ္
ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္မီမွာ အဲဒီစာအုပ္ဟာ အေမဇုန္ရဲ႕ ၁၉ ေၿမာက္
အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ စာရင္း၀င္သြားခဲ့တယ္။ အဲလိုနဲ႔ အၿခားသူေတြကလည္း လိုက္ၿပီး
နိႈင္းယွဥ္ႀကေတာ့တယ္။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လမွာ အစၥေရးနုိင္ငံရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္
ေနတန္ရားဟုက အေမရိကသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအီဗန္ဂ်လီကယ္
သမားေတြလိုပဲ တေလသံတည္း ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ သမၼတရံုးခန္းမွာ သူက “ဂ်ဴးလူမ်ိဳး
ေတြက ေက်းဇူးကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မေမ့ေလ်ာ့တတ္ႀကဘူး” ဆိုၿပီး ထရမ့္ကို ရည္ရြယ္ျပီး
ေျပာဆိုခဲတ
့ ယ္။ သူတို႔က ကုရွမင္းၾကီး(ဆိုင္းရပ္စ္)ကို သတိရေနၾကတယ္။ ”လြန္ခဲ့တ့ဲ
ႏွစ္ေပါင္း နွစ္ေသာင္းငါးေထာင္တုန္းက ကုရွမင္းၾကီးက ေဘဘီလုန္မွာ ကၽြန္ခံေနရတဲ့
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကို ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ေပးျပီး ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေစခဲ့တာေလ။”
https://harpers.org/archive/2018/05/exiled/ို
ဒါေပမယ့္

ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။

လူသားတို႔ရဲ႕

အစိုးရအဖြဲ႔ေတြဟာ

တြန္းပို႔နုိင္အားနဲ႔ လည္ပတ္ႀကတယ္။ ေခတ္သစ္အစၥေရးနိုင္ငံဟာ အဲလတ
ို ြန္းအားေၾကာင့္
ျဖစ္တည္လာတဲ့

နိုင္ငံျဖစ္တယ္။

ေလာကီသားေတြကို

ခမည္းေတာ္နွင့္

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေစဖို႔ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေဆာင္တာကို ခရစ္္ေတာ္က အလိုေတာ္ ရွိပါ့မလား။
တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို

သူ႔ရ႕ဲ နာမေတာ္အတြက္၊

သူ႔ရ႕ဲ အလိုေတာ္အတိုင္း

ၿဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ ရပါ့မလား။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ေမးခြန္းၾကီးတစ္ခု ေမးဖို႔ လိုလာပါတယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္ဟာ လူသားေတြရဲ႕ နုိင္ငံေတြနဲ႔ တူပါ့မလား။
နိုင္ငံေတာ္ဟာ

တြန္းအား(အာဏာ)နဲ႔

အလုပ္လုပ္တဲ့

နိုင္ငံလား။

ဘုရားသခင့္

ဒါမွမဟုတ္

သူ႔ရ႕ဲ

ပညတ္ေတာ္န႔ဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တာလား။ ပညတ္ေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အတည္ျပဳခဲ့တာ
ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ပညတ္တို႔ဟာ ေခတ္နဲ႔အညီ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲ ကိုယ္က်ိဳး
အတြက္ ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေပးခဲ့တာဟုတ္ပါ့မလား။
အေပၚက

ကိုးကားခဲ့တဲ့

Harper’s

မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးကို

ေရးသားတဲ့

စာေရးဆရာမ

မက္ဂန္အိုဂီဘလီ5က ၂၀၀၀ ခုနွစ္အေစာပိုင္းမွာ အထင္ကရ က်မ္းစာေက်ာင္း Moody
Bible Institute မွာ သီအိုလိုဂ်ီကို သင္ယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူမရဲ႕
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ယံုၾကည္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူမရဲ႕
သံသယစိတ္ေတြကို ၀မ္းနည္းစရာ ေဖာ္ျပျပီး သူမရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္ခဲ့တယ္။
“ဒုသမၼတအေနၿဖင့္ ကယ္တင္ရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းရွိ ကတိေတာ္မ်ားကို
ကိုးကားေၿပာဆိုတတ္ေသာ္လည္း
အက်င့္စာရိတၱအေပၚ
ဆက္စပ္ႀကည့္ရန္

ထိုက်မ္းခ်က္မ်ားသည္

အေၿခခံထားသည္ၿဖစ္ရာ
ခက္ခဲပါသည္။

ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္ေသာ

ခရစ္ေတာ္၏

ဣသေရလတို႔သည္

သင္ႀကားခ်က္မ်ားနွင့္

သူတို႔နွင့္

ထိုက္တန္ေသာ

အၿပစ္ေပးၿခင္းၿဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေၿမာက္ၿခင္းၿဖစ္ေစ ရရွိႀကေသာ္လည္း အၿခားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ
ထိုသံသယာ၏

နစ္နာသူမ်ားၿဖစ္လာရသည္။

ဣသေရလတို႔၏

ရန္သူမ်ားစြာ

ရက္ရက္စက္စက္

ရွိေနသည္။

ဘုရားသခင္က

အသတ္ခံရေသာ

ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္

ရည္ရြယ္ထားေသာ နယ္ေၿမမ်ားစြာ ေနထိုင္သူမ်ား၊ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိ
နုိင္ေသာ

မ်ားစြာေသာ

ဘာသာၿခား

သားေကာင္မ်ားၿဖစ္လာရသည္။

တိုင္းတစ္ပါးတို႔သည္

ဘုရားသခင့္ေဒါသ၏

သူတို႔၏ က်ဆံုးခန္းသည္ ပံုၿပင္ထဲတြင္ “သူတို႔သည္

မိဒ်န္တို႔ေနထုိင္ရာ သူတို႔၏ တည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕အားလံုးကို မီးရိႈ႕၊ ဖ်က္ဆီးခဲ့ႀကသည္” ဟူေသာ
၀ါက်တစ္ေႀကာင္းသာ ပါလာတတ္သည္။ ကြ်န္မ က်မ္းစာေက်ာင္းေနစဥ္က ဤကဲ့သို႔ေသာ
စာပိုဒ္မ်ားကို

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ဖတ္ရေသာအခါ

သံသယစိတ္ၿဖင့္

လံုးပန္းေနခဲ့ရသည့္

အခ်ိန္ကို သတိရပါေသးသည္။ လူအုပ္တစ္စု ကယ္တင္ခံရရန္ အဘယ္ေႀကာင့္ မ်ားစြာ
ေသာ လူတို႔သည္ ေသဆံုးရသည္ကို ကြ်န္မ နားလည္နုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီးရင္း ႀကိဳးစား
ေသာ္လည္း

အရာမေရာက္ခဲ့ေပ။

သူတို႔ဘုရားသခင္အႀကားတြင္

အဘယ္ေႀကာင့္
ၿဖစ္ပ်က္ေသာ

အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ
ဇာတ္လမ္းတို႔သည္

လူတစ္စုနွင့္
ထိုမွ်ေလာက္

ရင္းနွီးေပးဆပ္မႈႀကီးရသနည္း။”
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ မိမိတို႔ ႀကည့္ၿမင္တဲ့အတိုင္း၊ စဥ္းစားေတြးၿမင္တဲ့အတိုင္း ၿဖစ္တည္ႀက
တယ္။ အာေၿဗဟံ၊ ဣဇက္၊ ယာကုပ္တို႔ ဘုရားသခင္အေပၚ လူေတြရဲ႕ ေႀကာက္လွန္႔မႈဟာ
ကမာၻတစ္ခုလံုးကို

စိုးမိုးလွ်က္

ရွိေနတယ္။

အဲဒီဘုရားသခင္ဟာ

ဘယ္သူလဲ။

“ငါ့ကို

ၿမင္ေသာသူသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ကိုလည္း ၿမင္၏” ဆိုၿပီး ေယရႈက ေၿပာခဲ့တ့ဲ ဘုရားၿဖစ္
မလား။

ခမည္းေတာ္က

ေယရႈနဲ႔

တကယ္ပဲ

တူသလား။

တကယ္

တူတယ္ဆိုရင္

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက အေႀကာင္းေတြကိုေရာ ဘယ္လိုရွင္းၿပမလဲ။ ‘အတၱမဲ့ေမတၱာ’ ဆိုတဲ့
စာအုပ္ကို ရဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ စာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္တဲ့သူ အားလံုးကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခမဲ့ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သာသနာၿပဳသူမ်ားနွင့္ အင္ပါယာမ်ား
တိုင္းတစ္ပါးကို သြားၿပီး သာသနာၿပဳတဲ့ သူေတြအမ်ားစုဟာ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုက
ၿဖစ္ႀကတယ္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္က ေဂ်ာ္ဒန္နုိင္ငံမွာ အာရပ္နွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ
ရပ္တို႔ကို

ေလ့လာခဲ့တယ္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသက
(စီအိုင္ေအ)က

ေဂ်ာ္ဒန္နုိင္ငံဆိုတာဟာ
နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံၿဖစ္တယ္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ

ေဂ်ာ္ဒန္တကၠသိုလ္မွာ

အီရတ္နွင့္

အစၥေရးတို႔ႀကားရွိ

အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြေႀကာင့္

တက္ေရာက္တဲ့

အၿခား

ကြ်န္ေတာ္နွင့္

အေမရိကန္ေတြဟာ

စီအိုင္ေအရဲ႕

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သူလွ်ိဳေတြအၿဖစ္ မႀကာခဏ စစ္ေဆးၿခင္း၊ စြပ္စၿြဲ ခင္း ခံခဲ့ႀကရတယ္။
သာသနာၿပဳတဲ့ မစ္ရွင္နရီအမ်ားစုကလည္း သံသယမ်က္လံုးနဲ႔ ေစာင့္ႀကည့္ခံခဲ့ႀကတယ္။
ကမာၻ႔နုိင္ငံအမ်ားစုက

သာသနာၿပဳသူေတြကို

အေနာက္နုိင္ငံေတြရဲ႕

လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

အတြက္ ေရွ႕ေၿပးေတြအၿဖစ္ ၿမင္ၿပီး တားၿမစ္ပိတ္ပင္ႀကတယ္။ အေႀကာင္းကေတာ့ သူတို႔
ေတြကို မိမိတို႔ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထိပါးဆုတ္ေလ်ာ့ေစတဲ့ သူေတြအၿဖစ္
ၿမင္ႀကတဲ့အတြက္ ၿဖစ္တယ္။ အိႏၵိယနုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ ေရးသားတဲ့ ‘ဘာသာေရး
စစ္ပြဲ’အမည္ရွိ ေၿပာက္ေၿမာက္တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေကာက္နုတ္ထားတာ
ဖတ္ႀကည့္ပါ။
“စီအိုင္ေအနွင့္ အသင္းေတာ္ႀကား ဆက္ဆံေရးဟာ ယူအက္စ္ဆီးနိတ္ရဲ႕ ၁၉၇၅ ခုနွစ္ပါ
ညႊန္ႀကားခဲ့တ့ဲ ေထာက္လွမ္းေရးေခါင္းစဥ္ေတြအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္တယ္။ တိုက္
တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ

လႊတ္ေတာ္အမတ္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္က

ခ်ာစ္ဖရင့္

ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။

ဦးေဆာင္တဲ့

အသင္းေတာ္ေကာ္မတီ

ဒီအဖြ႔အ
ဲ စည္းရဲ႕

အစီရင္ခံစာအရ

စီအိုင္ေအက စစ္ဆင္ေရးမွာ တိုက္ရိုက္အသံုးၿပဳတဲ့ လ်ွိဳ႕၀ွက္အစီအစဥ္ေပါင္း ၁၄ ခုမွာ
ပါ၀င္တဲ့

အေမရိကန္ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး

(ဒါမွမဟုတ္)

သာသာနာၿပဳဟန္ေဆာင္သူ

စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးရွိေႀကာင္းကို သိရတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာအရ အဲဒီလူပုဂၢိဳလ္ေတြထဲက
အခ်ိဳ႕ဟာ ၁၉၇၅ ခုနွစ္၊ ႀသဂုတ္လမွာ လႈပ္ရွားခဲ့ႀကတယ္။ စီအိုင္ေအရဲ႕ တင္ၿပခ်က္အရ
သူတို႔ကို

သတင္းအခ်က္အလက္

စုေဆာင္းေရးအတြက္နွင့္

အေရးႀကံဳလာရင္

အၿခား

သူလွ်ိဳေတြကို ကူညီဖြက္၀ွက္ေပးဖို႔အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အသံုးၿပဳႀကတယ္။”
ေအာက္မွာ အသင္းေတာ္ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ့ ေကာက္နုတ္ခ်က္က
အိႏၵိယနုိင္ငံမွာ သာသနာၿပဳသူေတြကို ခြင့္ၿပဳၿခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ေဖာ္ၿပထားတယ္။

“စီအိုင္ေအသည္

ဘာသာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို

လစာ၊

အပိုစု၊

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ေပးသည္သာမက သူတို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ ပရိုဂ်က္မ်ားအတြက္ အလွဴေငြၿဖင့္ ကူညီေပး
သည္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳခံခဲ့ႀကသည္။ ၁၉၆၀
ခုနွစ္မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားအၿပား ပါ၀င္ႀကသည္။
သူတို႔သည္

ကြန္ၿမဴနစ္၀ါဒကို

က်င့္သံုးေသာ

တတိယနုိင္ငံမ်ားနဲ႔

ၿပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္

စီအိုင္ေအ၏ အသံုးခ်ခံမ်ားၿဖစ္ႀကသည္။”
လက္ရွိ ဆက္ဆံေရးအရ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးသူဟာ ေက်ာင္းသားေတြနွင့္ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕
ဘာသာေရးကို မေထာက္ခံတဲ့ သူေတြထဲမွ သတင္းနိႈက္ၿပီး စီအိုင္ေအရဲ႕ သတင္းေပးအၿဖစ္
လုပ္ေဆာင္တဲ့ အေမရိကန္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးလည္း ၿဖစ္နုိင္တယ္။
အရင္က အမႈေတြထဲက နမူနာတစ္ခုမွာ စီအိုင္ေအနွင့္ အသင္းအုပ္ဆရာေတြရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္
ဆက္ဆံေရးၿဖစ္တယ္။
အသင္းအုပ္ဆရာကို

စီအိုင္ေအက

တတိယနုိင္ငံတစ္နုိင္ငံရွိ

လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ငန္းေတြ

အသင္းေတာ္တစ္ခုရဲ႕

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔

ကိုယ္စားလွယ္

ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ အသံုးၿပဳခဲ့ဖူးတယ္။ သူက လူသစ္စုေဆာင္းသူ၊ သူလွ်ိဳ ပ်ိဳးေထာင္သူ၊
အႀကံေပးသူ၊

ရွာေဖြသူအၿဖစ္

ေဆာင္ရြက္ရတယ္။

နုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ

သတင္းေတြနွင့္

အေရးပါတဲ့ လူႀကီးေတြရဲ႕ သတင္းေတြကို စုေဆာင္းေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက ၿပည္တြင္း
သတင္းစာတိုက္ရွိ စီအိုင္ေအ၀ါဒၿဖန္႔သမားေတြဆီသို႔ ပို႔ေပးတယ္။
စီအိုင္ေအရဲ႕ ေဖာ္ၿပခ်က္အရ အသင္းအုပ္ဆရာေတြကို စိစစ္ရာမွာ သူတို႔နွင့္ လူႀကီးေတြရဲ႕
ႀကားက ေရရွည္ဆက္ဆံေရး တည္ၿမဲမႈအေပၚ အေၿခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ႀကတယ္။ သူတို႔ရ႕ဲ
လက္ေအာက္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ သူေတြကလည္း သူတို႔နယ္ပယ္မွာ ထင္ရွား၊ ကြ်မ္းက်င္တဲ့
သူေတြ ၿဖစ္ႀကတယ္။ အစပိုင္းမွာ အဲဒီအသင္းအုပ္ဆရာေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ေတြကို
ရံဖန္ရံခါ

ေပးခဲႀ့ ကေပမယ့္

စီအိုင္ေအက
ၿမွင့္ခဲ့တယ္။

လစာအၿဖစ္

ဆယ္နွစ္ေက်ာ္
နွစ္စဥ္

တာ၀န္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့
၁၁,၄၁၄

အထိ

ေပးအပ္ခ်ီး

ဒီကိုးကားခ်က္မွာပါတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁,၄၁၄ ဆိုတဲ့ ပမာဏကို ႀကည့္တဲ့အခါမွာ
အဲဒီနုိင္ငံဟာ အိႏၵိယနုိင္ငံၿဖစ္နုိင္ေႀကာင္း အရိပ္အၿမြက္ေပးေနပါတယ္။ အေႀကာင္းကေတာ့
အဲဒီေခတ္အခါက ေငြေႀကးလဲလွယ္နႈန္းအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁,၄၁၄ ဟာ ခန္႔မွန္းေၿခ
ရူပီးေငြ တစ္သိန္းတင္းတင္း ရွိတယ္။ ဒီခန္႔မွန္းခ်က္အတိုင္းဆိုရင္ ၁၉၇၀ ခုနွစ္ေတြမွာ
ရူပီတစ္သိန္းဟာ အလြန္တရာ ႀကီးမားတဲ့ ပမာဏၿဖစ္တယ္။
စီအိုင္ေအကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရစ္ယာန္သာသနာၿပဳေတြက နုိင္ငံအမ်ားအၿပားကို
မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္ေစၿခင္း၊ သူလွ်ိဳအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ စီအို္င္ေအ
ကိုယ္စား အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကတယ္။

(http://indiafacts.org/religious-crusades-cia/)

ဒါေတြကို သိိရတဲ့အခါ သူတို႔က ခရစ္ယာန္ေတြအေပၚ မယံုႀကည္သကၤာမႈ ႀကီးမားႀက
တာဟာ အံ့ႀသစရာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ နိုင္ငံၿခားမွာ သာသနာၿပဳသူေတြ၊ အထူးသၿဖင့္
အေမရိကန္ (နွင့္ ေနတိုးရဲ႕ မဟာမိတ္အဖြ႔၀
ဲ င္နုိင္ငံေတြရဲ႕) သာသနာၿပဳဆရာေတြက
သတင္းေကာင္း ေ၀ငွတဲ့အခါ အလြန္ ခက္ခဲရၿခင္းဟာ အဲဒီ အၿဖစ္အပ်က္ေတြေႀကာင့္ပဲ
ၿဖစ္တယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာဟာ တတိယနုိင္ငံေတြမွာ
ေငြေႀကးတန္ဖိုး ပမာဏႀကီးၿပီး စီအိုင္ေအရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း မကုန္ခမ္းနုိင္ေတာ့ဘူး။
၁၉၇၇ ခုနွစ္မွာ စီအိုင္ေအအေနနဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနွင့္ သာသနာၿပဳသူေတြကို အသံုးခ်ၿခင္း
ကို တားၿမစ္ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၆ ခုနွစ္မွာေတာ့
တကယ္လို႔ ‘နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ထူးၿခားတဲ့ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ’မ်ိဳးကို ႀကံဳလာ
ရတယ္ဆိုရင္ (ဒါမွမဟုတ္) သာသနာၿပဳမစ္ရွင္နရီအဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြက ခြင့္ၿပဳထား
တယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ မေရာက္ဘဲ သာသနာၿပဳဆရာေတြကို သူလွ်ိဳ
လုပ္ငန္းအတြက္ တရား၀င္အသံုးၿပဳခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ သိလာခဲ့ႀကတယ္။

(https://wapo.st/2wVm3P2)

မႀကာေသးမီက ခရစ္ယာန္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကူညီမႈအသင္းက ေၿမာက္ကိုးရီးယားမွာ
သူလွ်ိဳအၿဖစ္

ေစလႊတ္ခံရတဲ့

သတင္းနွင့္

ဗင္နီဇလ
ြဲ ားနုိင္ငံမွ

အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔တ
ဲ ို႔အေႀကာင္း သတင္းေတြ တက္လာခဲ့တယ္။

ေမာင္းထုတ္ခံရတဲ့

Eastern University ၏ လူမႈေရးသိပၸံပညာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပေရာဖက္ဆာလည္းၿဖစ္ ၊
ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဧ၀ံေဂလိအသင္း၏ တည္ေထာင္သူ၊ ဥကၠဌလည္း
ၿဖစ္သူ

တိုနီကမ္ပိုလိုကလည္း

မႀကာေသးမီက

ထုတ္လႊင့္ေသာ

အင္တာနက္

အသံဖိုင္တြင္ “အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရွိ သာသနာၿပဳသူေတြမွာ စီအိုင္ေအနဲ႔ အလြန္
နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိေနတယ္” ဟု ေၿပာခဲ့သည္။
“ဥပမာအေနနဲ႔ သာသနာၿပဳတဲ့သူေတြ အမိနိုင္ငံ ၿပန္လာတဲ့အခါ တကယ္လို႔ သူတို႔က
ပါကိစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္နုိင္ငံေတြမွာ သာသနာၿပဳတဲ့ သူေတြဆိုရင္ စီအိုင္ေအက
၀ါရွင္တန္ကို

ေခၚၿပီပဲ”ဟု

ကမ္ပိုလိုက

RedLetterChristians.org

တြင္

ထုတ္လႊင့္ေသာ အသံဖိုင္တြင္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။ မႀကာခဏဆိုသလိုပဲ သာသနာၿပဳသူ
ေတြကလည္း

၀ါရွင္တန္ကို

သြားၿပီး

အစီရင္ခံစာ

တင္ရေတာ့သည္။

သင္

အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းရြာရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က ဘယ္သူလဲ။ အဲဒီက
အသင္းေတာ္မွာ ရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေမရိကန္နုိင္ငံအေပၚ သေဘာထားက ဘယ္လို
ရွိသလဲ စသၿဖင့္ ေရးသားတင္ၿပခဲ့ႀကရသည္။
https://baptistnews.com/article/campolo-says-us-missionaries-too-closeto-cia/#.W44Ess4zZJw

သာသနာၿပဳေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႔ဟာ စီအိုင္ေအနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ သြားတာလား၊
တကယ္ သာသနာၿပဳဖို႔ သြားတာလားဆိုတာ ၿပန္ၿပန္ၿပီး သတိခ်ပ္ေနႀကဟန္တူပါတယ္။
စီအိုင္ေအကလည္း သူတို႔ အလုပ္အဆင္ေၿပေစဖို႔ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ အသံုးၿပဳမယ္ဆိုတာ
က်ိန္းေသၿဖစ္တယ္။

တကယ့္

ေမးခြန္းက

သာသနာၿပဳသူေတြအေနနဲ႔

စီအိုင္ေအရဲ႕

လက္ေအာက္ခံအၿဖစ္ အလုပ္လုပ္တာကို ၿပႆနာမရွိသလို ဘာေႀကာင့္ ခံယူနုိင္ရတာလဲ။
အေမရိကန္နုိင္ငံဟာ
နုိင္ငံၿဖစ္တယ္။

အသင္းေတာ္နွင့္

ဒါေပမယ့္

အစိုးရတို႔ရ႕ဲ

အခုခ်ိန္မွာေတာ့

ခြၿဲ ခားမႈေႀကာင့္

ၿဖစ္တည္လာတဲ့

အစုိးရအက်ိဳးအတြက္

အသင္းေတာ္ကို

အသံုးၿပဳၿပီး အသင္းေတာ္ကလည္း သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အစိုးရကို အသံုးၿပဳနုိင္မယ္ဆိုရင္
နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အတြက္
မလြၿဲ ဖစ္တယ္။

အက်ိဳးရွိေစမယ့္

ဒီအခ်က္က

သီအိုလိုဂ်ီတစ္ခုကို

ခရစ္ယာန္သမိုင္းမွာ

ဖန္တီးလာႀကမယ္ဆိုတာ

အသစ္အဆန္းေတာ့

မဟုတ္ဘူး ။

အမွန္မွာ ေရွးေဟာင္းေရာမအင္ပါယာရဲ႕ စရိုက္လကၡဏာအားလံုးကို ေမြးစားက်င့္သံုးလာ
တဲ့ အေမရိကန္က ေရာမအင္ပါယာလိုမ်ိဳး ဘာသာေရးနွင့္ နုိင္ငံေရးကို ပူးေပါင္းၿခင္းလမ္း
ေႀကာင္းအေပၚ ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီၿဖစ္တယ္။

“ၿဖစ္ဖူးေသာအရာသည္ ၿဖစ္လတၱံ႔ေသာအရာနွင့္ တူ၏။ ယခုၿပဳေသာအမႈသည္ ၿပဳလတၱံ႔
ေသာအမႈနွင့္ တူ၏။ ေနေအာက္မွာ အသစ္ေသာ အမႈအရာမရွိ။ ” (ေဒသနာက်မ္း ၁: ၉)။

ကြန္စတန္းတင္းနွင့္ ထရမ့္
ေအဒီ

၃၁၃

ခုနွစ္မွာ

ခရစ္ယာန္ေတြအေပၚ

ညွင္းပန္းနိွပ္စက္မႈေတြကို

ရပ္တန္႔ခဲ့တ့ဲ

ေရာမဧကရာဇ္ ကြန္စတန္းတင္းကို သင္ ဘယ္လိုၿမင္ပါသလဲ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို
နုိင္ငံေတာ္ဘာသာအၿဖစ္

သူ

ခရစ္ယာန္ဧကရာဇ္တစ္ပါး

ေၿပာင္းလဲခဲ့တယ္။

ၿဖစ္လာခဲ့တယ္။

ဒါဟာ

သူဟာ

ေကာင္းတဲ့

ပထမဆံုးေသာ
အရာလား၊

ဆိုးတဲ့

အရာလား။ ဒီအေႀကာင္းအရာအေပၚ သင့္ နားလည္ထားတဲ့ပံုက ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္း၊
ဥပေဒနွင့္ သမုိင္းအေႀကာင္းတို႔ကို သင္ ဘယ္လိုနားလည္လဲဆိုတာ ေဖာ္ၿပလိမ့္မယ္။
တကယ္လို႔ ကြန္စတန္းတင္းနွင့္ ထရမ့္အေႀကာင္းကို ဂူးဂဲလ္မွာ ရွာႀကည့္တယ္ဆိုရင္
အဲဒီေခါင္းေဆာင္နွစ္ဦးတို႔မွာ

ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့

ေခါင္းေဆာင္ေတြ

ၿဖစ္တယ္ဆိုၿပီး

ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးနွစ္ပုဒ္ကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္က
အဲဒါဟာ

ေကာင္းတဲ့

အခ်က္အၿဖစ္ၿမင္ၿပီး

ေနာက္တစ္ပုဒ္ကေတာ့

မေကာင္းတဲ့

အခ်က္အၿဖစ္ၿမင္တယ္။
အဲဒါ ေကာင္းတယ္လို႔ ၿမင္တဲ့ သူရ႕ဲ ေရးသားခ်က္မွာ “ခရစ္ယာန္ေတြဟာ
လြတ္လပ္ခြင့္က

လြတ္လပ္စြာ

စကားေၿပာဆိုခြင့္

တိုက္ခိုက္ခံေနရတယ္။

မရွိႀကဘူး။

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ

ဘာသာေရး
ပစၥည္းဥစၥာကို

တပ္မက္ၿပီး ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းမႈေတြနဲ႔ ၿပည့္နွက္ေနတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံ
ေတြရဲ႕ လူမႈဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈက အတြင္းအၿပင္က လာတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္
ေနရတယ္။ အခု ႀကည့္ရသေလာက္ေတာ့ ေပၚထြန္းလာတဲ့ လူသန္ေခါင္းေဆာင္ဟာ
သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ဘူး။
ဒီလိုေရးလိုက္ေတာ့

၂၀၁၆ ခုနွစ္ အေမရိကန္နုိင္ငံအေႀကာင္းေတြကို ေတြးမိ ႀက

မလား။ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုလိုတဲ့ နုိင္ငံက အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုကို မဟုတ္ဘူး။ ေအဒီ
၃၁၂ နွစ္က ေရာမနုိင္ငံၿဖစ္တယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ဟာ ေရာမအင္ပါယာအရွင္တစ္ပါး
ၿဖစ္လာနုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကြန္စတန္းတင္းၿဖစ္တယ္။ သူဟာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ

ရွိတဲ့

သူၿဖစ္တယ္။

မိဖုရား

အမ်ားအၿပားရွိၿပီး

အဲဒီမိဖုရားေတြထဲက

တစ္ပါးကို

ကိုယ္တိုင္ သတ္ၿဖတ္ခဲ့ဖူးသူၿဖစ္တယ္။ သူဟာ အလြန္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူၿဖစ္တယ္။
စာနာစိတ္မရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနွင့္ နုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း ၿဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္
သူက ရွင္ေပါလုလိုမ်ိဳး အေတြ႔အႀကံဳရွိခဲ့သူလည္း ၿဖစ္တယ္။ သူဟာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္
တစ္ခုကို ၿမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးၿဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ သူ ႔ရ႕ဲ
ရန္သူေတြကို ေခ်မႈန္းနုိင္ခဲ့ၿပီး ေရာမအင္ပါယာႀကီးရဲ႕ အရွင္သခင္ၿဖစ္လာခဲ့တယ္။
ကြန္စတန္းတင္းက

ေရာမအင္ပါယာကို

ကယ္တင္ခဲ့ရံုမက

ခရစ္ယာန္ဘာသာ

ကိုလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ေအဒီ ၃၁၃ ခုနွစ္မွာ သူက မီလန္စာခ်ဳပ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ခြင့္ကို
ၿပဳခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အမ်ားၿပည္သူပိုင္ေနရာေတြမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို
လြတ္လပ္စြာ

က်င့္သံုးခြင့္

နယ္ေၿမဆံုးစြန္အထိ

ရလာခဲ့ႀကတယ္။

ခရစ္ယာန္သတင္းစကားကို

သူတို႔က

ေရာမအင္ပါယာရဲ႕

ေ၀မွ်သက္ေသခံခြင့္ကို

ရၿပီး

နတ္ကိုးကြယ္မႈကို ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႔ တြန္းလွန္နုိင္ခဲ့ႀကတယ္။
ကြန္စတန္းတင္းကိုယ္တိုင္ကေတာ့ စံၿပပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးမၿဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ လူ ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း
ရဲ႕ ဖိအားေပးလႊမ္းမိုးမႈေတြႀကားမွာ ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ ပတ္၀န္း
က်င္တစ္ခုကို ေပးသြားနုိင္ခဲ့တယ္။ ေရွးဦးခရစ္ယာန္ေတြက လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို
ႀသဇာလႊမ္းမိုးနုိင္စြမ္း ရွိခဲ့ႀကတယ္။ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ အရာဟာ ရွင္ဘုရင္ေတြဆီက
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ၿဖစ္တယ္။
၂၀၁၆ ခုနွစ္အေႀကာင္းကို စဥ္းစားႀကည့္ရင္ ဆက္စပ္တဲ့ အေႀကာင္းအရာမ်ားစြာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔နုိင္တယ္။ အေနာက္နုိင္ငံေတြရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက ၿပႆနာ
ေပါင္း ေသာင္းေၿခာက္ေထာင္နဲ႔ ၿပည့္နွက္ေနတယ္။ အဲဒီလို ၿပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားအတြက္

ကြန္ဆာေဗးတစ္ခရစ္ယာန္ေတြမွာ

အေၿဖရွိႀကေပမယ့္

အားေကာင္း

ေနတဲ့ နုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အၿမင္အယူသီးမႈနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မာ့စ္၀ါဒတို႔ေႀကာင့္
အမ်ားၿပည္သူပိုင္ေနရာေတြမွာ သတင္းစကားအေႀကာင္းကို လြတ္လပ္စြာ မေၿပာဆို
နိုင္ခဲ့ႀကဘူး။

ဒါဟာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ခရစ္ယာန္ေတြမွာ ၿပင္းၿပတဲ့ စိတ္ဆႏၵမရွိလို႔ မဟုတ္ဘူး။
ေ၀ဖန္ဆန္႔က်င္သူေတြကို

ေကာင္းစြာ

တံု႔ၿပန္ေၿဖႀကားနုိင္ၿခင္း

မရွိလို႔လည္း

မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ အရာဟာ လူမႈၿပႆနာရပ္ေတြကို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ
ေၿပာဆိုခြင့္ရွိဖို႔ ၿဖစ္တယ္။ ေလာကီအပိုင္းမွာ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲေရး၀ါဒသမားေတြရဲ႕
ရန္လိုမႈ၊

ဆဲေရးေၿပာဆိုမႈေတြ

မရွိဘဲ

လြတ္လပ္စြာ

ေဟာေၿပာနုိင္ခြင့္ကို

သူတို႔

လုိအပ္ႀကတယ္။ ေဒါနယ့္ထရမ့္ဟာ အဲလိုမ်ိဳး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးနုိင္မယ့္ တစ္ဦး
တည္းေသာသူ ၿဖစ္တယ္။”

https://www.mercatornet.com/articles/view/is-trump-the-newconstantine/17800

အဲဒီအခ်ိန္ကာလေတြဟာ

အမွန္တကယ္ပဲ

ခက္ခဲတ့ဲ

အခ်ိန္ကာလေတြ

ၿဖစ္ခဲ့တယ္ ။

ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တဲ့ အရာအတြက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အုပ္စိုးခြင့္ ေပးသင့္သလား။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရ႕ဲ
လံုၿခံဳေရးအတြက္ မိမိတို႔ရ႕ဲ အသိစိတ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အစိုးရထံ ပံုအပ္ၿခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့
လုပ္ရပ္ၿဖစ္နုိင္မလား။

လံုၿခံဳမႈနဲ႔

လြတ္လပ္မႈတို႔မွာ

ဘယ္အရာက

ပိုအေရးႀကီးသလဲ။

ယခုေခတ္ လူအမ်ားစုက ၁၉၀၀ ခုနွစ္ အေစာပိုင္းမွာ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ဖက္စစ္၀ါဒ
အေႀကာင္းကို နားမလည္နုိင္ႀကေတာ့ဘူး ။ အဲဒီေခတ္တုန္းကဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
မထိေရာက္၊ ခရီးမေရာက္တဲ့ စနစ္အၿဖစ္ ၿမင္ခဲ့ႀကတယ္။ ယခုလည္း အတူတူပဲၿဖစ္တယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔

အနာဂတ္ကို

ဖ်က္ဆီးေတာ့မယ့္

အခက္အခဲ၊

ၿပႆနာေတြကို ေၿဖရွင္းနုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ၿမင္လာႀကတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ ၿဖစ္တယ္ ။
ပထမေ၀ဖန္သူက

ခရစ္ယာန္ဘာသာကို

ကယ္တင္ဖို႔

ကြန္စတန္းတင္းဟာ

မရွိမၿဖစ္

လိုအပ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၿပသြားခဲ့တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး လူသားအာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အုပ္စိုးမႈကို
လက္ခံၿခင္းဟာ

“ေယရႈကလည္း

ကဲသာဘုရင္၏

ဥစၥာကို

ကဲသာဘုရင္အား

ဆက္ေပးႀကေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ဥစၥာကိုကား ဘုရားသခင္အား ဆက္ေပးႀကေလာ့ ”
(ရွင္မာကု ၁၂: ၁၇) ဆိုတဲ့ ေယရႈရဲ႕ သေဘာေတာ္ၿဖစ္နုိင္ပါ့မလား။
ကြန္စတန္းတင္းနွင့္ ထရမ့္တို႔ကို နိႈင္းယွဥ္တဲ့ ဒုတိယစာေရးဆရာရဲ႕ လံုး၀ ၿခားနားတဲ့
အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သတိၿပဳႀကည့္ပါ။

“ခရစ္ယာန္ဘာသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ၿပင္းထန္တဲ့ တိုက္ခုိက္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့
အခ်ိန္မွာ

ထရမ့္ကလည္း

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕

အာဏာပလႅင္အေပၚမွာ

ေပၚထြန္းလာခဲ့တယ္။
အစြန္းေရာက္တဲ့ အစၥလာမ္တို႔က ကမာၻေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြနွင့္
အၿခားလူနည္းစုေတြအေပၚ
လ်က္ရွိႀကတယ္။

သူတို႔ရဲ႕

ဆိုးသြမ္းတဲ့

တခ်ိန္တည္းမွာ

အမုန္းတရားကို

ေလာကီေရးရာ

လႊတ္ထုတ္

လူသား၀ါဒီေတြက

အေနာက္နုိင္ငံေတြမွာ သမၼာက်မ္းစာအေပၚ ယံုႀကည္မႈေတြကို နိမ့္ပါးေစခဲ့ႀကတယ္။
ဒါေပမယ့္ ထရမ့္ရဲ႕ ထူးၿခားတဲ့ ေအာင္ၿမင္မႈက စာတန္မာရ္နတ္ရဲ႕ ရက္စက္ႀကမ္း
တမ္းတဲ့ အဲဒီတိုက္ခိုက္မႈနွစ္မ်ိဳးကို ၿပန္လည္တြန္းလွန္နိုင္လိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္အသစ္ကို

ယူေဆာင္လာေပးခဲ့တယ္။

ၿပီးေတာ့

သူ႔ေႀကာင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

နိမ့္ပါးက်ဆင္းေနတဲ့ သမၼာက်မ္းစာဆိုင္ရာ ယံုႀကည္မႈက်င့္ ၀တ္ေတြဟာ နုိင္ငံေရး
အာဏာနဲ႔ ၿပန္လည္က်င့္သံုးလာနုိင္ေတာ့မွာ ၿဖစ္တယ္။ တကယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့
အဲဒီလို ၿပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ ယံုႀကည္ၿခင္း
အတြက္ ေအာင္နုိင္သူအၿဖစ္ ေႀကညာၿခင္းခံခဲ့ရတယ္။ ကြန္စတန္းတင္း လိုမ်ိဳးပဲ သူ႔ရ႕ဲ
ယံုႀကည္မႈက

စစ္မွန္သည္၊

မမွန္သည္ကို

ေမးခြန္းထုတ္စရာ

ၿဖစ္ေနေပမယ့္

ခ်ီးမြမ္းၿခင္းကို ခံခဲ့ရတယ္။”
ဒီအခ်က္က ကြ်န္ေတာ့္ကို စိတ္ထင့္စရာ နိႈင္းယွဥ္မႈတစ္ခုကို ေတြးေတာမိေစခဲ့တယ္။
သူတို႔နွစ္ဦးက
အတြက္

အာဏာရရွိခ်ိန္မွာ
ၿခိမ္းေၿခာက္ေနတဲ့၊

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ႀကတယ္။

သူတို႔ကမာၻရဲ႕

ေကာင္းစားေရး၊

စိတ္၀မ္းကြဲသာြ းေစနုိင္တဲ့

ကြန္စတန္းတင္အခ်ိန္မွာဆိုရင္

တိုးတက္ေရး
အေၿခအေနကို

သီအိုလိုဂ်ီပိုင္းၿဖစ္တဲ့

‘ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘုရားၿဖစ္ၿခင္း’အေပၚ အေခ်အတင္ ၿငင္းခံုႀကတယ္။ ထရမ့္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့
အရာကေတာ့

အစၥေရးနွင့္

ကြန္စတန္းတင္းက

ပါလက္စတိုင္းတို႔ရဲ႕

သူ႔ၿပႆနာကို

အေရးကိစၥၿဖစ္တယ္။

ဘယ္လိုေၿဖရွင္းခဲ့လဲဆိုတာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔

သိႀကတယ္။ ေအဒီ ၃၂၅ ခုနွစ္မွာ တူနီးရွားက ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအစည္းအေ၀း
(ဒါမွမဟုတ္) ေကာင္စီကို က်င္းပၿပီး အင္ပါယာအတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္
အားလံုးကို

တက္ေရာက္ဖို႔

ဖိတ္ႀကားခဲ့တယ္။

စစ္ထိုးပြမ
ဲ ွာ

ဒိုင္တစ္ဦးအေနနဲ႔သာ

သူ႔အေနနဲ႔

အယူအဆကြၿဲ ပားမႈ

ရပ္တည္မွာၿဖစ္ေႀကာင္း

ကတိေပးေႀကညာ

သြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ခဲ့ဘူး။

သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္အရ ကြန္စတန္းတင္းဟာ ခရမ္းေရာင္အ၀တ္ကို
၀တ္ဆင္ၿပီး ေရႊကုလားထုိင္ေပၚမွာ ထိုင္လွ်က္ ေကာင္စီကို ႀကီးႀကပ္စီမံတယ္လို႔
ေဖာ္ၿပထားတယ္။ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႔န႔ဲ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕
ေကာင္းကင္တမန္နဲ႔ တူေနတယ္။ (Glory to God in the Highest, Joel Hemphill,
p.

414)။

သူက

သူ႔ရ႕ဲ

ေတာ္၀င္ဂုဏ္အသေရနဲ႔

ခန္႔ညားထည္၀ါစြာ

ထိုင္ၿပီး

ခရစ္ယာန္အားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္ သီအိုလိုဂ်ီနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေၿဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို
သေဘာတူလက္ခံဖို႔
စြယ္စံုက်မ္းမွာ

ဖိအားေပးၿခိမ္းေၿခာက္ခဲ့တယ္။

ေရးသားခ်က္အရ

အဲဒါဟာ

အေမရိကန္ပညာေရးဆိုင္ရာ

သူ႔အေနနဲ႔

တရား၀င္ေက်ေအးေစဖို႔

ဘုရင့္အာဏာကို အသံုးၿပဳတဲ့ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ၿဖစ္တယ္။
ေနာက္ဆက္တြဲ

အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို

အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြနွင့္အတူ

ကြ်န္ေတာ္တို႔

သိႀကပါတယ္။

အစိုးရအာဏာနဲ႔

အက်ပ္ကိုင္

ခရစ္ယာန္

သြတ္သြင္းတဲ့

ယံုႀကည္ခ်က္ေတြကို ဖန္တီးၿခင္းအားၿဖင့္ ေလာကအာဏာနဲ႔ အသင္းေတာ္အာဏာ
တို႔ဟာ

ေပါင္းစပ္သြားႀကတယ္။

ယံုႀကည္သူေတြကို

ဘုရားတရားနဲ႔

လြတ္ေၿမာက္ေစဖို႔အတြက္

မကိုက္ညီတဲ့

အဲဒီေပါင္းစပ္မႈမွ

အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးဟာ

ေနာင္နွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ အႀကာမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။”

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/31431/Default.aspx

အဲေတာ့ အသင္းေတာ္နွင့္ အစိုးရတို႔ဟာ ပူးေပါင္းသင့္သလား။ ပထမတစ္ေယာက္က
မေကာင္္းမႈကို

ေအာင္နုိင္ဖို႔အတြက္

အသင္းေတာ္နဲ႔

အစိုးရတို႔

ပူးေပါင္းသင့္တယ္လို႔

ခံယူထားတယ္။ ဒုတိယတစ္ေယာက္ကေတာ့ အသင္းေတာ္ နွင့္ အစိုးရတို႔ရ႕ဲ ပူးေပါင္း
ၿခင္းဟာ မေကာင္းမႈအစၿဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားတယ္။ ဘုရားသခင္က ေခါင္းေဆာင္ေတြကို
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့သလား၊

ဒါမွမဟုတ္

ကြ်န္ႈပ္တို႔က

သူတို႔ကို

ဆန္႔က်င္သင့္သလား။

ဘာသာေရးကိစၥေတြမွာ အာဏာၿပလိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုဘယ္လို
ဆက္ဆံရမလဲ။ ဒီလိုေမးခြန္းေတြဟာ ခရစ္ယာန္ေတြကို ရာစုနွစ္မ်ားစြာ ေၿခာက္လွန္႔ေနတဲ့
ေမးခြန္းေတြၿဖစ္တယ္။ အေၿဖက ဘုရားသခင္ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္အေႀကာင္း၊ သူ႔ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္နွင့္

သူ႔ရ႕ဲ

ပညတ္ေတာ္အေႀကာင္းတို႔ကို

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ

နားလည္မႈပံုစံအေပၚ

မူတည္ေနပါတယ္။ ကြ်နႈပ္တို႔အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တည္ရွိၿခင္းကို ယံုႀကည္သည္ၿဖစ္ေစ၊
မယံုႀကည္သည္ၿဖစ္ေစ အၿမင့္ဆံုးေသာ အခြင့္အာဏာပိုင္ရွင္ၿဖစ္တဲ့ ဘုရားသခင္အေပၚ

အၿမင္က

ႀသဇာအာဏာစက္ဆိုတဲ့

စကားလံုးအေပၚ

ဘယ္လိုၿမင္သလဲဆိုတာကို

ပံုေဖာ္သြားတယ္။

နာဇီဂ်ာမဏီလက္ထက္က အသင္းေတာ္နွင့္ အစိုးရ

၁၉၃၃ ခုနွစ္ ၀ါဒၿဖန္႔ပိုစတာတြင္
“ဟစ္တလာ၏ တိုက္ပန
ြဲ ွင့္

တခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္နုိင္ငံတြင္မူ
ထိုပိုစတာကို ဂ်ာမဏီနုိင္ငံသည္

လူးသာ၏ သင္ႀကားမႈမ်ားသည္

ခရစ္ယာန္ဘာသာကို

ဂ်ာမဏီၿပည္သူလူထုအတြက္

ဆန္႔က်င္ေသာနုိင္ငံၿဖစ္သည္ဟူေသာ

အေကာင္းဆံုးေသာ ခုခံမႈၿဖစ္သည္”

စြပ္စြဲခ်က္အတြက္ အသံုးၿပဳႀကၿပန္သည္။ ယေန႔

ဟု ေရးသားထားသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ တိုက္ခိုက္ခံေနရသည္ဟု
အမ်ားစု ေၿပာေနႀကသည့္ စကားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔
သေဘာေပါက္ၿပီလား။

(Facing History and Ourselves)

(Hoover Institution Laibrary & Archieves)

အသင္းေတာ္နွင့္ အစိုးရတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈအေႀကာင္း ေလ့လာဖို႔ ကြန္စတန္းတင္းေခတ္ကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔

ၿပန္သြားဖို႔

မလိုပါဘူး။

ကြ်နႈပ္တို႔

ေလ့လာလို႔

ရတဲ့

မႀကာေသးမီက

အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ နာဇီဂ်ာမဏီအေႀကာင္းကို ေၿပာရၿခင္းဟာ ဂ်ာမဏီနုိင္ငံကို
တိုက္ခိုက္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ုပ္တို႔က ဂ်ာမန္ေတြထက္ ပိုမိုေၿဖာင့္မတ္တယ္ဆိုၿပီး
ေၿပာခ်င္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ေတြ႔မွာ သူတို႔ရ႕ဲ အေၿခအေနဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ
အေၿခအေနနဲ႔ မ်ားစြာ ဆင္တူေနပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဂ်ာမဏီနုိင္ငံကို သမိုင္းမွာ ေလ့လာဖို႔
အေရးႀကီးတဲ့ နုိင္ငံအၿဖစ္ သတ္မွတ္ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၀၀ ခုနွစ္ အလယ္ပိုင္းမွာဆိုရင္
ဂ်ာမဏီနုိင္ငံဟာ ကမာၻေပၚက အတိုးတက္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးဆံုး၊ ယဥ္ေက်းမႈအရွိဆံုး၊ ပညာအတတ္
ဆံုးေသာ နုိင္ငံၿဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၿငင္းမရပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အလြန္ ေခတ္မီတိုးတက္ၿပီး
အရည္အခ်င္းနဲ႔ ၿပည္၀တဲ့အတြက္ အစိုးရယႏၱရား လည္ပတ္မႈက ေကာင္းမြန္အားႀကီးၿပီး
ေနာက္ဆံုးမွာ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လံုးလံုးႀကီး ၿဖစ္လာေတာ့တယ္။
အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က
ဘာသာေရး၊

ဖက္ဆစ္၀ါဒရဲ႕

ေဖ်ာ္ေၿဖေရး

လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

စံၿပၿဖစ္လာခဲ့တယ္။
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတို႔

ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္း၊
အားလံုးက

အစိုးရရဲ႕

အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရားေအာက္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနႀကတယ္။
ဂ်ာမဏီနုိင္ငံဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ၿခိမ္းေၿခာက္မႈခံေနရတယ္လို ႔ သူ႔ကိုယ္သူ ၿမင္ၿပီး
၎ရဲ႕

နိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာနွင့္

ရပ္တည္မႈကို

နုိင္ငံ့အတြင္း-အၿပင္ရန္သူေတြက

ေနွာင့္ယွက္တားဆီးေနႀကတယ္လို႔ သူတို႔က ခံယူခဲ့ႀကတယ္။ သူတို႔အၿမင္ခံယူခ်က္ဟာ
အၿမင္သက္သက္သာၿဖစ္ေစ၊ တကယ့္ အမွန္တရားၿဖစ္ေစ နုိ္င္ငံ့လံုၿခံဳမႈတိုးၿမွင့္ေရးအတြက္
အၿပင္းအထန္

ႀကိဳးစားၿပီး

အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႀကတယ္။

ေၿပာင္ေၿမာက္တဲ့

မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ အဲဒီအကြက္ထဲသို႔ တနုိင္ငံလံုးကို ထိုးဆင္းဖို႔ အကြက္ဆင္လိုက္ႀကတယ္။
အက်ပ္အတည္းႀကံဳလာတဲ့အခါမွာ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ
ေမွ်ာ္လင့္သလို ၿဖစ္မလာ၊ မီဒီယာေတြကလည္း အမွန္တရားကို ေဖာ္ၿပ၀ံ့တဲ့ သတၱိမရွိ၊
ၿပည္သူလူထုကလည္း

အစိုးရရဲ႕

ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔

လံုးလံုး

လိုက္လာႀကတယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားရဲ႕ ၿပယုဂ္ၿဖစ္သင့္တဲ့ အသင္းေတာ္ေတြကလည္း အစိုးရရဲ႕
အကြက္ခ်မႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ အားေပးေထာက္ခံလာႀကတယ္။ ဘုရားသခင္က
နုိင္ငံေရးစက္၀န္းမွာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲဆိုတဲ့ အာဏာစက္အေႀကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္
ၿပီး

သူတို႔ရ႕ဲ

နားလည္မႈကို

အေၿခခံၿပီး

သူတို႔ကလည္း

ေသြးေဆာင္အားေကာင္းၿပီး

အလြန္အမင္း ထိေရာက္တဲ့ ပါ၀ါသစ္အေပၚမွာ နွစ္မြန္းသြားခဲ့ႀကတယ္။

နာဇီအစိုးရအေနၿဖင့္ ဂ်ာမဏီနုိင္ငံရွိ ပရိုတက္စ္တင့္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အဓိကက်
ေသာ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဦးစြာ နာဇီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
ခရစ္ယာန္ဘာသာနွင့္ နယ္ရွင္နယ္ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒီမ်ားကို ပူးေပါင္းလိုသည့္ ပရိုတက္
စတင့္အုပ္စု တစ္စုၿဖစ္သည့္ ဂ်ာမန္ခရစ္ယာန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ကို အားေပးေထာက္ပံ့
ေပးခဲ့သည္။ ထိုပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ “ေသြးေႏွာသည္ဟု ယူဆထားေသာသူမ်ားကို
ဖယ္ႀကဥ္ၿပီး

တတိယဂ်ာမန္အင္ပါယာအတြက္

၀ိညာဥ္ေရးဌာေနေၿမတစ္ခုမွာ

‘စစ္မွန္ေသာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးမ်ား’ကို ဖက္တြယ္လိုခဲ့ႀကသည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနၿဖင့္ နာဇီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ပရိုတက္စတင့္
အသင္းေတာ္အားလံုးကို
ေအာက္တြင္

လုဒရစ္မူးလာ6၏

ေပါင္းစည္းၿပီး

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္

နုိင္ငံေတာ္၏

ေခါင္းေဆာင္မႈ

အသင္းေတာ္အၿဖစ္

လုပ္ေဆာင္ဖို႔

တိုက္တြန္းနိႈးေဆာ္ခဲ့ႀကသည္။ မူးလားသည္ နာဇီပါတီ၀င္ ထင္ရွားေသာ ဘုန္းေတာ္
ႀကီးတစ္ပါးၿဖစ္ၿပီး

ဂ်ာမန္အင္ပါယာ၏

ခံရသူလည္း ၿဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္အၿဖစ္

ဂ်ာမန္ပရိုတက္စတင့္

အမ်ားစုက

ခန္႔အပ္ၿခင္း

ထိုေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို

လက္ခံယံုႀကည္ႀကသည္။ ဂ်ာမန္ခရစ္ယာန္လႈပ္ရွားမႈႀကီးနွင့္ မူးလာကို ေထာက္ခံၿခင္း
အားၿဖင့္

သူတို႔၏

ယံုႀကည္ၿခင္းကို

ဟစ္တလာကိုလည္း

ေထာက္ခံအားေပးရာ

ပရိုတက္စတင့္မ်ား၏

ေခါင္းေဆာင္မႈၿဖင့္

လိုက္ေလွ်ာက္ရာေရာက္သည္သာမက
ေရာက္သည္။
မဲဆႏၵခံယူရာတြင္

၁၉၃၃

ခုနွစ္၊

ဂ်ာမန္ခရစ္ယာန္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ မဲေပးသူ သံုးပံုနွစ္ပံုက ၎ကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့ႀကၿပီး မူးလားက
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ွာ အနိုင္ရခဲ့သည္။
(https://www.facinghistory.org/holocaust-and-human-behavior/chapter5/protestant-churches-and-nazi-state)

ဒီစာကို မွ်ေ၀ေဖာ္ၿပရာမွာ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ဒီလိုအေၿခအေနမွာ စိတ္ဖိစီးမႈခံစားေနရတဲ့
လူသားေတြအေနနဲ႔ အဲဒီစိတ္ဖိစီးမႈကို သက္သာေစနုိင္တဲ့ အစြမ္းတန္ခိုးရွိသူကို မည္သည့္
အတိုင္းအတာအထိ အထင္ႀကီးဦးညႊတ္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိတဲ့ အေႀကာင္းကို ဆင္ၿခင္ေစလို
ပါတယ္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အခက္အခဲေတြကို ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ ေၿဖရွင္းနုိင္တဲ့အခါ
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အဲဒီလူကို

ရွိခိုးကိုးကြယ္ခ်င္တဲ့

လူ႔စိတ္သေဘာထားကို

သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းရည္ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို ၿမတ္နိုးတန္ဖိုးထားဖို႔
ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးခံခဲ့ရႀကတယ္မဟုတ္လား။

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊

ယဥ္ေက်းမႈတို႔က

ဘယ္လိုပဲ ေၿပာင္းလဲပါေစ ဇာတိပကတိသေဘာေႀကာင့္ ေႀကာက္ရြံ႕မႈတဲ့စိတ္က ပိုၿပီး
လံုၿခံဳမႈကို

အၿမဲလိုလားမွာၿဖစ္ၿပီး

အာဏာပါ၀ါကလည္း ပိုပိုၿပီး

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို

လိုခ်င္

လာမွာၿဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီခရစ္ယာန္ေတြက ဟစ္တလာကို ေထာက္ခံေနႀကတာဟာ
စိတ္မသက္သာစရာ ၿဖစ္တယ္။ ပရိုတက္စတင့္ဆိုတာဟာ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
စနစ္ကို

ဆန္႔က်င္သူေတြ

ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ

ၿဖစ္ရမယ္မဟုတ္လား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကလည္း

ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ

မဟုတ္လား။

၎တို႔က

အာဏာရွင္တစ္ဦးကို ဘာေႀကာင့္ အလြန္အမင္း အားေပး ေထာက္ခံခ်င္ေနႀကတာလဲ။
အမွန္မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ဥေရာပတိုက္တေလ်ွာက္က အာဏာရွင္ေတြၿဖစ္တဲ့
မူဆိုလီနီ၊

ဖရန္႔ကို၊နွင့္

ဟစ္တလာတို႔

အားလံုးဟာ

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံၿပဳမႈနွင့္ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိခဲ့တဲ့ သူေတြခ်ည္း ၿဖစ္ႀကတယ္။

ဟစ္တလာ၏
ေရြးေကာက္ပဲြပိုစတာက
ဂ်ာမဏီနုိင္ငံနွင့္
ဗာတီကန္တ႔ႀို ကား
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
၁၉၃၃ ခုနွစ္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
အသံုးၿပဳခဲ့သည္။

ကက္သလစ္အသင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ အေဒါ့ဟစ္တလာရဲ႕ ပါလီမန္အတြက္ မဲဆႏၵ
ေပးဖို႔ ဘာေႀကာင့္ တာ၀န္ရွိသလဲ။ အေႀကာင္းကေတာ့ အဲဒီအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္
နုိင္ငံေတာ္မွာ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ၁။ ယံုႀကည္ခ်က္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
၂။ အသင္းေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံထားသည္။
၃။ အမ်ားၿပည္သူ၏ အက်င့္စာရိတၱကို ထိန္းသိမ္းရမည္။
၄။ တနဂၤေႏြေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစရမည္။
၅။ ကက္သလစ္ေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ရမည္။
၆။ ကက္သလစ္ယံုႀကည္မႈကို အေနွာင့္အယွက္မၿပဳရ။
၇။ ကက္သလစ္တစ္ဦးသည္ အသက္တာတြင္ ဥပေဒနွင့္ နုိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ေသာ
တန္းတူအခြင့္အေရးကို ရရွိသည္။
၈။ ကက္သလစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ အလွဴဒါနကိစၥ
မ်ားနွင့္

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုသာ

လုပ္ေဆာင္ေလ့ေနသေရႊ႕

လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ခြင့္ရွိသည္။
အဲ့ေတာ့ ကက္သလစ္အသင္းသားတိုင္းဟာ ၁၉၃၃ ခုနွစ္၊ နို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ
ဒီလိုမ်ိဳး မဲဆႏၵေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္။ အဲဒါက ၿပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ွာ မဲေပးၿပီး
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာ အေဒါ့ဟစ္တလာကို မဲဆႏၵေပးဖို႔ ၿဖစ္တယ္။
http://www.concordatwatch.eu/kb-36931.834

ဒီစာအုပ္ငယ္ေလးရဲ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ

လူေတြကို

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပံုစံခြက္ထဲမွာ

ဒီလိုမ်ိဳး

နုိင္ငံေရးအေႀကာင္းကို

ၿငင္းခံုဖို႔

က်ေရာက္ေစတဲ့

မဟုတ္ဘဲ
ပိုမိုနက္နဲတ့ဲ

ဘာသာေရးရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ၿပလိုၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင့္
အေႀကာင္းကို

ကြ်န္ေတာ္တို႔

ယံုႀကည္ခံယူခ်က္ေတြဟာ

နားလည္မႈအေပၚ

ၿဖစ္တည္လာႀကတယ္။

မူတည္ၿပီး

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ

ဘုရားသခင္ရဲ႕ တရားစီရင္ပံု၊

သူ

နွစ္သက္တဲ့အရာ၊ ကမာၻေၿမႀကီးအတြက္ သူ႔ရဲ႕ အလိုေတာ္၊ ၿပီးေတာ့ အထူးသၿဖင့္ သူ႔
အလိုေတာ္နဲ႔ မညီတဲ့ သူေတြအေပၚ ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံပံု အစရွိတဲ့ အခ်က္တို႔အေပၚ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ

နားလည္မႈ

မွားယြင္းတဲ့အခါ

ကိုယ္က်င့္တရား

ပ်က္ၿပားရၿခင္းရဲ႕

အေႀကာင္းရင္းၿဖစ္လာတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြမွာ ေမတၱာထားဖို႔က လြယ္ကူ

တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္သူကို ခ်စ္ဖို႔က ခက္ခဲတယ္။ ဒီအေႀကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္လုကာ ၆
မွာ ေယရႈ ေၿပာခဲ့တာက “သင္တို႔ကို ခ်စ္ေသာ သူတို႔အားသာ ခ်စ္တံု႔ၿပန္လွ်င္ အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။
ဆိုးေသာ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔အား ခ်စ္တံု႔ၿပဳႀကသည္ မဟုတ္ေလာ။
သင္တို႔ကို

ေက်းဇူးၿပဳေသာ

သူတို႔အားသာ

ေက်းဇူးၿပဳလွ်င္

အဘယ္ေက်းဇူး

တင္သနည္း။ ဆိုးေသာသူတို႔သည္ က်္မွ်ေလာက္ ၿပဳႀကသည္မဟုတ္ေလာ့။ သူတစ္ပါး
အား

ဥစၥာေခ်းငွားေသာအခါ

ဆပ္ေပးလိမ့္မည္ဟု

အဘယ္ေက်းဇူးတင္သနည္း။

ဆိုးေသာသူတို႔သည္

ေမွ်ာ္လင့္လ်က္

ေခ်းငွားလွ်င္

ေက်းဇူးဆပ္ၿခင္းကို

ခံလို ၍

ဆိုးေသာသူခ်င္းတို႔အား ေခ်းငွားတတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ သင္တို႔မူကား၊ ရန္သူကို
ခ်စ္ႀကေလာ့။ ေက်းဇူးၿပဳႀကေလာ့။ တစ္စံုတစ္ခုကို ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းမရွိဘဲ၊
ေခ်းငွားႀကေလာ့။

ထိုသို႔ၿပဳလွ်င္

သင္တို႔အက်ိဳးႀကီးလိမ့္မည္။

အၿမင့္ဆံုးေသာ

ဘုရား၏သားၿဖစ္ႀကလိမ့္မည္။ ထိုဘုရားသည္ ေက်းဇူးမသိေသာသူ၊ ဆိုးညစ္ေသာ
သေဘာရွိေသာသူတို႔အား

ေက်းဇူးၿပဳေတာ္မူ၏။

ထို႔ေႀကာင့္

သင္တို႔အဘသည္

သနားၿခင္းစိတ္ ရွိေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း သနားၿခင္းစိတ္ရွိႀကေလာ့”
(ရွင္လုကာ ၆: ၃၂-၃၆)။
အဖဘုရားသခင္ဟာ တကယ္ပဲ သနားႀကင္နာတတ္တဲ့ သူ ဟုတ္ပါသလား။ ဓမၼေဟာင္း
က်မ္းမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့ နုိင္ငံေရးသမိုင္းေႀကာင္းၿဖစ္ရပ္ေတြကို ႀကည့္တဲ့အခါ အမ်ားကေတာ့
အဲလိုၿမင္ႀကပံု မရႀကဘူး။ ယေန႔ေခတ္ နုိင္ငံေတြကလည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာကို အဲလို
ၿမင္ပံုမရႀကပါဘူး။

ဘုရားသခင္

အလိုရွိတဲ့အရာဟာ

ကမာၻေပၚရွိ

နုိင္ငံေတြကို

အာဏာပါ၀ါနဲ႔ အမိန္႔ေပးၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြကို ထုတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္အင္ပါယာႀကီး
တစ္ခု ဟုတ္ပါ့မလား။ ဒီလိုမ်ိဳး ဘုရားသခင့္အေႀကာင္းကို တလြန
ဲ ားလည္ၿခင္း၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ
နားမလည္ၿခင္းေႀကာင့္

ခရစ္ယာန္ေတြဟာ

အလြယ္တကူ

ၿခယ္လွယ္ခံခဲ့ႀကတယ္။

နာဇီေခတ္အတြင္း အသင္းေတာ္မ်ားအေႀကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပေရာဖက္ဆာ ဂ်ိဳဟန္က
၁၉၉၅ ခုနွစ္ ဂ်ာမဏီနုိင္ငံ Tubingen University မွာ သင္ႀကားပုိ႔ခ်ခဲ့တံဲ ေၿပာင္ေၿမာက္
လွတဲ့ လက္ခ်ာကို ဘာသာၿပန္ထားတဲ့ စာရွည္ႀကီးကို ကြ်န္ေတာ္ ကိုးကားလိုပါတယ္။
“အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔န႔ဲ ေခတ္ၿပိဳင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားနည္းတူ ဂ်ာမန္တို႔၏
အေလ့အထမ်ားကို အလြန္အကြ်ံ အထင္ႀကီးခဲ့ႀကသည္။ ဂ်ာမန္မ်ား၏ အေလ့အထ
မ်ားသည္ ကမာၻႀကီးကို အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းေစမည့္ အရာ၊ အထူးသၿဖင့္ အာဏာရွင္

အႀကြင္းမဲ့ နာခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး၊ စစ္တပ္နဲ႔ ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးအတြက္
အလြန္ အက်ိဳးရွိမည့္ အေလ့အထမ်ားဟု ယံုႀကည္ႀကသည္။
ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္မ်ားအေနၿဖင့္

သတိမၿပဳမိေသာအခ်က္မွာ

အသင္းေတာ္မ်ား၏

အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈသည္ ၿပည္သူမ်ား၏ နုိင္ငံေရးရာ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ခြၿဲ ခား၍
မရ

ဟူေသာ

အခ်က္ၿဖစ္သည္။

အၿခားေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

လြတ္လပ္စြာ

ရပ္တည္မွသာ အသင္းေတာ္၏ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုးတက္ႀကီးထြားနိုင္မည္ၿဖစ္
ေႀကာင္းကို သူတို႔ သတိၿပဳမိဟန္ မရွိေခ်။ သူတို႔ အလြယ္ ထင္မွတ္ခဲ့ႀကသည္မွာ
အၿခား

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၿဖစ္တဲ့

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၊

ဆိုရွယ္လစ္သမားမ်ား၊

ဘာသာမဲ့သမားမ်ားက

လစ္ဘရယ္သမားမ်ား၊

ရွင္းထုတ္ခံရလွ်င္ပင္

ကက္သလစ္အသင္း

ေတာ္သည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရပ္တည္နုိင္အံုးမည္ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။ သူတို႔အေနၿဖင့္
လြတ္လပ္ခြင့္ကို

အသင္းေတာ္၏

နားလည္ထားႀကသည္။

အမွန္တရားအတြက္

အသင္းေတာ္ဥပေဒ

ပါေမာကၡ

လြတ္လပ္ခြင့္ဟုသာ
ဂ်ိဳးဆက္၀င္နာအေနၿဖင့္

ဂ်ာမန္ၿပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဂ်ာမန္အင္ပါယာအရွင္၏ နုိင္ငံေတာ္ အေရး
ေပၚအေၿခအေန
မဟုတ္ပါ။

ေႀကၿငာၿခင္း

(၄.၂.၁၉၃၃)။

ဥပေဒကို

ႀကိဳဆိုခဲ့သည္မွာ

ဤဥပေဒေႀကာင့္

အထူးအဆန္းေတာ့

နုိင္ငံေတာ္ဟာ

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အမိန္႔ေအာက္ကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည့္ အေၿခအေန
သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့၏။ ဟစ္တလာကိုလည္း ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္
သူ႔အား ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ကို ဖမ္းဆီးခြင့္ ရရွိေစခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
ဂ်ာမန္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ခရစ္ယာန္ က်င့္၀တ္သိကၡာတို႔ကို ရန္ဘက္ၿပဳသူမ်ားအား
တိုက္ထုတ္ဖို႔အတြက္ နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္
အၿဖစ္ သူက ခ်ီးမြမ္းလို္က္ေသး၏။”
ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက သူတို႔ရ႕ဲ “ဂ်ာမန္အင္ပါယာသစ္အတြင္းက ဂ်ာမဏီအသင္း
ေတာ္သာသနာပိုင္ရွိ အသင္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ား၏ အေထြေထြေပးစာေစာင္” (၃.၆.၁၉၃၃)
မွာ အဲဒီအခ်က္ကို အတည္ၿပဳခဲ့ႀကတယ္ ။
“ကြ်န္ႈပ္တို႔၏ သန္႔ရွင္းေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၏
အေရးပါမႈနွင့္ အဖိုးတန္မႈကို အက်ိဳးရွိရွိ ၿပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ၿဖစ္၍ ကြ်နႈ္ပ္တို႔
ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္

ဂ်ာမန္နုိင္ငံေတာ္၏

အမိန္႔အာဏာအေပၚ

အခိုင္အမာ ဦးစားေပးမႈစနစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုရန္ မည္သို ႔မွ် ခက္ခဲသည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔
အာဏာကို

အသင့္၀န္ခံလိုက္နာၿခင္းသည္

မဟုတ္ဘဲ

အလြန္ေကာင္းေသာ

သာမန္အေလ့အထေကာင္းတစ္ခုသာ

အေလ့အထၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်နႈပ္တို႔အတြက္

၀မ္းေၿမာက္စရာ

သတင္းေကာင္းမွာ

နုိင္ငံေတာ္

ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေနၿဖင့္

သူတို႔အလုပ္အကိုင္၊ သူတို႔ဘ၀ကို ခရစ္ယာန္အုတ္ၿမစ္အေပၚ အေၿခခံထားေႀကာင္း
ၿပတ္သားစြာ

ေႀကၿငာခဲ့ႀကၿပီး

ဘာသာ၀င္မ်ား၏

ၿဖစ္ပါသည္။

အသည္းလိုက္

ထိုေႀကၿငာခ်က္သည္

အူလိုက္

၀မ္းေၿမာက္မႈကို

ကက္သလစ္
ရရွိေစခဲ့သည့္

ၿပည္သူမ်ားအေပၚ ကတိက၀တ္ၿပဳခ်က္ ၿဖစ္ပါသည္။”
အဲဒီအခ်ိန္မွာ နာဇီပါတီရဲ႕ နုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ဟာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ႀကရတယ္။
ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ႀကတယ္။

ဒါမွမဟုတ္

အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ႀကရတယ္။

ၿပီးေတာ့

ပထမဦးဆံုး အစီအစဥ္ၿဖစ္တဲံ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြနွင့္ ကြန္ၿမဴနစ္သမားေတြကို သုတ္သင္တဲ့
လႈပ္ရွားမႈေတြ ၿဖစ္ပြားေနၿပီၿဖစ္တယ္။ တမ်ိဳးေၿပာင္းေၿပာရရင္ အသင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္
ႀကီးေတြအေနနဲ႔

ဂ်ာမန္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕

အတိုင္းအတာအထိ

ရွိေႀကာင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

သိရွိထားႀကတယ္။

သူတို႔ရ႕ဲ

မည္သည့္

ေၿပာဆိုခ်က္အရ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ၊ ဂ်ပ္ပစီလူမ်ိဳးေတြ၊ လိင္တူခ်စ္သူေတြ၊ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒီေတြ၊ ေဗာ္လ္ရွီဗစ္
သမားေတြနွင့္ လစ္ဘရယ္သမားေတြက လူသားဆန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈ (ဒါမွမဟုတ္)
လြတ္လပ္မႈနွင့္ ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္မႈတို႔ကို ေတာင္းဆိုခြင့္ မရွိဘူး။ ဒီအခ်က္အေပၚ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြနွင့္

ကက္သလစ္

ပရိုတက္စတင့္ခရစ္ယာန္ေတြက

နာဇီေတြနဲ႔အတူ

ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔
ပ်က္သုဥ္းၿခင္းဟာ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊နွင့္

သေဘာတူညီခဲ့ႀကတယ္။

၎တို႔အသင္းေတာ္ရဲ႕

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကို

ကြန္ဆာေဗးတစ္
ၿပိဳင္ဘက္ေတြ

အားေကာင္းလာေစနုိင္တယ္လို႔

ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ႀကဟန္ ရွိတယ္။ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ဟာ
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက

ဟစ္တလာနဲ႔

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တ့စ
ဲ ာခ်ဳပ္

Reichskonkordat

ရဲ႕

ကာကြယ္မႈကို ရရွိထားတယ္။
ဒါကလည္း အသင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေပးစာမွာ ေအာင္ပခ
ြဲ ံတဲ့ ေႀကြးေႀကာ္
သံေတြ ေတြ႔ရတာၿဖစ္တယ္။ “ယံုႀကည္ၿခင္းကင္းမဲ့မႈနွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ၿပားမႈ
သည္

ဂ်ာမန္ၿပည္သူမ်ား၏

အဆိပ္မခတ္ေစရ။

အသက္ေသြးေႀကာကို

လူသတ္သမားဆန္ဆန္

မည္သည့္အခါမွ်

ဘိုရွီဗစ္၀ါဒက

တဖန္

ဘုရားသခင္ကို

မုန္းတီးၿခင္းနွင့္ ဂ်ာမန္ၿပည့္သူ႔စိတ္ဓာတ္ကို မၿခိမ္းေၿခာက္၊ မဖ်က္ဆီးေစရ” ဆိုၿပီး
စာမွာ ပါရွိခဲ့တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အသင္းအုပ္မ်ားေပးစာကို “ဂ်ာမန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏
ဥာဏ္ပညာနွင့္ အစြမ္းတန္ခိုးတို႔အားၿဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးမီးပြားအားလံုးနွင့္ ကက္သလစ္
အသင္းေတာ္ကို ရန္ဘက္ၿပဳၿပီး ေႀကာက္လန္႔စရာ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ရန္ၿငိဳး၊
အၿငိဳးမီးအမ်ိဳးမ်ိဳး အားလံုးတို႔ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစနုိင္လိမ့္မည္” ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔
နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ႀကတယ္။

အမွန္မွာေတာ့

ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၊

ပရိုတက္စတင့္ၿဖစ္ေစ၊

အာဏာရွင္ဆန္တဲ့

၎ဟာ
နာဇီ၀ါဒနဲ႔

ရိုမန္ကက္သလစ္ၿဖစ္ေစ၊
အရမ္း

ရင္းနွီးေနတာဟာ

ထိတ္လန္႔စရာၿဖစ္တယ္။
http://www.concordatwatch.eu/showkb.php?org_id=858&kb_header_id=431
91&order=kb_rank%20ASC&kb_id=36941

ဂ်ာမန္ပရိုတက္စတင့္အသင္းေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္ ဟစ္တလာနဲ႔ မည္သည့္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မွ ခ်ဳပ္ဆိုၿခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔လည္း သူတို႔ဘာသာ ညွိနိႈင္းလွ်ိဳ၀င္
သြားႀကတယ္။ အထက္က ပန္းပုလက္ရာမွာ ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ မာတင္လူသာ
ေအာက္ေမ့ၿခင္းအသင္းေတာ္၏

တရားေဟာစင္ၿမင့္ေပၚမွာ

ထိုးထြင္းတင္ထားၿခင္း

ၿဖစ္သည္။ စစ္ဦးထုပ္ေဆာင္းထားေသာ နာဇီစစ္သားတစ္ဦး၏ ေဘးတြင္ ေယရႈကို
ေတြ႔ရသည္။ (အၿခားတဖက္တြင္ က်မ္းစာကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ရန္လိုေနေသာ
ဂ်ဴးတစ္ေယာက္လား
သေကၤတမ်ားၿဖင့္
ထိုသေကၤတမ်ားကို

ေတြ႔ရသည္။)

နံရံမ်ားကို

ပံုေဖာ္အလွဆင္ထားသည္။
ၿဖဳတ္ဖ်က္ထားႀကသည္။

မူလအစတြင္

အခုမူ

နာဇီနဲ႔

စ၀က္တစ္ကာ
ဆက္စပ္မႈေႀကာင့္

နာဇီသေကၤတတို႔သည္

ယခုအခါ

ဂ်ာမဏီတြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေၿမာက္သည္။ အသင္းေတာ္၏ ေခါင္းေလာင္းမ်ား
ကိုလည္း စ၀က္တစ္ကာသေကၤတမ်ားၿဖင့္ မြမ္းမံထားခဲ့ႀကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၂
ခုနွစ္တြင္ ထိုေခါင္းေလာင္းမ်ားကို ေသနတ္နွင့္ က်ည္ဆန္အတြက္ အရည္ေဖ်ာ္
ခဲ့ႀကသည္။

သမၼာက်မ္းစာက “ေနေရာင္ေအာက္တြင္ အသစ္ေသာ အရာမရွိ ” ဆိုၿပီး ေဖာ္ၿပထားတာကို
သတိရပါ။

ဂ်ာမန္ေတြက

သူတို႔တန္ဖိုးထားတဲ့

အရာေတြ

တိုက္ခိုက္ခံေနရတယ္လို႔

ထင္ၿမင္ခံစားေနႀကသလိုမ်ိဳး အခုခ်ိန္မွာ အေနာက္နုိင္ငံေတြက သူတို႔ တန္ဖိုးထားတဲ့
အရာေတြ တိုက္ခိုက္ခံေနရၿပီလို႔ ထင္ၿမင္ခံစားေနႀကတယ္ မဟုတ္ပါလား။ အာဏာရွင္စနစ္
ကလည္း

မနွစ္ၿမဳပ္စရာအေႀကာင္း

တခ်ိဳ ႕ရွိေပမယ့္

လိုအပ္တဲ့အရာလို႔

ၿမင္ေနႀကၿပီ

မဟုတ္လား။ “ေနာက္ဆံုးရလဒ္က အေကာင္းၿဖစ္ေနသေရြ႕ အဆင္ေၿပတယ္” ဆိုတဲ့
အယူအဆအတိုင္း မေတာ္ေလ်ာ္တဲ့အရာေတြဟာ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္တဲ့အရာလို ႔ ၿမင္ေနႀက
ၿပီမဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ အဲလိုအေတြးမ်ိဳးက ဂ်ာမဏီသမိုင္းကို ႀကည့္တဲ့အခါ ဘယ္လို
ေနရာကို ေခၚေဆာင္သြားနုိင္ေႀကာင္း ပံုသက္ေသရွိေနခဲ့ၿပီၿဖစ္တယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ေဟာေၿပာ
မႈအဆံုးမွာ ပေရာဖက္ဆာ နယူးမန္းက ၁၉၄၅ ခုနွစ္ေနွာင္းပိုင္း ဂ်ာမန္အသင္းေတာ္ေတြက
မိမိတို႔ရဲ႕ အေၿခအေနကို မိမိတို႔ သတိမၿပဳမိနုိင္ပံုကို အံ့ႀသေႀကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့တယ္။
ယခုထက္ထိ

သမိုင္းမွ

ေၿပာင္းလဲၿခင္းလည္း

သင္ခန္းစာယူတာမ်ိဳး

မရွိသေလာက္ပဲ။

တစ္ခုမွ်

ဒါေပမယ့္

မရွိေသးဘူး။

ကြ်နႈပ္တို ႔

ေနာင္တရကာ

အံ့အားသင့္ခဲ့သလား။

ေယရႈဘုန္းေတာ္၀င္စားၿပီး နွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီၿဖစ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ
တူညီတဲ့အမွားကို ဆက္လက္ မွားေနႀကဆဲၿဖစ္တယ္ ။ အေႀကာင္းကေတာ့ သူတို႔လိုမ်ိဳးပဲ
ကြ်နႈပ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ စာရိတၱေတာ္အေႀကာင္းကို အခုထိ နားလည္မႈ လြေ
ဲ နႀက
တယ္။

ကြ်နႈပ္တို႔ရ႕ဲ အထင္မွာ

အုပ္စုတစ္စုကို
ပစ္တယ္လို႔

ဘုရားသခင္က

မ်က္နွာသာေပးတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔

အၿခားသူေတြ

သူ႔အစီအစဥ္မွာ

ထင္ႀကတဲ့အတြက္ေႀကာင့္

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္တယ္လို႔ သင္က

မပါတဲ့

ပ်က္ဆီးၿခင္းအားၿဖင့္
သူေတြကို

ၿဖစ္တယ္။

ဖ်က္ဆီး

ကြ်န္ေတာ္ဟာ

၀န္ခံသည္ၿဖစ္ေစ၊ သင္ဟာ ငယ္ငယ္က

ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားကို စြန္႔လႊတ္သူၿဖစ္ေစ၊ သင္ဟာ နွစ္ၿခင္းခံယူၿပီးတဲ့ ခရစ္ယာန္
တစ္ဦးၿဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စာရိတၱေတာ္အေႀကာင္းဟာ အဲဒီအရာေတြထက္ ပိုၿပီး
နက္နဲသိမ္ေမြ႔ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက အခြင့္အာဏာ၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားႀကင္နာမႈ၊
တရားဥပေဒ စတဲ့ အရာေတြအေပၚ သင့္ရဲ႕အၿမင္၊နွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္အေပၚ သင့္ရ႕ဲ အၿမင္
(သင္ဟာ ဖန္ဆင္းရွင္မရွိဆိုၿပီး ယံုႀကည္သူၿဖစ္ေနပါေစ) ၿဖစ္တယ္။ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊
အခြင့္အာဏာ၊ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းတရား၊ တရားစီရင္ၿခင္း စတဲ့ အရာေတြအေပၚ ကြ်နႈပ္တို႔၏
အယူအဆ၊ ခံယူခ်က္ေတြက ဘာသာေရးအၿမင္မွ ကြ်နႈပ္တို႔ထံ စီး၀င္လာတဲ့ ခံယူခ်က္၊
ယူဆခ်က္ေတြ

ၿဖစ္ေနတယ္။

သမိုင္းမွာ

ေတြ႔ရတဲ့

ေလာကီအၿမင္

အားလံုးနီးပါးက

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေႀကာင္း၊ ဒီကမာၻႀကီးကို ပံုစံေရးဆြသ
ဲ ူ ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးရွိေႀကာင္း နားလည္
ထားႀကတယ္။ ဒါေႀကာင့္ လူတိုင္းမွာ (သူတို႔ သတိၿပဳမိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မၿပဳမိသည္ၿဖစ္ေစ)
ဖန္ဆင္းရွင္က ေကာင္းတဲ့သူလား၊ မေကာင္းတဲ့သူလား၊

အမ်ားအက်ိဳးကို လိုလားတဲ့

သူလား၊ တကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့သူလား စတဲ့ အေတြးေတြ အလိုအေလ်ာက္ ရွိနွင့္ၿပီးသား
ၿဖစ္တယ္။

အဲဒီ၀ိေရာဓိအေတြးေတြကို

အဲလိုမရွာဘူးဆိုရင္

စိတ္ရဲ႕

အေၿဖရွာဖို႔

ၿငိမ္သက္ၿခင္းကို

လိုအပ္ပါတယ္။

ရရွိနုိင္မွာ

တကယ္လို႔

မဟုတ္ပါဘူး။

အထက္က

ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးတဲ့ ကိုးကားခ်က္ရဲ႕ အဆက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းက ၿဖစ္တယ္။
“ပရိုတက္စတင့္၊ ဓမၼသစ္က်မ္းပညာရွင္တစ္ဦးၿဖစ္သူ ဘားဒန္႔ရွယ္လာက နာဇီေခတ္
တုန္းက ခရစ္ယာန္မ်ားနွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအႀကား အေၿခအေနမေကာင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး
အေႀကာင္းကို

သုေတသနၿပဳခဲ့သည္။

သူ၏

သုေတသနကို

ဤသို႔

စိတ္ပ်က္၊

ထိတ္လန္႔စရာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနၿဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား
အား

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ၿဖတ္သည့္

အစီအစဥ္ကို

စိတ္ထဲတြင္

ႀကိတ္်၍

ရႈတ္ခ်ခဲ့

ႀကေသာ္လည္း ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွၿဖစ္ေစ ပရိုတက္စတင့္အသင္းေတာ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွၿဖစ္ေစ

ထိုအႀကမ္းဖက္မႈကို

လူသိရွင္ႀကား

ရႈတ္ခ်ေၿပာဆိုမႈမ်ိဳး

မရွိခဲ့ေခ်။ လူသိရွင္ႀကားၿဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္၍ၿဖစ္ေစ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားခံရေသာ နွိပ္စက္
ညွင္းပန္းမႈကို

ဆန္႔က်င္ေၿပာဆိုသူ၊

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔န႔အ
ဲ တူ

ရပ္တည္ေပးသူ

အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကက္သလစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္
ဘားနတ္လစ္ခ်န္ဘာတ္၊

ဟူတန္ဘက္ၿမိဳ႕မွ

ဂ်ဴလီယက္စ္

ဟယ္မြတ္

ဗန္

ဆန္႔က်င္ခဲ့ႀကသည္။
မည္သူမွ်

ဂ်န္း၊

ဤသို႔ေသာ

ပရိုတက္စတင့္အသင္းအုပ္ဆရာ

ေဂၚ၀ိဇာ၊နွင့္

အၿခား

အေၿခအေနမ်ားတြင္ပင္

ေမးခြန္းမထုတ္ခဲ့သည္မွာ

အနည္းငယ္ကသာ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမုန္းတီးေရးကို

အံ့အားသင့္စရာၿဖစ္သည္။

တရားေရးရာ

ဖက္ဒရယ္၀န္ႀကီးထံသို႔ သြားေရာက္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ အစိုးရ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
၀မ္န္းမွ လြဲ၍ အသင္းေတာ္ အားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုနွင့္ အသင္းေတာ္၏ ပံုနွိပ္
ထုတ္ေ၀မႈ

အမ်ားစုသည္လည္း

ထိုအေႀကာင္းနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

တိတ္ဆိတ္

ေနခဲ့ႀကသည္။
အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ႀကသည္မွာ အင္မတန္မွ အံ့ႀသ
တုန္လႈပ္စရာၿဖစ္သည္။

၎သည္

နုိင္ငံ့ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ဟိန္းရစ္ခ်္ရိန္႔ေတာ့ဗ္က

ေၿပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေႀကာက္ရြ႕ံ စိတ္ေႀကာင့္မဟုတ္ဘဲ သေဘာတရားအရ ရပ္တည္
မႈေႀကာင့္လည္း ၿဖစ္သည္။ သူက ဤသေဘာတရားအေႀကာင္းကို ဤကဲ့သို႔ ဆိုထား
သည္။ “အသင္းေတာ္ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အာဏာစက္ေပၚလာသည့္ အတြက္ေႀကာင့္
၀မ္းသာေက်နပ္ေနတယ္။ အဲဒါေႀကာင့္ အစိုးရအာဏာကို ဆန္႔က်င္ေနွာင့္ယွက္တာဟာ
ဘာသာေရးယံုႀကည္မႈေတြကို

ဆန္႔က်င္ရာၿဖစ္တယ္။”

ဤေနရာမွာ

အသင္းေတာ္

မ်ားက သစၥာလိုက္နာပါမည္ဟု က်ိန္ဆိုထားေသာ ဘုရားသခင္၏ နႈတ္ကပါတ္ေတာ္

သည္ အဘယ္မွာနည္း။ ‘သူ႔အသက္ကို မသတ္နွင့္’ ဟူေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ဘုရား
သခင္၏ နႈတ္ကပါတ္ေတာ္မဟုတ္ေပဘူးလား။”

အႀကမ္းဖက္သမားက ဘုရားသခင္လား၊ လူသားမ်ားလား
အထက္က

ေဖာ္ၿပခဲ့တ့ဲ

အခ်က္ေတြ

အားလံုးအတြက္

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့

ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ဖို႔ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာ
ေရးဆိုတာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းနဲ႔ရွိသည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစ္ေစ တကယ္ တည္ရွိေနတဲ့အရာ
ၿဖစ္တယ္။ ဂ်ာမဏီနုိင္ငံမွာဆိုရင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း၀င္မဟုတ္တဲ့ သာမန္အရပ္သားအဖြဲ႔ေတြထံမွ
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈဟာ တခ်ိဳ႕ ေတြ႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမာၻႀကီးဟာ ေနာက္ဆံုး
ေသာပ်က္စီးၿခင္း ေန႔ရက္ကာလသို႔ ဦးတည္လာတာနဲ႔အမွ် ေလာကီလူသား ပဓါန၀ါဒီေတြ
ေပးတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က လစ္ဟာေနၿပီး၊ သဘာ၀အေၿခၿပဳရုပ္၀ါဒီသမားေတြရဲ႕ ရုပ္လြန္
အမွန္တရားနဲ႔

ပတ္သက္တဲ့

အေၿဖေတြ7ကလည္း

ေမွ်ာ္လင့္စရာ

ကင္းမဲ့လာခဲ့တယ္။

Fatherlove.info မွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကြ်နႈပ္တို႔ကို ကူညီမယ့္ ဘုရားတစ္ဆူရွိတယ္လို႔
ယံုႀကည္ႀကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔

ယံုႀကည္တဲ့

ဘုရားသခင္ဟာ

သမာရိုးက် ခရစ္ယာန္ေတြ ယံုႀကည္တဲ့ ဥပေဒ အမိန္႔အာဏာအားၿဖင့္ သူရဲ႕ ရန္သူေတြကို
နွိပ္စက္၊

သတ္ၿဖတ္တဲ့

ဘုရား

မဟုတ္ပါဘူး။

ကြ်နႈပ္တို႔အတြက္

“ဘုရားသခင္၏

ကရုဏာေတာ္သည္ ထာ၀ရ၊ အစဥ္အၿမဲတည္၏” (ဆာလံ ၁၃၆)။ ၿပီးေတာ့ သူမွာ သူ႔ရဲ႕
သားေတာ္ေယရႈနဲ႔ တူတဲ့ အက်င့္စာရိတၱေတာ္ရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရား
က ဘယ္ေသာအခါမွ သူရဲ႕ ရန္သူေတြကို အႀကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ သုတ္သင္ ဖယ္ရွားၿခင္း မၿပဳ
ဘူး။ မၿပဳခဲ့ဖူးဘူး။ ေနာင္မွာလည္း ၿပဳမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ၿပသဖို႔ဟာ သားေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္
မစ္ရွင္ၿဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ယံုႀကည္ႀကတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ အႀကမ္းမဖက္
တာမက သူ႔ရ႕ဲ သားသမီးအရင္းသဖြယ္ အတၱမဲ့ေမတၱာ ေတာ္စစ္စစ္နဲ႔ ခ်စ္ေတာ္မူတဲ့ သူ
ေတြရ႕ဲ ဒုကၡေ၀ဒနာအားလံုး၊ တကမာၻလံုးရဲ႕ ဒုကၡေ၀ဒနာ အားလံုးကို ယူတင္ခံယူတဲ့
ဘုရားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ ေတာင္းပန္ဖိတ္ၾကားမႈေတြ အဆက္မျပတ္ ျငင္းပယ္
ခံရတဲ့အခါ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ထံမွ သူ ထြက္သြားရ ေတာ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို
ေဂ်ရုရွလင္ၿမိဳ႕ႀကီး က်ဆံုးပ်က္စီးျခင္းမွာ အထင္ရွားဆံုး ေတြ႔နိုင္တယ္။ ဘုရားသခင္က
အာဏာနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ကြပ္မ်က္တတ္သူ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်နႈပ္တို႔က မိမိတို႔ရဲ႕ အၿပစ္
ေတြေႀကာင့္ အၿပစ္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ
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အမ်ားအားၿဖင့္ ေတြ႔ရတာက ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္ မႈကင္းမဲ့တ့၊ဲ အၾကမ္းဖက္တတ္တဲ့
ေလာကအျမင္ေတြနဲ႔

ျပည့္ေနတဲ့

ကၽြန္ုပ္တို႔န႔ဲ

ဆက္ဆံစကားေျပာခဲ့ပါတယ္။

ကြ်နႈပ္

တို႔ေတြဟာ သခင္ေယရႈကို ပိုမိုသိကၽြမ္းလာျခင္းၿဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ရ႕ဲ ဇာတိသေဘာနဲ႔ ၿပည့္ေန
တဲ့

အျမင္ေတြထက္

ျမင့္ျမတ္တဲ့

အျမင္ေတြဆီသို႔

မိမိတို႔ကုိယ္ကို

ျမင့္တင္နိုင္ဖို႔

ဘုရားသခင္က ေမွ်ာ္လင့္ထားၿခင္းၿဖစ္တယ္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အခု ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တ့ဲ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အျမင္ဟာ က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားတာထက္ ပိုေနတယ္၊ စည္းေက်ာ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ၾက
တယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သူရဲ႕ ရန္သူေတြကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးသူ၊ မွားယြင္းတဲ့ ဘာသာတရား
ကို ကိုးကြယ္တဲ့ တိုင္းၿပည္ေတြအေပၚ စစ္ေၾကညာသူ၊ အမွားလုပ္သူေတြကို တရားစီရင္သူ
ၿဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔က တလြဲ လက္ခံယံုႀကည္ထားႀကတာၿဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္
တို႔က ေမာေရွဆီမွာ ၿပသေတာ္မူခဲ့တ့ဲ “ခ်စ္သနားျခင္း ေမတၱာကရုဏာေတာ္နွင့္ ျပည့္စံု၍
စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ၾကြယ္ ၀ေတာ္မူထေသာ” ဘုရားသခင္
ဆိုတဲ့ အၿမင္ဟာ ၿဖစ္နုိင္တဲ့အၿပင္ က်မ္းစာနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတယ္လို႔ ယံုႀကည္ႀကတယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ က်မ္းစကားအေျဖေတြ
ရွိပါတယ္။

အမွန္မွာ

ကြ်န္ေတာ္တို႔က

ဘုရားသခင္ရဲ႕

ေကာင္းျမတ္

ၿခင္းကို

ၿမည္းစမ္းခဲ့ရျပီးၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳး ေ၀မွ်လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွ စာဖတ္ သူကို
လည္း

ေကာင္းကင္မွ

ဖြင့္ၿပတဲ့

အမွန္တရားေတြဆီသို႔

ဦးေဆာင္ေပးနိုင္ဖို႔

ဒီစာအုပ္

ငယ္ေလးကို ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာကို လူသားေတြရဲ႕ က်ဆံုးမႈနွင့္ ျပစ္ခ်က္
ေတြကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ေရးသားထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအေၾကာင္း
အရာေတြကို အထူး ေရးေနစရာလည္း မလိုပါဘူး။ စာအုပ္ငယ္မွာ ေရးသားထားတဲ့
ေ၀ဖန္ခ်က္စာတမ္းမွာလည္း လံုေလာက္ျပည့္စံုတဲ့ စာတမ္းမဟုတ္ဘူး။ စာအုပ္ငယ္ေလးရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဲဒီျပႆနာအေၾကာင္းကို စစ္ေဆးေထာက္ၿပၿခင္းၿဖင့္ စာဖတ္သူတို ႔က
အဲဒီျပႆနာရွိေနေၾကာင္းကို သတိျပဳမိလာဖို႔၊ ထပ္မံသိရွိလိုစိတ္ေတြ နႈိးထ၊ နႈိးၾကားလာျပီး
ထပ္တိုးေလ့လာမႈေတြ ၿပဳလုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပႆနာရဲ႕

အေျဖကို မတူညီတဲ့ အျမင္တစ္ခုနဲ႔ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ‘Agape’ အတၱမဲ့ေမတၱာေတာ္ဆိုတဲ့
စာအုပ္ေလးကို ဖတ္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
“သူတို႔သည္ မည္သုိ႔ပင္ ယူဆေစကာမူ မိမိတို႔ မွန္ကန္သည္ဟု စိတ္ခ်ယံုႀကည္စိတ္
ရွိရႀကမည္” (ေရာမႀသ၀ါဒစာ ၁၄ ၅)။
ဘုရားသခင္မွာ

အမည္းစက္၊

အစြန္းအထင္း လံုး၀မရွိဘူး

မၿဖစ္နုိ္င္ဘူးလို႔

မိတ္ေဆြက

ေၿပာရင္ေၿပာနုိင္တယ္။

ဆိုတဲ့

ဒါေပမယ့္

အခ်က္မွာ
မိတ္ေဆြက

လံုး၀
အဲလို

မေၿပာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီး မ်က္ရည္မ်က္ခြက္နဲ႔
ဆုေတာင္းၿပီးမွ ၿပည့္စံုေစ့စပ္စြာ ရွာေဖြတင္ၿပထားတဲ့ အေထာက္အထား၊သက္ေသေတြကို
ေတြးေတာဆင္ၿခင္ႀကည့္ေစလိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စာရိတၱေတာ္အေႀကာင္းကို အေၿဖ
ရွာၿခင္း၊ လူသားေတြရဲ႕ အနက္နဲဆံုးေသာ ေမးခြန္းေတြကို အေၿဖရွာၿခင္းက လူသားေတြ
အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးတာ၀န္တစ္ခုၿဖစ္တယ္။ ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က ကားတုိင္တင္
အေသသတ္ၿခင္း မခံရခင္မွာ “ထာ၀ရအသက္ဟူမူကား၊ မွန္ေသာဘုရားသခင္ တစ္ဆူ
တည္းၿဖစ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို … သိကြ်မ္းၿခင္းတည္း” (ရွင္ေယာဟန္ ၁၇: ၃)
ဆိုၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ေယရႈရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ဆုေတာင္းခ်က္ရဲ႕ အဓိကအခ်က္မွာ
‘ေက်းဇူးေတာ္အားၿဖင့္

သိေစၿခင္းငွာ’

ဆိုတဲ့

စကားစုၿဖစ္တဲ့အတြက္

ဘုရားသခင္ကို

သိကြ်မ္းၿခင္းပညာဟာ လက္ခံရရွိဖို႔ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲေႀကာင္းကို ေဖာ္ၿပေနပါတယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ စာရိတၱေတာ္အေႀကာင္းကို မွားယြင္းစြာ နားလည္ၿခင္းမွ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့
မလြမ
ဲ ေသြ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ အႀကမ္းဖက္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားနုိင္ဖို႔ဆိုရင္ ၿပႆနာကို လူေတြ
ေထာင္စုနွစ္ခ်ီေအာင္ ၿပဳေနက်အတိုင္း မသိက်ိဳးကြ်ံၿပဳေနလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ လူသားေတြရဲ႕
ဖ်က္ဆီးနိုင္စြမ္း ၿမင့္လာေလေလ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာေတာ္အေႀကာင္းကို
သိနုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးလာေလေလၿဖစ္တယ္ ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ၿဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္
ေတြအေနနဲ႔

ကြ်နႈပ္တို႔ဘိုးေဘးေတြရဲ႕

အမွားေတြကို

အမွန္ၿပင္နုိင္ၿပီး

အလင္းသစ္ကို

မွ်ေ၀ၿခင္းဟာ ကြ်နႈပ္တို႔ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားၿဖစ္ပါတယ္။ အမွားေတြကို အေၿဖမရွာနုိင္ဘူး
ဆိုရင္ အမွားကို ထပ္ခါထပ္ခါ မွားမိႀကဦးမွာၿဖစ္ပါတယ္။
ပေရာ္ဖက္ဆာ နယူးမန္းက သူရဲ႕ လက္ခ်ာကို ဒီလို နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။
“၁၉၃၃ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဟစ္တလာက ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဘန္းနင္းကို

“ယံုႀကည္သူစစ္သားေတြက အေရးပါဆံုးလူေတြပဲ။

သူတို႔က

ကိုယ့္

တာ၀န္ကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ႀကတယ္။ ဒါေႀကာင့္ အသင္းေတာ္ေက်ာင္းေတြကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္ဖြင့္ရမယ္”ဟု ေၿပာခဲ့သည္။
အသင္းေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔ ေၿပာထြက္မည့္အခ်ိန္တြင္ နႈတ္ပိတ္ေနႀကေသာေႀကာင့္
ဟစ္တလာ၏ တိတ္တဆိတ္ ႀကံရာပါမ်ား ၿဖစ္လာႀကသည္။ ထိုအၿပဳအမူကို သူတို႔
ေၿဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ ေႀကာက္ရြံ႕စိတ္ၿဖင့္ နႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ႀကေသာေႀကာင့္ ယေန႔
အၿပစ္မတင္သင့္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းအေနၿဖင့္ သူတို႔သည္ အၿခား
အဖြ႔၊ဲ သာမန္လူမ်ားနွင့္ မည္သို႔မွ် ထူးၿခားမေနေႀကာင္း၊ ေကာင္းၿမတ္မေနေႀကာင္းကို
သူတို႔အၿပဳအမူက ထင္ရွားစြာ ၿပသေနပါသည္။ နာဇီအခ်ိန္တြင္ အၿခားလူမ်ားနည္းတူ
အသင္းေတာ္မ်ားလည္း ေရလိုက္ငါးလိုက္ ေနခဲ့ႀကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကို

ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈကို တရား၀င္ ေတာင္းဆိုၿခင္းကို မၿပဳခဲ့ႀက
သည့္အၿပင္၊ မည္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းၿမတ္မႈကိုမွ မၿပသနုိင္ခဲ့ႀကေခ်။
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနၿဖင့္ အေကာင္းအဆိုးႀကား စိတ္ဒုကၡေရာက္ ဒြိဟၿဖစ္ေနႀကေသာ
ဂ်ာမန္ၿပည္သူမ်ားကို

ဘုရားသခင္

ခ်မွတ္ေသာ

အမိန္႔ေတာ္ဟူေသာ

ညႊန္ႀကား

ခ်က္မ်ားၿဖင့္ ေအးရာေအးေႀကာင္း ေခ်ာ့သိပ္သြားႀကသည္။ လူမ်ား၏ အသိတရားကို
လမ္းလြေ
ဲ စသည္မက ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအၿဖစ္သို႔ က်ေရာက္ေစခဲ့ႀကသည္။ အၿခား
မထူးဇာတ္ခင္းသူ သာမန္လူမ်ားထက္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ ပိုမိုအၿပစ္ႀကီးပါသည္။
အေႀကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို အသံုးၿပဳၿပီး လူမ်ားကို
လမ္းမွား ေရာက္ေစခဲ့ႀကသည္။ သူတို႔သည္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ႀကည့္မွန္ၿဖစ္ႀက
ေသာ္လည္း ေကာင္းၿမတ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားကို က်င့္သံုးၿပနုိင္ၿခင္း မရွိခဲ့ႀကေခ်။
နာဇီေခတ္တြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ယခုေခတ္တြင္ ၿဖစ္ေစ ေခတ္ေရစီးေႀကာင္းနဲ႔ လိုက္ဖက္ေသာ
တရားမ်ား၊ သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးၿဖစ္ေစမည့္ တရားမ်ားကိုသာ ေဟာေၿပာခဲ့ႀကသည္။”
http://www.concordatwatch.eu/showkb.php?org_id=858&kb_header_id=43
191&order=kb_rank%20ASC&kb_id=36941

ဘုရားသခင္က လူ႔အသက္ကို မသတ္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုႀကည္ႀကတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ
ပညတ္ေတာ္ကို သူကိုယ္တိုင္ လိုက္ေလွ်ာက္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုႀကည္ႀကတယ္။
ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးက ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္မွတ္တမ္းၿဖစ္တယ္။ သူ႔ရ႕ဲ ပညတ္ေတာ္
နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စႀက၀ဠာႀကီးကို ေထာက္ပံ့ထိန္းသိမ္းမႈတို႔က သူ႔ရ႕ဲ ေကာင္းၿမတ္မႈနွင့္
ကရုဏာေတာ္မွ ယိုဖိတ္လာတဲ့ အရာေတြ ၿဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားေတာ္၊ ေယရႈ
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္စိအၿမင္မ်ိဳးနဲ႔ က်မ္းစာကို ဖတ္ရႈရင္ အဲဒီအခ်က္ဟာ မွန္ကန္ေႀကာင္းကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ သက္ေသၿပနုိင္မယ္လို႔ ယံုႀကည္ပါတယ္။
ကမာၻေပၚရွိ လူအမ်ားစုက သူတပါးရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနွင့္ အႀကမ္းဖက္မႈတုိ႔ မရွိတဲ့၊ မခံရတဲ့
အသက္တာမ်ိဳးကို ရရွိလိုႀကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားသခင္က
ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အႀကမ္းဖက္တတ္တဲ့ ဘုရားၿဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အဲလဘ
ို ၀မ်ိဳးကို ရရွိနုိင္ဖို႔
မၿဖစ္နုိင္ပါဘူး။

နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံကို

မ်က္နွာသာေပးၿပီး

အၿခားနုိင္ငံေတြ ကို

တိုက္ခိုက္

ဖ်က္ဆီးပစ္ေနတယ္ဆိုရင္ နုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႀကား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈကလည္း ဘယ္ေသာ
အခါမွ် ၿဖစ္လာနုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ ‘Agape’ (ေခၚ) အတၱမဲ့ေမတၱာေတာ္ ဆိုတဲ့ စာအုပ္က ဘုရားသခင္နွင့္
အႀကမ္းဖက္မႈအႀကား ဆက္ႏြယ္မႈကို သမာရိုးက် ခရစ္ယာန္ေတြန႔ဲ မတူတဲ့ အၿမင္တစ္ခုနဲ႔

မွန္ကန္စြာ ႀကည့္နုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတင္ၿပထားတဲ့ စာအုပ္ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး
သေဘာထားကြၿဲ ပားမႈေတြ၊ အၿမင္မတူမႈေတြ ဘယ္လိုပဲ ရွိလာပါေစ ကြ်နႈပ္တို႔ရ႕ဲ လူ႔
အဖြဲ႔အစည္းက ပိုမို ေကာင္းၿမတ္တဲ့ အုတ္ၿမစ္အေပၚ အေၿခတည္သြားေစနုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္
ပါတယ္။
ဂ်ာမဏီနုိင္ငံမွာ
အေလ်ာက္

ေပၚေပါက္လာခဲ့တ့ဲ

အမွတ္တမဲ့

ဂ်ာမန္ၿပည္သူေတြဟာ
မဟုတ္ပါဘူး။

အမ်ိဳးသားေရးဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ

ၿဖစ္တည္လာခဲ့ၿခင္း

မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့

အလို

မဟုတ္ဘူး။

ဥေရာပတတိုက္လံုးနဲ႔

အၿဖစ္အပ်က္နဲ ႔

ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာလည္း

ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေတြအေနနဲ႔လည္း

ေမွ်ာင္လင့္မထားတဲ့

အၿဖစ္ဆိုးႀကီး ဘြားကနဲ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအၿဖစ္အပ်က္အားလံုးဟာ
ဂ်ာမန္နုိင္ငံေရး အစဥ္အလာနွင့္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္
ေတြသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါတယ္။
“ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လာႀက။ သင္တို႔၏ အမႈကို ယခု စဥ္းစားဆံုး
ၿဖတ္ႀကပါစို႔ …. ” (ေဟရွာယ ၁: ၁၈)။

* ဂ်ာမဏီနုိင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒသည္ နာဇီ၀ါဒပင္ၿဖစ္သည္။ အၿခား ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒမ်ားနဲ႔ မတူေပ။

ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္၌
ခရစ္ယာန္နုိင္ငံေရးရဲ႕ ပ်က္ကြက္ၿခင္း
ကမာၻေၿမႀကီးရဲ႕ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ အပိုင္စီးနုိင္ေရးနွင့္ ႀသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးနိုင္ေရးအတြက္
တစ္နိုင္ငံနွင့္ တစ္နုိင္ငံ ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္လွန္ႀကရာမွာ ဘုရားသခင္က သင့္ကို သူ႔လူမ်ိဳးႀကီးအၿဖစ္
ေရြးခ်ယ္ၿပီ။ ဒါေႀကာင့္ သူက သင့္ရဲ႕ ရန္သူေတြကို တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းၿပီး သင့္လက္ေအာက္မွာ
ထိုးအပ္လိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ယံုႀကည္ေစတာထက္ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာ္နည္း မရွိပါဘူး။
ဒီလို ပံုၿပင္ေတြကို ၿဗိတိသွ်၊ ဂ်ာမဏီနွင့္ အထူးသၿဖင့္ အေမရိကန္နုိ္င္ငံတို႔က အသံုးၿပဳခဲ့ႀကတယ္။
ခရစ္ယာန္အမည္ခံယူတဲ့ အဲဒီနုိင္ငံေတြရဲ႕ သင္ႀကားေရးမွာ ဘုရားသခင္ကို
စစ္ေရးမွဴးႀကီးတစ္ဦးသဖြယ္ ပံုေဖာ္ေပၚလြင္လာေစတဲ့အတြက္ လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို စစ္မက္္လိုလားတဲ့ အႀကမ္းဖက္ဘာသာအၿဖစ္ ၿငင္းပယ္ရႈတ္ခ်ႀကတယ္။
ဒီစာအုပ္ကို ေရးသားတဲ့ စာေရးသူကလည္း ဘုရားသခင္နွင့္ ခရစ္ေတာ္အေႀကာင္းကို
မတူၿခားနားတဲ့အၿမင္နဲ႔ နားလည္နုိင္ဖို႔ အစၿပဳေပးခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္တခ်ိဳ႕နွင့္ မထတ္မွတ္တဲ့
ေနရာေတြမွာ မဆံုေတြ႔၊ မသိကြ်မ္းခဲ့ခင္အထိ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို အႀကမ္းဖက္ဘာသာေရးအၿဖစ္
ခံယတ
ူ ့သ
ဲ ူေတြအနက္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ၿဖစ္ခဲတ
့ ယ္။ ဒီစာအုပ္ငယ္ေလးကို မိမိတို႔
ရည္မွန္းခ်က္တိုးတက္ေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ခုတံုးလုပ္ႀကတဲ့ နုိင္ငံေတြရဲ႕
မွားယြင္းတဲ့ စနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေရးသားထားတာၿဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻႀကီးေပၚမွာ ေဖာ္ညႊန္းသရုပ္ေဖာ္ခဲ့ႀကတဲ့ ဘုရားသခင္အေပၚ အၿမင္ေတြဟာ လူေတြကို
ေနာက္ဆုတ္ထက
ြ ္သာြ းေစတဲ့ အဓိကအေႀကာင္းရင္းၿဖစ္တယ္။ ေယရႈက ၿငိမ္သက္ၿခင္းရဲ႕
အရွင္အၿဖစ္ ဒီေလာကသိ႔ု ႀကြလာခဲ့တဲအ
့ တြက္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ စစ္မွန္ေသာ တစ္ဆူတည္းေသာ
ဘုရားသခင္ဟာ အမ်ားထင္ႀကသလို စစ္မက္တဲ့ ဘုရား မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္သက္ၿခင္းရဲ႕
ရွင္ဘုရင္ၿဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေနာက္တစ္ဖန္ ႀကည့္ၿမင္စဥ္းစားလာႀကေစဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

