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သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေယရုရွလင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ယေန႔ထိတိုင္ေAာင္ ၿပီးျပည့္စုံျခင္း မေရာက္ေသးသည့္
ဗ်ာဒိတ္ တစ္ခုရိွသည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔က ဤ
ဗ်ာဒိတ္သည္ Aမွန္တကယ္ ျဖစ္လာUီးမည္ေလာ ဟု
သံသယ စိတ္မ်ားၾကသည္။ ထိုဗ်ာဒိတ္မွာ “ထာဝရဘုရား
မိန္႔ေ့တာ္မူသည္ကား၊ျမစ္ကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာကို၎၊
စီးေသာေရကဲ့သို႔တပါး Aမ်ဳိးသားတို႔၏
စည္းစိမ္ကို၎ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ငါေရာက္ေစမည္။ . . .
. ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၌ ခ်မ္းသာ ရၾကလိမ့္မည္” (ေဟရွာ
၆၆း၁၂-၁၃)။

ေယရုရွလင္ website တြင္ “ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္
Aလုပ္Aကိုင္ ရရိွေရးသည္ Aလြန္ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာ

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲ သည့္ လူတန္းစားလႊာ တစ္ေန႔တစ္ၿခားမ်ားျပား လာေနသည္။” ဟု ေခတ္သစ္ ေယရုရွလင္ AေျခAေနကို
တေစ့တေစာင္း ေရးသားထားသည္။ တိုးရစ္ (torism) ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ ဤ ၿမိဳ႕၏ Aဓိက လုပ္ငန္းျဖစ္လာေသာ္လည္း
Aျပစ္မ့ဲသူ မ်ားကို Aခ်ိန္Aခါ မေရြး ခ်ိန္းေျခာက္ သတ္ျဖတ္ေသာ Aႀကမ္းဖက္သမား တို႔၏ ရန္ေၾကာင့္ ဤ
လုပ္ငန္းသည္လည္း တည္ၿငိမ္ျခင္း မရိွေပ။ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ က ေရးသားေသာ ေယရမိAနာဂတၱိက်မ္း
(၁၄း၁၉) တြင္ “ Aကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေၿမႇာ္လင့္ေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးကို မရၾကပါ၊
ခ်မ္းသာကို ေၿမႇာ္လင့္ေသာ္လည္း ေဘးႏွင့္သာ ေတြ႕ရၾကပါ၏ ” ဟုေရးသားထားခ့ဲေသာ Aခ်က္သည္ ယေန႔ ေယရုရွလင္
ကိုပင္ ညြန္းေလေရာ့သလား ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ ရိွေပသည္။

Aမွန္ေတာ့ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕သည္ ခါးသီးျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း နာက်U္မႈ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ တို႔ကို
ကမာၻေပၚရိွမည္သည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ မွ် ႏိႈင္းယွU္၍ မရေကာင္းေလာက္ေAာင္ ျဖတ္သန္းလာခ့ဲရေၾကာင္း သမုိင္းက Aခုိင္Aမာ
သက္ေသထူေနေပသည္။ Aျခားေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ျခင္းကို Aႀကိမ္ေပါင္း တစ္ဒါဇင္ ထက္မက ခံခ့ဲရၿပီး၊
သံုး၍မရေသာ Aမုိက္ပုံ ကဲ့သို႔ AေၿခAေနAထိေရာက္ေAာင္ ငါးႀကိမ္ထက္မနည္း စိစိညက္ ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုလည္း
ရင္ႏွင့္ ဘြယ္ရာ ျဖတ္သန္းခ့ဲဖူးသည္။

ဘုရင္ႀကီး ေဒးဗစ္ က ဤၿမိဳ႕ကို သိမ္းပုိက္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္Aျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ နန္းတက္စU္Aခါတြင္ ေယရုရွလင္
ၿမိဳ႕၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ ရိွခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ ေျမAေနAထား Aရ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပုိက္ ရန္
Aလြန္ခက္ခဲၿပီး သဘာ၀ စမ္းေရတြင္း မ်ားရိွေသာ ဤ ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ခ့ဲသူ တို႔ကို ေဒးဗစ္ဘုရင္ႀကီးသည္ ခက္ခက္ခဲခဲ
တိုက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ခ့ဲရသည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒးဗစ္ဘုရင္ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ သူ၏ Aရုိက္Aရာကို ဆက္ခံေသာ သားေတာ္ ေဆာလမုန္ ဘုရင္လက္ထက္
တြင္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ကို AႀကီးAက်ယ္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံခ့ဲသျဖင့္ Aညတရ ခံတပ္ၿမိဳ႕ကေလးသာသာ မွသည္ တကမာၻလံုးမွ
ဂရုတစုိက္ ျပဳျခင္းခံရသည့္ ၿမိဳ႕ျပ AေျခAေနေရာက္သြားခ့ဲသည္။ ထိုေခတ္ထိုAခါတြင္ ေဆာလမုန္ဘုရင္ႀကီး တည္သည့္
ႀကီးမားခန္႔ညားေသာ ေယရုရွလင္ဘုရားေက်ာင္း ႀကီးသည္ Aေ၀းမွၾကည့္လွ်င္ ေတာင္ကုန္းထိပ္တြင္
သပၸါယ္တည္ၿငိမ္စြာ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဘုရားဖူး မ်ားကို Aျပည့္A၀ ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္ခ့ဲသည္။

ဘုရားဖူး သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္ခ့ဲသလို ဤၿမိဳ႕၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာတိကၠမ တို႔ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလိုသည့္
ရန္သူမ်ား၏ မ်က္ေစာင္းထိုးျခင္းကိုလည္း Aျပည့္A၀ ခံခ့ဲရသည္။ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕သားတို႔၏ ညစ္ၿငဴးေသာ Aျပစ္ဒုစရုိက္
မ်ားေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား၏ တိုက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ျခင္းကို ဘုရားသခင္က Aခြင့္ေပးေၾကာင္း က်မ္းစာတြင္
Aႀကိမ္မ်ားစြာေဖာ္ျပထားသည္။

ေဘဘီလုန္ စစ္တပ္က သိမ္းပုိက္ကာ ႏွစ္မ်ားစြာ Aခြန္ဘ႑ာ Aေျမာက္Aမ်ား ကို Aတင္းAၾကပ္ေကာက္ခံ
ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပုိင္းေယရုရွလင္ ကပုန္ကန္ခ့ဲသျဖင့္ ေဘဘီလုန္ စစ္တပ္က ၿမိဳ႕ကို ျပာပုံAထိေရာက္ေAာင္
ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား Aားလံုးကိုလည္း သံု႔ပန္းAျဖစ္ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲသည္။ ဘီစီ ၅၈၆ ခန္႔မွ စၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀
ခန္႔Aတြင္း Aစၥေရးလ္ ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴးႏုိင္ငံ သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ ခ့ဲရၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ဳိးႏွင့္ Aစၥေရးလ္ႏုိင္ငံ
Aေၾကာင္းသည္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ရိွခ့ဲ ဘူးေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဴိး တစ္မ်ဳိး Aဆင့္သာသာ
ထိေAာင္ေရာက္ရိွသြားသည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ ေခြးေလေခြးလြင့္သာ မ်ားက်က္စားရာေနရာျဖစ္ခ့ဲရသည္။

သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္ ထင္ရွားခ့ဲစU္ Aခါက ေယရုရွလင္တြင္ ၀တ္ျပဳကိုးရန္ သြားေလ့ရိွသည္။ ပႆခါ ပြဲေတာ္ တြင္ ပါ၀င္ရန္
သြားေလ့ရိွသည္။ သခင္ေယရႈ ေယရုရွလင္ကို ေနာက္ဆံုးAေခါက္ သြားခ့ဲစU္တြင္ လူထုAား ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဤသို႔ ေျပာခ့ဲဘူးသည္ “ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕မွတပါး AျခားေသာAရပ္၌ Aဘယ္ ပေရာဖက္မွ် မဆံုးရာ။
Aုိ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ သင္သည္ ပေရာဖက္တို႔ကို သတ္ၿမဲရိွ၏။ သင္ရိွရာ
Aရပ္သို႔ ေစလႊတ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ၿမဲရိွ၏။ ၾကက္မသည္ မိမိသားငယ္တို႔ကို Aေတာင္ ေAာက္သို႔
စုရုံးသကဲ့သို႔ သင္၏သားတို႔ကို စုရုံးေစျခင္းငွါ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ငါAလိုရိွ၏။ သင္မူကား Aလိုမရိွ” (လု ၁၃း၃၃-၃၄)။ ေယရုရွလင္
ၿမိဳ႕တြင္ သခင္ေယရႈ ကို ကားတိုင္တင္ သတ္ျခင္း ခံရသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သတ္ေသာၿမိဳ႕
ဘုရားသခင္၏ သားဟု မိမိကိုယ္ကို ေခၚဆိုမႈေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္Aား ေယရုရွလင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရၿပီး
ကားစင္တင္သတ္ခ့ဲသည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ သတ္သည့္ Aမႈကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ျပင္
ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ဂ်ဴးတို႔၏ ယU္ေက်းမႈးထံုးတမ္းစU္လာAရ လူေသ Aေလာင္း Aနားသို႔
ခ်U္းကပ္ေသာသူသည္ မသန္႔ရွင္း ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္Aား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ မသင့္ေတာ္ ဟု
ယူဆေသာေၾကာင့္၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ခုိးသား ဓါးျပ ႏွစ္ေယာက္ကို ျမိဳ႕ျပင္တြင္ သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမUီးဆံုးAသင္းေတာ္ေမြးဖြားေသာၿမိဳ႕
သခင္ေယရႈ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္း မခံခင္တြင္ သခင္ေယရႈက တမန္ေတာ္ ၁း၄-၅ တြင္
“ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွ မထြက္သြားဘ ဲခမည္းေတာ္၏ ဂတိကို ငံ့ေနမည္ Aေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူ၍….. သင္တို႔သည္ မၾကာ
မျမင့္မီွ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာU္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံကို ခံရၾကလိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏”။

ပႆခါ ပြဲAၿပီး ရက္ေပါင္း (၅၀) ေျမာက္ေသာေန႔ ပင္ေတၱကုေတ ေန႔တြင္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕၌ ၀ိညာU္ မီးေလာင္ျခင္း
Aျခားေသာဘာသာ စကားမ်ားေျပာျခင္း တို႔ႏွင့္ Aတူ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး Aေယာက္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ပထမUီးဆံုး ေသာ
Aသင္းေတာ္ ေမြးဖြါးလာခ့ဲသည္။ ေယရႈခရစ္ ကို ျငင္းပယ္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲေသာ ေယရုရွလင္
ဂ်ဴးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဤ ကနUီးဂ်ဴးAသင္းေတာ္မွ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ မ်ားကို လိုက္လံ
တိုက္ခုိက္ခ့ဲေသာ္ လည္း ဤ တိုက္ခုိက္မႈ မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ သူတို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း
သည္ ေရာမAင္ပါယာ တစ္ခုလံုးသို႔ ျပန္႔ႏံွ႕သြားေစရန္Aတြက္ Aဓိက တြန္းAားျဖစ္ခ့ဲရသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္း ေႏွာင္းပုိင္းကာလ
သခင္ေယရႈ Aသတ္ခံျခင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ဴးဘာသာေရး လုပ္ထံုး တစ္ခုျဖစ္သည့္ တိရိစာၧန္ျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း
ဓေလ့လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲရသည္။ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္သူ ေရာမတို႔ကို ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ရန္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ ေAဒီ ၇၀
တြင္ ေရာမစစ္တပ္က ေယရုရွလင္ကို စိစိညက္ေၾကေAာင္ ဖ်က္ဆီး ပစ္လိုုက္သည္။ ေယရုရွလင္ဗိမၼာန္လည္း လံုး၀
ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲရသည္။

ေAဒီ ၁၃၀ ခန္႔တြင္ Emperor Hadrian က ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ေနရာ တြင္ ေရာမၿမိဳ႕ တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။
ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔ ျပန္လည္ ပုန္ကန္သျဖင့္ ေယရုရွလင္ ျပန္လည္ ပ်က္ဆီးသြားျပန္သည္။ ေAဒီ ၁၃၅ တြင္ Emperor Hdrian

က ေယရုရွလင္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ခြင့္မေပး ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာမဘုရင္
ကြန္စတိုင္တင္း က
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေရာမAင္ပါယာ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ
Aျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေယရုရွလင္တြင္ ဘုရားေက်ာင္း
မ်ားကို ေဆာက္သည္။ ေAဒီ ၃၃၅ တြင္ Church of the Holy

Sepulchre ကို သခင္ေယရႈ
Aသတ္ခံရေသာ ေနရာ ႏွင့္ ျမႇဳပ္ႏံွ ခ့ဲသည့္ ဂူ ေနရာ
တ၀ုိက္တြင္ တည္ေဆာက္ ခ့ဲသည္။ ထိုေနရာ၌ ပင္ Emperor

Hadrian က ထိုႏွစ္ မတိုင္ခင္လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္
ဗီးနပ္စ္ နတ္ဘုရားေက်ာင္း
တည္ခ့ဲဘူးသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ယံုၾကည္မႈ memory Aားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ခ့ဲသည္ ဟု ဆိုသည္။ ဗီးနပ္စ္
နတ္ဘုရားေက်ာင္း Aစား Church of the Holy Sepulchre

သည္ ယေန႔ထိတိုင္ေAာင္ မားမားမတ္မတ္ ဤေနရာတြင္ တည္ရိွေနေပသည္။

ကမာၻ႕ ဘာသာေရးတို႔၏ သန္႔ရွင္းရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ (Holy City)

ဂ်ဴး၊ မူဆလင္ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔သည္ ေခတ္Aဆက္ဆက္ ေယရုရွလင္ကို သူပုိင္ ကိုယ္ပုိင္ ျငင္းခုံခ့ဲ၊ တိုက္ခုိက္ခ့ဲ၊
လုယူခ့ဲၾကသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳးိမ်ားAတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘာသာေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သလို၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔Aတြက္
သားေတာ္သခင္ေယရႈ Aသတ္ခံရၿပီး Aသက္ျပန္ရွင္ခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ကာ၊ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္တို႔Aတြက္
မုိဟာမက္ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရသည့္ ေနရာ၊ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

မူဆလင္ဘာသာ ၀င္တို႔က ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ကို Aရွည္ၾကာဆံုး ထိမ္းသိမ္း ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေAဒီ ၆၀၀ ခန္႔တြင္ မူဆလင္ တို႔က
သိမ္းပုိက္ခ့ဲၿပီး ရာစုႏွစ္ ၁၂ ခု (ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀) ခန္႔ တိုင္တိုင္ မူဆလင္ လက္တြင္ ရိွခ့ဲသည္။ ေAဒီ ၁၀၉၉ တြင္ Uေရာပ မွ
ခရူးစိတ္ တပ္သားမ်ားက ခရစ္ယာန္ တို႔ Aတြက္ ေခတၱခဏသာ သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ မူဆလင္
လက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွသြားသည္။

၁၈၀၀ ႏွစ္လြန္ပုိင္း ေရာက္ေသာAခါ တကမာၻ
လံုးျပန္႔ႏံွ႕ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား
တျဖည္းျဖည္း ျပည္ေတာ္ ျပန္လာ ၾကသည္။
Aသစ္ေရာက္လာေသာ ဂ်ဴးမ်ားက Aရင္ ရိွႏွင့္ေသာ
ပါလက္စတိုင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ ေျမကြက္ မ်ားကို ၀ယ္ယူ
လာၾကရာမွ တျဖည္းျဖည္း ေယရုရွလင္တြင္ ဂ်ဴးလူUီးေရ
Aမ်ားစု ျပန္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ စစ္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴး
လူမ်ဳိးမ်ားက Aစၥေရးလ္ ႏုိင္ငံ သစ္ကို
ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကျငာသည္။ စစ္ပြဲမ်ား
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးၿပီး ေယရုရွလင္ Aေနာက္ဖက္ျခမ္း ကို
ဂ်ဴးမ်ားက သိမ္းပုိက္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ Western

Wall ႏွင့္ Aသန္႔ရွင္းဆံုး Aပုိင္း (Holiest

city) ျဖစ္သည့္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ့ဲပါ။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည့္ စစ္ပြဲတြင္ ေယရုရွလင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို Aစၥေရးလ္ တို႔က သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ခ့ဲသည္။

၂၁ ရာစု ေယရုရွလင္
ေခတ္သစ္ ေယရုရွလင္ လူUီးေရ၏ သံုးပုံ ႏွစ္ပုံသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါလက္စတိုင္း Aၾကမ္းဖက္သမား တို႔၏ Aခ်ိန္မေရြး
တိုက္ခုိက္ျခင္း ကို ခံေနရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သံုးပုံ တစ္ပုံ ရိွေသာ ပါလက္စတိုင္း တို႔သည္ ေယရုရွလင္
၏ ျပည့္ၾကပ္ ႏွက္သိပ္ေသာ ဆင္းရဲသား ရက္ကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ Aေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။
Aၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ မ်ား Aခ်ိန္Aခါ မေရြး ရိွႏုိင္ေသာ္လည္း ကမာၻ႕ ခရီးသြား Eည့္သည္ မ်ား ၀င္လာ
မဆဲတသဲသ ဲျဖစ္ေနသည္။

ေဂသေရွမန္ Uယ်U္
သခင္ေယရႈ Aဖမ္းခံရသည့္ ညေနခင္းတြင္
ဆုေတာင္းခ့ဲသည့္ ေနရာသည္ သံလြင္ေတာင္ ေျခရိွ
သံလြင္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေAာက္တြင္ ျဖစ္သည္ဟု ကနUီး
ခရစ္ယာန္မ်ားက ဆိုခ့ဲသည္။ ထိုေနရာတြင္ ေရာမလူမ်ဳိး မ်ားက
ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကို ေAဒီ ၃၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္
တည္ခ့ဲေသာ္လည္း ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်
ပ်က္စီးသြားခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံ ၏ ပ့ံပုိးမႈ၊ Aကုန္Aက်ခံမႈျဖင့္
Church of All Nations ကို ၁၉၂၄ တြင္ ဤေနရာတြင္ ျပန္တည္သည္။
ထိုႏုိင္ငံမ်ားမွာ Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Italy, France,

Spain, United Kingdom, Belgium, Canada, Germany, United

States of America, Ireland, Hungary, Poland, Australia တို႔ျဖစ္သည္။

Church of the Holy Sepulchre

သခင္ေယရႈသည္ ဤဘုရားေက်ာင္း တည္သည့္ ေနရာတ၀ုိက္တြင္ ကားတိုင္တင္ Aသတ္ခံရၿပီ Aေလာင္းေတာ္ကို
ဂူသြင္းခံရသည္ ဟု ေAဒီ ၃၀၀ ႏွစ္မ်ား မွတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာစမွတ္ျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာမ ႏုိင္ငံက
ထိုေနရာတြင္ ေယရုရွလင္၏ ပထမUီးဆံုးေသာ ဘုရားေက်ာင္းတည္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား ကို ဤဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားလာခြင့္ ပိတ္ထားသည္။ ေAဒီ ၆၁၄ တြင္ ပါးရွန္း ႏုိင္ငံ မွ မူဆလင္မ်ား၏
ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခ့ဲရဖူးသည္။ ေAဒီ ၁၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ ခန္႔တြင္ ခရူးစိတ္ စစ္သားမ်ား တည္ခ့ဲေသာ Aပုိင္းကို
သာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားAား သြားလာခြင့္ ျပဳထားသည္။

Western Wall

သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္ ထင္ရွားစU္ Aခါ ရိွခ့ဲေသာ ဂ်ဴးဘာသာေရး Aေဆာက္AUီး၏ Aစိတ္Aပုိင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇
စစ္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း တြင္ မွ ဤ ေနရာကို ဂ်ဴးတို႔ ျပန္လည္ သြားလာခြင့္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဂ်ဴး ဘာသာေရး ေက်ာင္း၊
ဆုေတာင္းရာ ေနရာ မ်ားAျဖစ္ Aသံုးျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

Dome of the Rock

ယေန႔ထိတိုင္ေAာင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔က ေယရုရွလင္
ဗိမၼာန္ေတာ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္
Aေၾကာင္းမွာ ဤ ေနရာတြင္ ေAဒီ ၆၉၁ ႏွစ္ ကတည္းက
တည္ထားခ့ဲေသာ မူဆလင္တို႔ ၏ ဗလီ (Dome of the Rock)

ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေနရာတြင္ တခ်ိန္က Aာျဗဟံ
သည္ သားကို သတ္ၿပီ ဘုရားသခင္ Aား
ယာဇ္ပူေဇာ္ရန္ ျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
ဤ ေနရာတြင္ပင္ ေဒးဗစ္ဘုရင္ႀကီးက ယဇ္ပုလႅင္ တည္ထားခ့ဲ ၿပီး၊
ဤေနရာမွပင္ မုိဟာမက္ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခ့ဲရသည္
ဟု မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို႔က ယူဆသည္။

ေယရုရွလင္၏
သမုိင္းAက်U္းကိုေAာက္ပါAတိုင္းႏွစ္Aပုိင္းAျခားျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ဘီစီ (ခရစ္ေတာ္မတိုင္ခင္ႏွစ္မ်ား)
၁၀၀၀   – ဘုရင္ ေဒးဗစ္က သိမ္းပုိက္သည္
၅၈၆   – ဘာဘုလုန္ ႏုိင္ငံက ဖ်က္ဆီးပစ္သည္
၃၃၂   – Alexander the Great ကသိမ္းပုိက္သည္
၃၂၀   – Aီဂ်စ္ ႏုိင္ငံက သိမ္းပုိက္သည္
၁၉၈   – Seleucids လူမ်ဳိးမ်ားက ဖ်က္ဆီးပစ္သည္
၁၆၅   – ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား လြတ္လပ္ေရးရသည္
၆၃  -  ေရာမစစ္တပ္က သိမ္းပုိက္သည္၊ ၿမိဳ႕ရုိးကိုဖ်က္ဆီးသည္

ေAဒီ (ခရစ္သကၠရဇ္)

၆၆   – ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားေရာမကို ပုန္ကန္ၿပီးေခတၱသိမ္းပုိက္သည္
၇၀  -  ေရာမစစ္တပ္က ျပန္လည္သိမ္းပုိက္သည္၊ ဗိမၼန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္
၁၃၂   – ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားက ျပန္သိမ္းပုိက္သည္
၁၃၅  -  ေရာမစစ္တပ္က ျပန္သိမ္းပုိက္သည္၊ ဂ်ဴးမ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲ၀င္ခြင့္မေပး
၆၃၈  -  Aာရပ္ မူဆလင္မ်ားက သိမ္းပုိက္သည္၊ Dome of the Rock တည္သည္
၁၀၇၁   – တူရကီ မ်ားက သိမ္းပုိက္သည္
၁၀၉၉   – ခရူးစိတ္ခရစ္ယာန္မ်ားက သိမ္းပုိက္သည္
၁၁၈၇   – မူဆလင္မ်ားက ျပန္သိမ္းသည္
၁၅၁၇   – တူရကီ ေAာ္သိုမန္ Aင္ပါယာက သိမ္းပုိက္သည္
၁၉၁၇   – ပထမကမာၻစစ္ ၿဗိတိသွ်က သိမ္းပုိက္သည္
၁၉၄၉   – ဂ်ဴးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းစစ္ျဖစ္သည္၊  ၿမိဳ႕ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္
၁၉၆၇  -  ေျခာက္ရက္စစ္ပြဲျဖစ္သည္၊ Aစၥေရးလ္က သိမ္းပုိက္သည္။
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