ဗာဗုလုန္

ေရလြႊမ္းမိုးၿခင္းၿပီးေနာက္ ေနာဧသည္
အသက္္ ၃၅၀ ထပ္၍ရွင္ေသး၏ ။.

ေရလႊမ္းမိုးၿခင္းမတိုင္ခင္ လူ ့ပါတ္ဝန္းက်င္တခု
လံုးဟာ သက္တမ္းအေတာ္ရွည္ၾကပါသည္၊ ၿဖစ္
နိုင္ေၿခက အေၾကာင္းရင္း နွစ္ရပ္ ရွိသည္ ။
နံပါတ္ ၁ - သူတို ့ဟာ ပထမဦးဆံုး
လူသား လူေယာက်္ား လူမိန္းမတို ့နွင့္မ်ိဳး
ရိုးဗီဇ နီးကပ္ေသာေၾကာင္ ့ၿဖစ္နိုင္သည္ ။

နံပါတ္ ၂ - , ေရလႊမ္း မိုးၿခင္းမတိုင္မွီ လူ ့ပါတ္ဝန္းက်င္ဟာ
စိမ္းလန္းစိုေၿပသကဲ့သို ့မိုးရည္ မ်က္နာၾကက္ဟာလည္း က
မၻာၾကီးကို လည္ပါတ္ လ်က္ေနသကဲ့သို ့ ၊ သက္ရွိသက္မဲ့ေတြ
နွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီး အႏၱရယ္မၿဖစ္ေအာင္ခရမ္းလြင္ေရာင္ၿခ
ည္ကို ကာကြယ္ေပးထားေသာၾကာင့္ၿဖစ္သည္ ။ ။

ေရလႊမ္းမိုးၿခင္းၿပီးေနာက္ ကမၻာၾကီးဟာအရမ္း
ကို ထူးၿခားသြားခဲ ့ေလသည္. ၊ ေၿမၾကီးမ်က္နာၿပ
င္ဟာေၿပာင္းလည္းသြားခဲ ့ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေ
ရးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေလသည္ ။.
ေနာဧ၏ သားတိ ု ့သည္ဘုရားသခင္၏ အမိ
န္ ့ေတာ္ကိုနာခံ၍ သားသမီးမ်ားကို ေမြးဖြားေ
စလ်က္ေၿမၾကီးေပၚမတြင္ တိုးပြားေစၾက၏ ။

ကမၻာဦးက်မ္း ၉ း ၂၈

ေနာဧ ၏ ၿမစ္ နိမ္ေရာဒ္( စြမ္းအားရွ
င္) သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ခြန္အားၾကီးေ
သာ စြမ္းအားရွင္ ၿဖစ္လာသည္ ။

ဤ အခ်ိန္ကာလတြင္ လူသားတရပ္လံုး၌ဘာ
သာစကားတစ္မ်ိုးတည္းသာရွိေလသည္.။
သို့ေသာ္-ဘုရားသခင္မိန္ ့မွာထားတဲ့ “ေၿမၾကီးတၿပင္လံုး
ၿပန့္ႏွံ ့ေစ “ ဆိုတဲ့မိန့္မွာခ်က္ကိုနားမေထာင္ပဲ၊ ဗာဗုလုန္
(သို ) ရွိနာ လို ့ေခၚတြင္ၿပီး ေၿမၾသဇာေကာင္းတဲ့ လြင္ၿပ
င္ၾကီးမွာ ရပ္တန့္.ကာမွီတင္းေနထိုင္ၾကေလသည္

ေကာင္းကင္သို ့မွီေသာရဲတိုက္ၾ
ကီးႏွင့္ၿမိဳ ့ကိုငါတိ့ု တည္ၾကစို ့
..ငါတို ့နာမည္ၾကီးဖို ့ ေၿမၾကီးေ
ပၚမွာတို့လူသားေတြ မကြဲၿပန္ ့
သြားဖို ့လုပ္ၾကရေအာင္…

ဒို ့ေတြကို မဟာ
နိမ္ေရာဒ္ က ဦးေဆာ
င္လိမ္ ့မယ္ ။.
လာၾက အုတ္ကိုလု
ပ္ၾကရေအာင္၊ အု
တ္လုပ္ၿပီးမီးဖုတ္ၾက
ရေအာင္ ---.
အရမ္းေကာင္းတဲ့လက္
ရာၿဖစ္ဖို ့ ငါတို ့ေက်ာက္
အစား အုတ္ကိုသံုးၾက
မယ္ အဂၤေတအတြက္
ဒီလို ကတၱရာေစးမ်ိဳးကို
သံုးၾကမယ္ ..

ကမာၻဦးက်မ္း ၁၀ း ၈ . ၁၁ း ၄

ငါတို့ ဘုရားသခင္ရဲ ့
အုပ္ခ်ဳပ္မူ ့မလိုဘူး .ကၽြန္ုပ္တို ့ရဲ့ဘိုးေဘးၿဖ
စ္တဲ ့ ေနာဧ ၾကီးရဲ ့
စည္းစနစ္ေတြလဲ မလိုေ
တာ့ဘူး. .. ။
ၾကီးၿမတ္တဲ ဒီၿမိဳ ့ေ
တာ္ၾကီးဟာ ကမၻာၾကီး
ရ ဲ့အလည္ ဗဟိုၿဖစ္
ရမယ္.။ . လူသားအား
လံုးဟာဒီေနရာမွာလာၿ
ပီး ကိုးကြယ္မူ ့ၿပဳလုပ္
နိုင္ၾကလိမ့္မယ္.

ၿပီးေတာ ့ နိမ္ေရာဒ္
ကငါတို ့ကို အုပ္ခ်ဳပ္
လိမ္ ့မယ္ . .

သူဟာ ငါတို ့ကို အုပ္
ခ်ဳပ္သူ ငါတို ့၏ ယ
ဇ္ပေရာဟိတ္လည္းၿဖ
စ္တယ္ …

သူဟာ
ဘုရားတစ္
ဆူပါပဲ ..

ထို ့ေၾကာင့္ ဝတ္ၿပဳဖို ့ေနရာသစ္ကို
စတင္တည္ေဆာက္ၾက မယ္ ။

သူတို ့သည္ ေကာင္းကင္ထိေအာ
င္ၿမင့္ေသာ ရဲတိုက္ၾကီးကို စတင္
တည္ေဆာက္ၾကေလသည္ ။

ေလးေထာင့္တြင္ေလွကားထစ္မ်ားသဖြယ္လုပ္၍ .ၾကယ္တို ့
ကိုကိုးကြယ္ရန္ၿဖစ္သည္ ့အားလံုးက ို ဖန္ဆင္းေသာ ဖန္ဆင္းရွ
င္ ထက္ ဖန္ဆင္းခံအရာေတြကိုကိုး ကြယ္ဖို ့လုပ္ၾကေလသည္။
ကမာၻဦးက်မ္း ၁၁ း ၄

ဘုရားသခင္သည္လူတို ့တည္ေဆာက္ေနေသာ ၿမိဳ
့နွင္ ့ရဲတိုက္ကိုၾကည္ ့ရူ ့ရန္ဆင္းၾကြေတာ္မူ၏.။

ကမာၻဦးက်မ္း ၁၁း ၅

လူမ်ိဳးတည္းၿဖစ္ေသာေၾကာ
င့္ သူတို ့ဒါကိုလုပ္ၾကတယ္
သူတို ့အတြက္ ဘယ္လိုမွ
မၿဖစ္နိုင္တ့ဲ အရာပဲ.။

လာၾကသူတို ့
ဘာသာစကားကို သူ
တို ့အခ်င္းခ်င္း နားမလ
ည္နိုင္ေအာင္ ရွဳပ္ေ
ထြးေစၾကကုန္အံ့ ...

Faire
de la place
pour d'autres
à regarder
les étoiles
dieu.

Was
sagst du
idiot?

နားမလည္တဲ ့
စကားေတြေၿပာေန
တယ္ ၊ ငါ ့ေရွ ့ကထြ
က္သြား စမ္း ..

Nu pot să
înțeleg ce
se spune!

ဘာေတြၿဖစ္ေနၾက
တာလဲ ? ငါေၿပာေ
နတာကို နားလည္
ရဲ ့လား ?...

ဘာသာစကားအသစ္ကိုရ၍ ေၿပာၾကေသာ
သူေတြသာ အခ်င္းခ်င္း နားလည္ၾကသည္ ။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရဲတိုက္ၾကီးုတည္ေဆာ
က္ၾကတာကို ရပ္ၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္းကြဲၿ
ပားလ်က္ ဘုရားသခင္က သူၿပန့္နွံေစ
လိုသည့္အတိုင္း လူေတြဟာ ကမၻာအရ
ပ္ရပ္သို ့ၿပန္ ့နွံ ့သြားၾကေလသည္ ..။

ကမာၻဦးက်မ္း ၁၁ း ၆- ၈

