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டடவிட்டின் மைமாற்றம்

 ாண் ாலிதணாக இரு் பதாது, அங் பகானாவின் ரு கு் தலின் பே்்பண்.
அ்கப் ிஜுாணாவு் பறு பதாதத் பதாருட்களு் விந் த்கப் .
கு் தலின் 13 பத் இரு் பா் ;
 ாண் பதாதத் பதாருட்கதப ாங் கி ருபண்; ந் ந்கப் விந் தா்கப் . ாண்
பதாதத் பதாருட்கதபத் தண்தடு் ாட்படண்.அணான் கு் தன் தனண்
எண்தண எே்ேி்ாண். “ீ எங் கபபாடு பே்்து கஞ் ோ புதகக்காவிட்டான் ,
உண்தண அடிக் கத் பதாகிபநா் ”எண்று போண்ணாண்.
 ாண் எண்ண பே் முடியு் ? அணான் புதக்பண். கஞ் ோ புதகக்க ஆ் பி்
பிநகு, எண் ா் க் தகமன் தன குந் நங் கதபே் பே்  ஆ் பி்பண். அண்பிநகு
விந் தந் காக பதாதத் பதாருட்கப் ாங் குத ிறு்திபணண்.
 அ் க் கு் தலுடண் பே்்து கா் திருடவு் , கதடகதபயு் வீடுகதபயு்
பகாப் தபடிக் கவு் ஆ் பி்பண். அங் பகானாவின் எங் கதபத் தா்்ாபன
என் னாரு் தத் தடு் அபவிந் கு ட் துபகா்படா் .
 கான்கபிண் எங் கப் கு் தலின் 12 பததக் பகாண்றுவிட்டா்கப் . எத் தடிபா
ாண் த் பி்துக்பகா்படண். ானு் எண் ்தனு் பே்்து புதிாக ரு
கு் ததன ஆ் பி்பா் . அந் கு ாண் ாண் தனண்.
 பதாதத் பதாருட்களுக் கு அடிதத் தட்டு, தன குந் நே்பேன் கபின் ஈடுதட்டு
் பண். எண் ா் க் தக எணக்கு பதருதாக இன் தன. கான்கப் 180 பததக்
பகாண்றுவிட்டா்கப் . எண்தண 40 டதகளுக்குபன் தகதுபே் ா்கப் ; அதின் ,
மூண்று முதந ீ திண்ந் எண்தணக் குந் நாபிாக் தீ்்து.
 மூண்நாது முதந சிதநே்ோதனமன் இரு் பதாது, முண்முதநாக பே் ்பட அட்பண்டிஸ்ட் திருே்ேதததந் றிக் பகப் வித் தட்படண். திருே்ேதத அங் க்திண்
ரு் க் காக எண்தணே் ே் தி்து, பதாடங் கதபக் கந் றுக்பகாடு்ா்.

 விடுதனாகி, எண்னுதட அ்த ருருதட வீட்டிந் குே் பேண்று, மீ்டு்
புதிாக ரு கு் ததன உருாக்கிபணண்
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 ரு எிபதாருப் ிதன்தின் பகாப் தபடி்பதாது, தாதுகா் ரு்
பகான் னத் தட்டா். ாண் எண் அ்த வீட்டின் இருத் தத அறி்  கான்கப் ,
எண்தணக் பகான் லுந் காக அங் கு ் ா்கப் .
 அ்கப் என் னாத் தக் கமு் எண்தண் படியு் , எண்தணக் க்டுபிடிக்கவின் தன.
எண் அ்த த் துவிட்டா். எண்ணிட் உடபண, கிப் பு் தடி போண்ணா். ாண்
அங் கிரு் து பகாப் தப கு் தன் பதனமன் ஈடுதடுத எண் அ் ா
விரு் தவின் தன. அணான் ரு சூணிக்காிமட் உவிபகட்டுே் பேண்நா்.
 அ் ே் சூணிக் காிமண் ் தி் பதனபே் துபதான் பி் து. ாண்கு
ாங் கப் பதாதத் பதாருப் & குந் நங் களு் பே் வின் தன. எண் அ் ாவு் ,
எண் குடு் த அங் க்திண்களு் ே் பாஷாக இரு் ா்கப் .
 ஆணான் ஐ் ாது ா்தின் , முண்ததவிட அதிக தீவிாக குந் நே்பேலின்
ஈடுதட் பாடங் கிபணண். ் பிக்தகப இன் னா ிதனக்குே் பேண்பநண்.
 பிநகு பி் த் எண்ந ருத ே் தி்பண். அ் ண் உடன் முழுதிலு் தே்தே
கு்திருத் தா். அருதட பததயு் பாந் ந்தயு் தா்்ான் , எண்தணத்
பதான் பகாப் தப கு் ததனே் பே்்் எண்றுாண் என் னாரு் ிதணத் தா்கப் .
 ஆணான் அ் ரு பே் ்-பட அட்பண்டிஸ்ட். ரு ாப் பி் , பா் 8:14
ேண்த எணக் கு ாசி்துக் கா்பி்ா்: எ்கப் பனுதட
ஆவிமணாபன ட்த் தடுகிநா்கபபா, அ்கப் பனுதட
பு்திாமருக்கிநா்கப் ù.

 அ்  ா்்தகதபக் பகட்டது் , பனுதட கணாக இருக்கப்டு்
எண்கிந ஒ் ஆதே எண் உப் ப்திந் குப் எழு் பிது. எணக்குக்கூட பண் ஏாது
திட்ட் த்திருக் க முடியுா? எண்று பாசி்பண்.
 பி் த் புடண் பே்்து பாக்தத் தடி்பண். பதணத் தந் றி அறி் பண்.
பண் எண்தணயு் கூட பசிக்கிநா் எண்தது புி் து. இபசு எணக்காக
ி்தயு் அறி் பண்.
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 பண், ் முதட பபதநாண குாதண விசுாசிக்கிநண் எபணா
அண் பகட்டுத் பதாகான் ி்திஜீதண அதடயு் தடிக்கு, அத்
் ருபி, இ் பா் உனக்தின் அண்புகூ்்ா். பாாண் 3:16.
 எண் ா் க் தக ாந்பாடங் கிது. ோக விரு் பிபணண். அாது
எண்னுதட தத ா் க் தகக்கு ி்து, இபசுவுக்குப் மீ்டு் பிநக்க
விரு் பிபணண். இபசுவுக் கு எண் இரு்த த் புக்பகாடு்து, 2013ஆ்
ஆ்டின் , பே் ்-பட அட்பண்டிஸ்ட் திருே்ேததமன் பே்்பண்.
 பனுக் கு ஸ்பா்தி் ! இண்று ாண் பாே் பிக் அட்பண்டிஸ்ட்
தன் கதனக் கக்தின் பதாக் தடித் ததத் தடி்து ருகிபநண். இபசுத
ாண் பிண்தந் ந் தீ்ாணி்பதாது எண் குடு் த்திணரு் , உநவிண்களு் ,
்த்களு் எண்தண் திட்டிணா்கப் .
 ஆணான் ாண் கதனத் தடவின் தன. மீதியுப் ப ாட்கப் முழுது்
இபசுதத் பிண்தந் ந் தீ்ாணி்திருக்கிபநண். எண் இரு் அருக்கு
போ் ் ; எண் குடு் த்திண்கப் உட்தட இண்னு் அபகத ாண் அிட்
ழிட்துந் கு அ் எண்தணத் தண்தடு்ப்டு் .
 மூண்று ருடங் களுக் குமுண் எடுக்கத் தட்ட ரு ததிண்மூண்நா்
ாக் காிக் தகமண் ரு தகுதிாணது பாே் பிக் அட்பண்டிஸ்ட்
தன் கதனக் கக்தின் புதிாக குத் ததநகப் கட்டுந் கு் , ோணங் கப்
ாங் குந் கு் தண்தட்டது.
 அ் த் தன் கதனக் கக்தின் ாண் படவிட் தடி்து ருகிநா். படவிட்டிண்
போ்  ாடாண அங் பகானாவின் ாண்கு திட்டங் கதப ிதநபந் றுந் கு
இ் க் கானா்டிண் ததிண்மூண்நா் ாக் காிக்தக தண்தடத் பதாகிநது.
 அதின் லுா்டாவின் உப் ப பே் ்-பட அட் பண்டிஸ்ட் தப் பியு் ண்று.
அ் த் தப் பிக் கு அருகாதமன் ாண் படவிட்டிண் வீடு் இருக்கிநது.
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