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பிளஸ்ஸிங்

❖ எை் பெயர் பிளஸ்ஸிங் ; ததவனுனடய ஏராளமாை ஆசீர்வாதங் களுக் கு
எை்னுனடய வாழ் க்னக ஒரு சாட்சி. நாங் கள் ஜிம் ொெ் தவயில் வசிக்கித ாம் .
❖ எங் கள் குடும் ெத்திைர் ஞாயிறுததாறும் ஆலயத்தி ் குச் பசல் வார்கள் ;
ஆைால் ெக்தியாை குடும் ெம் அல் ல. கிறிஸ்துவுக்காக திருமணம்
பசய் யாமதலதய ஊழியம் பசய் ய விரும் புவதாக சனெத்தனலவர் ஒருவரிடம்
கூறிதைை்.
❖ “நீ ங் கள் எந் தெ் னெயனையாவது விரும் புகிறீர்களா?” எை்று தகட்டார்.
“இல் னல” எை்று நாை் பசாை்தைை். “முதலாவது அந் த அனுெவம் உங் களுக்கு
தவண்டும் . அதை் பி கு வாருங் கள் ” எை்று பசாை்ைார்.
❖ நானும் அெ் ெடிதய பசய் ததை். அதை்பி கு ஆலயத்தி ் குச் பசல் வனததய
நிறுத்திவிட்தடை். தவ ாை நண்ெர்களுடை் தசர்ந்து குடிக்க ஆரம் பித்ததை்;
தகளிக்னக விருந் துகளில் கலந் துபகாண்தடை்.
❖ 18 வயதாைதொது, 21 வயதாை ஒருவனர விரும் பிதைை். அதைால்
க ் ெமாதைை். எங் கள் கலாச்சாரத்தில் , ஒரு பெண் க ் ெமாகிவிட்டால் ,
அத ் கு காரணமாைவதராடு தொய் த் தங் கிவிடதவண்டும் . எைதவ அந் த
வாலிெதராடும் அவனுனடய அம் மாதவாடும் தொய் த் தங் கிதைை்.
❖ அதை்பி கு நாை் எதிர்ொர்த்ததுதொல எதுவுதம நடக்கவில் னல. நானும்
அவரும் தவனலக்குச் பசல் லாமல் இருந் ததால் , எெ் தொதும்
சண்னடதொட்டுக் பகாண்தட இருந் ததாம் .
❖ எங் களுக்கு இரண்டு பிள் னளகள் பி ந் தார்கள் ; திருமணவாழ் விை் அர்த்தம்
எைக்குெ் புரியவில் னல. இருவருக்குதம தைித்தைி கைவுகளும்
எதிர்ொர்ெ்புகளும் இருந் தை; அவருனடய அம் மா எை்ைிடம் ஒரு சமயம் கூட
அை்ொக நடந் ததில் னல. எை் கணவரிை் ஆலயத்தில்
ஞாயி ் றுக்கிழனமகளில் ஆராதனைகளில் கலந் துபகாள் தவை்.
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❖ பி

கு எைக்கு சுகமில் லாமல் ஆைது; எை் அம் மாவிை் வீட்டி ் குச் பசை்த ை்;
பவகுநாட்களாக திரும் பி வரதவ இல் னல. வீட்டில் இருந் ததொது, மூை்று
நாட்கள் இனடபவளியில் இரண்டு கைவுகள் கண்தடை்; இரண்டும்
விதநாதமாை, ஆைால் ஒதர மாதிரியாை கைவுகள் .

❖ இரண்டு கைவுகளிலும் , அொயமணி ஒலிெ் ெனதயும் , மக்கள் அங் குமிங் கும்
சிதறி ஓடுவனதயும் ொர்த்ததை். தமலும் , ஒரு பெரிய கல் ெரதலாகத்திலிருந் து
இ ங் கி வந் தது; ஓர் அம் பு ஒரு சிலுனவனயச் சுட்டிக்காட்டியது;
❖ அங் கு அதநகர் நிை் ார்கள் . “மைந் திரும் பு, உலகம் முடியெ் தொகி து” எை்று
ஒரு சத்தம் தெசுவனதக் தகட்தடை்.எைக்கு குழெ் ெமாக இருந் தது. உலகம்
முடிவுக்கு வரெ் தொவது ெ ் றி எை் கணவருனடய சனெயில் யாரும்
பசாை்ைதில் னல. அந் தக் கைவுகளிை் அர்த்தமும் எைக்குெ் புரியவில் னல.
❖ எை் கணவருக்கும் அந் தக் கைவுகளிை் அர்த்தம் புரியவில் னல. ஆைால் நாை்
அவரிடம் , “நாை் இதயசுனவத் ததடெ் தொகித ை். அவனரக் கண்டுபிடித்ததும்
அவனரெ் ெ ் றி ம ் வர்களுக்குெ் பிரசங் கிக்கெ் தொகித ை்” எை்று
பசாை்தைை். ஆைால் இதயசுனவ எங் தக கண்டுபிடிெ் ெது?
❖ நானும் எை் கணவரும் தவனலததடி தொட்ஸ்வாைாவுக்குச் பசை்த ாம் .
அங் கு பசவந் த்-தட அட்பவை்டிஸ்ட் திருச்சனெயிை் மூெ் ெர் ஒருவனரச்
சந் தித்ததாம் ; அவர் எங் களுக்கு தவத ொடம் நடத்திைார். உலகம்
முடியெ் தொவதாகவும் , இதயசு சீக்கிரம் வரெ் தொவதாகவும்
தவதாகமத்திலிருந் து வசைங் கனளக் காட்டிைார்.
❖ இறுதியாக, எை் கைவுகளிை் அர்த்தம் புரிந் தது; எைக்கு மிகவும்
சந் ததாஷமாக இருந் தது! தமலும் தவதாகமத்திலிருந் து அதநக
சத்தியங் கனளக் க ் றுக்பகாண்தடை்; இதயசுனவக் கண்டுபகாண்தடை்.
ஞாைஸ்நாைம் பெ ் த ை்; அட்பவை்டிஸ்ட் திருச்சனெயில் தசர்ந்ததை்.
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❖ இதயசுனவெ் ெ ் றிச் பசால் லதவண்டும் எை்கி தீர்மாைத்தில் உறுதியாக
இருந் ததை். அவர் தமலாை அை்னெ ம ் வர்கதளாடு ெகிர்ந்து பகாள் ள
விரும் பிதைை். சாம் பியாவில் உள் ள அட்பவை்டிஸ்ட் கல் லூரியாை
ருசாங் கு ெல் கனலக்கழகத்தில் ெடிக்கத் தீர்மாைித்ததை்.
❖ பி கு எை் கணவர் எை்னையும் எங் கள் இரண்டு குழந் னதகனளயும்
விட்டுெ் பிரிந் து, தவப ாரு பெண்னணத் திருமணம் பசய் தார்.

❖ கடிைமாக தவனலபசய் ததை்; ெல வீடுகளில் ததாட்டத்னதச் சுத்தம்
பசய் யும் ெணிகனளச் பசய் ததை்.
❖ முதல் சில மாதெ் ெடிெ் புக்குத் ததனவயாை ெணத்னதத் திரட்ட கடிைமாக
முயை்த ை். எை் அம் மா எைக்கு உதவிைார். தவனலபசய் துபகாண்தட
ெடிக்கும் திட்டத்தில் எை்னைச் தசர்த்து, எை் ெடிெ் புக் கட்டணத்னதச்
பசலுத்த ெல் கனலக்கழகமும் உதவியது.
❖ ததவனை அறிய இன யியல் ெடிெ் பில் தசரத் தீர்மாைித்ததை். நாை் பெ ்
அதத நம் பிக்னகனய ம ் வாலிெர்களும் பெ தவண்டும் எை்று
விரும் பிதைை். நாம் வாழ் க்னகயில் எவ் வளவுதாை் தமாசமாை
தீர்மாைங் கனளச் பசய் தாலும் , நமக்கு இரண்டாம் வாய் ெ் னெத் தருவத ் கு
ததவை் எெ் தொதுதம ஆயத்தமாக இருக்கி ார்.
❖ தம் னம பவளிெ் ெடுத்துவத ் கு அவர் ஆவதலாடு இருக்கி ார். மக்கள்
தம் னமக் கண்டுபகாள் ளவும் , தம் னமெ் ெ ் றி ம ் வர்களுக்குெ்
பிரசங் கிக்கவும் விரும் புகி ார்.
❖ எை் கைவில் தெசிய சத்தம் தொை்று, நாம் நம் வழிகனள மா ் வும் ,
வித்தியாசமாக வாழவும் , அவனரெ் பிை்ெ ் வும் விரும் புகி ார்.
“மைந் திரும் பு, உலகம் முடியெ் தொகி து” எை்று அனழக்கி ார். இதயசு
சீக்கிரம் வருகி ார்! அந் த நாளுக்காக ஆவதலாடு காத்திருக்கித ை்

மைந் திரும் புதனலெ்
ெ ் றி நீ ங் களும்
சாட்சி
பசால் வீர்களா?

