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تعبير واضح
  عن الثقة

أثناء نشأتي، لم أكن أبًدا العبة بارزة. لم أكن الفتاة   
التي يمكن أن يشاهدها الناس و يقولوا "ستُتاح لها الفرصة 

للعب في األولمبياد يوًما ما." كان االلتحاق باأللعاب األولمبية 
مخيفًا. من الصعب المنافسة بينك وبين زمالئك في الفريق. 
وبينما أهدف إلى االنضمام لفريق األولمبياد، كنت أضطر 

غالبًا إلى تذكير نفسي بأنني أتنافس على أحد األماكن الثمانية 
عشر، وليس ضد شخص معين. 

في الليلة التي تسبق التصفيات، دعا عدد منا جميع   
زمالئنا في الفريق لالنضمام إلى ما أصبح اجتماعاً سنوياً 
للصالة قبل بدء التصفيات. حضرت 20 فتاة من بين 29 

واحدة في الفريق. وأصبح هذا التقليد مفيًدا لنا جميعًا. مع كوننا 
جميعًا في نفس الوضع ومحاولة االنضمام للفريق، يمكننا 

تذكير بعضنا بأننا موجودون لمساعدة بعضنا البعض أثناء 
الضغط الجنوني الذي نتعرض له. فبداًل من إعاقة بعضنا 

البعض، نختار مساعدة بعضنا البعض. 
في الصباح األخير من التصفيات، شعرت بأن هذه   
قد تكون آخر مرة ألعب فيها سوفتبول ... على اإلطالق. لقد 

ضاعت فرصتي في أن أُظهر للجنة األولمبية أنني مؤهلة 
للعب وكنت أعلم أنني لم أقدم أفضل ما لدي. لم أكن مستعدة 

للهزيمة. بهذه األفكار التي تطاردني، اتصلت بزميلتي في 
الفريق وطلبت الصالة بعد أن صلينا معاً بحثنا لرؤية زميلتين 
من الفريق تقومان بنفس الشيء. لقد أدهشني المجتمع المذهل 

الذي وجدناه في هذا الفريق. عندما يشعر أحدنا باإلحباط أو 
االنكسار، يعطينا الرب زميلة في الفريق لرفع معنوياتنا. 

جاني ريد هي العبة سوفتبول أمريكية تلعب لصالح فريق الواليات المتحدة األمريكية. 
جاني هي أصغر العبة سوفتبول بين ثالث أخوات، وأكثرهن شهرة، وهي متزوجة 

من العب بيسبول أمريكي محترف يشاركها حبها للرياضة. هدفها هو إحداث فارق في 
رياضات المرأة ومشاركة اإلنجيل مع العالم. 

ولحسن الحظ، ال تأخذ لجنة االختيار بعين االعتبار أداء الرياضيين خالل هذه األيام   
األربعة فقط، بل يراقبونك تلعب طوال العام. من بين األمور المذهلة التي تحيط بمنشأة االختبار، 

ال يوجد العب واحد يحط من فرصة العب آخر. عندما رأيُت القائمة قد نُِشَرت ووجدُت اسمي 
عليها، كنُت في غاية التواضع.

عندما رأيت اسمي في تلك القائمة، تذكرت كيف جلبني الرب إلى هنا بأمره؛ لم يكن هذا   
بيدي. لقد بذلت مجهودا كبيًرا حتى هذه التصفيات - حيث كنت أمارس الضربات لساعات كل 

ليلة ألسابيع، دون أيام راحة. لو كنت سألعب جيًدا خالل تلك األيام األربعة، ثم وصلت للفريق، 
لكنت نسبت الفضل لنفسي كثيًرا. لكن ما حدث، كان الرب يُظهر لي أنه حتى من البداية، كانت 

يده تمس رحلتي. 
في اآلونة األخيرة، كنت أقرأ كتابًا قال فيه المؤلف أن إيماننا بالرب يتعلق بالمسير مع   

الرب دون معرفة الخطوات. وللقيام بذلك، علينا أن نكون على قدر كبير من الثقة. تؤثر الطريقة 
التي أعد بها نفسي بدنيًا بشكل مباشر على ثقتي في الملعب. وينطبق األمر نفسه على قلبي أمام 

الرب. كلما أعددت قلبي للثقة بالرب، كنت أكثر ثقة أن األمور تجري بأمره. كما صاغها مؤلف 
هذا الكتاب، علينا أن نهتم بمن نرقص معه أكثر من اهتمامنا بأدائنا. 

في طريقي للتصفيات األولمبية، وجدت نفسي أهتم بأدائي أكثر من اهتمامي بالرب.   
وسرعان ما أدركت أنه يجب اعتبارها كلها خسائر من أجل المسيح. لم يكن أي من ذلك ملكي 

على اإلطالق! تم إهداء السوفتبول لي؛ إنها ملك هلل. علّي أن أقدر الرب - من أسير معه في الحياة 
- أكثر من االهتمام بالطريق الذي يوجهني إليه. يجب أن أساير األمور بغض النظر عن المكان 

الذي يقرر أن يأخذني إليه. األمر يتعلق بترك العقالنية والتركيز على الثقة. 
رغبة قلبي العميقة هي أن كل من ينظر إلى رحلتي األولمبية يصفها بأنها تعبير واضح   

عن الثقة في الرب.

ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقِتنَاٍء، ِلَكْي تُْخبُِروا ِبفََضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّْلَمِة  ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكَهنُوٌت ُملُوِكيٌّ، أُمَّ "َوأَمَّ

ا اآلَن  ا اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب الرِب. الَِّذيَن ُكْنتُْم َغْيَر َمْرُحوِميَن، َوأَمَّ إِلَى نُوِرِه اْلعَِجيِب. الَِّذيَن قَْبًل لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ
فََمْرُحوُموَن." — 1 بطرس 10-9:2
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افتح الهدية 
المجانية

في عمر 4 سنوات، فقدت والدتي بسبب السرطان.   

مواصلة  في  ورغبت  والغضب  باالرتباك  أشعر  كنت 
يمكنني  أنه  اعتقدت  الذي  الوحيد  الشخص  بمفردي.  حياتي 

نفسي.  هو  عليه  االعتماد 
على مدار 20 عاًما، جربت كل شيء اعتقدت أنه   

العدو  في  النجاح  لي  جلب  لقد  والمتعة.   السعادة  لي  سيجلب 
على  تركز  التي  أهدافي  ولكن  الرائعة،  الفرص  من  العديد 
المؤذية.  والتصرفات  القرارات  من  العديد  إلى  أدت  نفسي 

حياتي.  في  مفقود  بكثير  أكبر  شيء  هناك  كان 
لم يشكل كل ما حققته شيئاً مقارنة بفقدان أمي   

لومي للرب )إن وجد( على وفاتها غير العادلة. في حالة 
االكتئاب، شعرت أنه ال يوجد مكان أذهب إليه.  كنت  

حقيقي. لهدف  والتوجه  التوجيه  إلى  بحاجة   
  بدأ شيء يلمس قلبي ويخبرني أن والدتي تشاهد حياتي 

من السماء. حاولت أن أقاوم ذلك بتناول المزيد من الكحول 
والسهر لياًل، ولكن ضربات قلبي باتت أكثر دويًا. وأصبح 

من المستحيل إنكار ذلك.  كنت أعرف أن الرب يطاردني،  
لسنوات عديدة. وأخيًرا، قررت التوقف عن الجري منه. 

لذلك في أكتوبر 2003، طلبت من يسوع أن يعفو   
األشخاص  وجميع  الرب،  أمام  وعصياني  لغضبي  عني 

الذين آلمتهم طوال الطريق. وقد دخل قلبي وطهرني. ُشفيت 
من كل الغضب والمرارة تجاه وفاة والدتي، وكنت مستعًدا 

لبدء حياتي من جديد.
لقد تغيرت حياتي إلى األبد، ولن أشعر أبًدا بأنني   
فارغ أو ينقصني شيء مرة أخرى - طالما أنني ال أضع 

حقيقي،  فالرب  المكالمة”.  “انتظار  في موضع  الرب 
ويحبني  أضل،  عندما  يهديني  وكان  يوم.  كل  بجانبي  ويسير 

عندما أكون وحيًدا. ولكن األهم من ذلك كله، فقد وعدني 
وعائلتي  والدتي  مع  واالحتفال  السماء  في  مملكته  بدخول 

األرض. على  هنا  وقتي  انتهاء  عند 

 نيك ويليس عّداء في المسافات المتوسطة من نيوزيلندا، وقد 
 فاز بميداليتين أولمبيتين لمسافة 1500 متر - وفضية في ألعاب 
 بكين 2008 وبرونزية في ألعاب ريو 2016. نيك وأخيه ستيف 

 هما األخوان الوحيدان من نيوزيلندا الذين ركضا ميل في أقل من 
أربع دقائق.

لم أفعل شيئًا خالل حياتي يسمح لي أن أستحق ذلك. إن وجودي األناني دليل على أن   
نطلب ونسأل. أن  فقط  علينا  الجميع.  يسامح  أن  ويريد  يستطيع  الرب 

يسوع هو الرجل الوحيد الذي عاش حياة مثالية. لم يخطئ في أي شخص، ومع   
ذلك تعرض للضرب واإلهانة بسبب جرائم كان بريئًا منها. بعد أن ظل صامتًا طوال هذه 

ثالثة  وبعد  المجرمين.  ألسوأ  مخصصة  عقوبة  وهي   - صليب  على  وقتله  تعليقه  تم  العقوبة، 
أيام، قام يسوع من الموت مثبتًا أنه ابن الرب، وأنه قد حقق جميع البراهين بشأن المخلص 

لقد فتح أبواب السماوات. الناس.  يرتكبها  التي  األخطاء  جميع  ثمن  يدفع  الذي 
إن يسوع المسيح ليس ديناً فحسب. إنه رب حي يريد أن يكون جزًءا من حياتنا.   

في  يساعدنا  أن  يريد  فهو  المختلفة.  اإلغراءات  من  ونعاني  الفوضى  من  نعاني  أننا  يعلم  وهو 
باتباع  مملة  حياة  العيش  وليس  حد،  أقصى  إلى  بالحياة  االستمتاع  من  نتمكن  حتى  تحريرنا 

قواعد 
صارمة. ولوائح 

الهدية  نفتح  أن  اخترنا  إذا  فيما  لنا  متروك  األمر  كهدية مجانية  لنا  حياته  يسوع  يقدم   
التي تنتظرنا. أدعوك أن تفتحها لترى ما يوجد بداخلها.

"ها أنا ذا! َواقٌِف َعلَى اْلبَاِب َوأَْقَرعُ. إِْن َسِمَع أََحٌد َصْوِتي َوفَتََح اْلبَاَب، 
أَْدُخُل إِلَْيِه َوأَتَعَشَّى َمعَهُ َوُهَو َمِعي." — الرؤيا 20:3

نيوزيلندا
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  أنا بين 
يدي الرب

أنظر إلى حياتي الرياضية وأرى كيف أخذني الرب في مسار فريد مع أشخاص وظروف مختلفة عما   
 كنت أتوقعه. عندما اكتشفت أنني لن أذهب إلى أولمبياد سيدني 2000، كنت محطمة. شككت في الرب وسألته

"يا إلهي، لما أنا هنا؟ لقد أهدرت للتو عامين من حياتي، فما فما الهدف من وراء ذلك؟ وقد انتقلت من مستوى 
منخفض للغاية إلى عام مذهل. اآلن يمكنني أن أنظر إلى الخلف وأرى أين أخذني الرب.

أثناء نشأتي أحببت الرياضة وجربت الكثير من الرياضات. كنت أشاهد األولمبياد وأظن أن الرياضيين   
بشر خارقون. كنت أتساءل عما إذا كنت سأكون جيدة بما يكفي ألتشرف بتمثيل بلدي والذهاب إلى األلعاب 

األولمبية. جربت الكثير من األلعاب الرياضية وأحببت المنافسة. تعلمت الجودو بسبب الدفاع عن النفس، ألن 
مدرستي كانت في منطقة صعبة نوعاً ما، وألنني كنت أرغب في العمل كضابطة في السجن. جزء من 
تدريبات الجودو كان له عالقة بالتدريب على آلة التجديف فأحببتها ألنها كانت جديدة. لقد تدربت كثيراً.

بريطانيا العظمى ديبي فلود دخلت رياضة التجديف أثناء التدريب 
على أن تصبح ضابط سجن. وقد تنافست في ثالث بطوالت أولمبية، 

وفازت بميداليتين أولمبيتين، وفازت بثالث ميداليات ذهبية للبطوالت 
العالمية. لكن األمر لم يبدأ بسهولة معها. من خالل حياتها المهنية 

المليئة بالتقلبات، تخبرنا فلود مدى إيمانها بيسوع المسيح أمدها بالقوة 
خالل ذلك كله. 

ذات يوم جاء إلّي أحدهم وسألني إذا كنت مجدفة. لم أركب قارب أبًدا ولم أعرف ما هو التجديف حقًا. وقال   
إنني أقضي أوقاتًا طوياًل على آلة التجديف، لذلك ذهبت إلى دورة للتجديف كنوع من التغيير قلياًل. وعلى الرغم من 

أنني قضيت معظم أسبوعي األول في السقوط، إال أن األمر تحسن بعدها. بعد عامين، أصبحت بطلة العالم. 
بضع كلمات تشجيعية وشخص ما خصص وقته لي أحدث كل الفرق بالنسبة لي. قام مدربي بتعليمي   

كيفية التجديف، لكن األمر استغرق بعض الوقت. وقد جئت في المركز األخير من بين أكثر من 100 شخص في 
تصفيات صغار السن في دورة األلعاب األولمبية في سيدني. احتللت المركز الرابع عشر من تصفيات كينجستون 

بعد ذلك بشهر، ثم فزت في التصفيات النهائية بعد ذلك بعدة أشهر. 
 كانت خطة حياتي هي إنهاء الدراسة، والتدريب دوام كامل لمدة عامين، والذهاب إلى دورة األلعاب األولمبية 
في سيدني ثم االستمرار في حياتي كطبيبة بيطرية. انتقلت بعيًدا عن المنزل؛ لم أكن أعرف أحًدا غير مدربي. 

كنت أسعى للذهاب إلى سيدني في لعبة واحدة، ونلت سباق واحد في مباريات التصفيات. كنت في طليعة السباق 
ألول 1500 متر في سباق يمتد لمسافة 2000 متر، ولكن في آخر 500 متر، تقدم علي خصمي وخسرت 

السباق. لذا لن أتمكن من الذهاب إلى أولمبياد سيدني كمتسابقة.
ولكن مدربي شجعني على االستمرار. تمت دعوتي إلى أن أكون العبة احتياطية في ألعاب سيدني، لكن   
لم أرغب في أن أكون العبة احتياطية. وبداًل من ذلك، ذهبت إلى بطولة العالم دون سن 23 عاًما وأصبحت أول 

بؤيطانية تفوز بهذه البطولة. وصلت إلى نهاية ذلك العام وقلت "يا إلهي، هذا ليس ما كنت أعتزم القيام به، ولكن إذا 
اضطررت إلى القيام بذلك مرة أخرى، فهذا ما سأفعله." لم أكن جيدةً بما يكفي لأللعاب األولمبية في ذلك الوقت، 

ولكني حظيت بعام مدهًشا. بالنسبة لي، لم يتعلق األمر بالمكاسب، بل بإدراك أن الرب وضعني في يده ويملك خطة 
من أجلي.

ّبِ بُِكّلِ قَْلبَِك، َوَعلَى فَْهِمَك الَ تَْعتَِمْد؛  غالبًا ما أعود إلى آيتي المفضلة في اإلنجيل والتي تقول "تََوكَّْل َعلَى الرَّ  
ُم ُسبُلََك." )األمثال 6-3:5(. بالنسبة لي، كان هذا العام تجربة للتعلم. نحن نتعلم دائًما  فِي ُكّلِ ُطُرقَِك اْعِرْفهُ، َوُهَو يُقَّوِ

بإيماننا بالمسيح. حياتي هي منصة أتعرف فيها على الرب وعلى نفسي أيًضا.
لم يكن اتباعي المسيح وفهم الرب أمًرا تلقائيًا، بل كان اختياري بنفسي. لقد اخترت أن أطلب الرب في   
حياتي وأقيم عالقة معه. ال أحد منا مثالي؛ نحن ال نضع الرب في المقام األول في حياتنا معظم الوقت. هذا 

يوقف ويعطل عالقتنا مع خالقنا. ولكن عندما نسمع اسم المسيح ونفهم كيف منحنا الرب الفرصة للعودة إليه - 
من خالل ايماننا بأن الرب أرسل ابنه يسوع المسيح ليموت على الصليب ويخلصنا من جميع خطايانا التي 

ارتكبناها - يمكننا استعادة هذه العالقة المعطلة. نعاني من الفوضى كل يوم، ولكن وجود عالقة مع يسوع، 
ووجوده في حياتي، يغير كل شيء. 

أريد أن أكون مع الرب، لذلك دعوت، "يسوع أدخل حياتي." كانت هذه بداية رؤيتي للحياة، وقد   
انتقل ذلك إلى رياضتي. لقد منحني ايماني شيئًا هذا الترسيخ وقواني في عالم الرياضة المجنون. هل 

ترى أين وصلت؟

ُم ُسبُلََك."    ّبِ ِبُكّلِ قَْلِبَك، َوَعلَى فَْهِمَك الَ تَْعتَِمْد؛ ِفي ُكّلِ ُطُرِقَك اْعِرْفهُ، َوُهَو يُقَّوِ "تََوكَّْل َعلَى الرَّ
— األمثال 6-5:3
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مصدر
    كل بهجتي

لقد استغرق الوصول إلى مكاني في   
الرجبي الكثير من العمل الشاق والتدريب. أنا 

ممتن لكل ما التعليم والدعم من والدي. وبصفتي 
بطاًل، علّمني والدي أنه من خالل العمل الجاد 
واإليمان بيسوع المسيح، ال شيء مستحيل. لقد 
رأيت ثمار ذلك في حياتي. أعلم أن المسيح هو 

من أعطاني موهبتي وأنا ممتن للفرص التي 
منحها لي الستخدامه من أجل مجده.

كان التوجه إلى أولمبياد ريو 2016   
مذهاًل. عندما أخبروني أنني سأكون الشخص 

الذي يحمل علم بلدنا، فذلك يعني الكثير بالنسبة 
لي. كلما شاهدت حفل االفتتاح األوليمبي قبل 

ذلك، كنت أشاهد األضواء، وجميع الرياضيين 
يمشون، واألعالم التي تمثل العديد من البلدان. 

ومع علمي أنني سأحمل العلم في واحدة من أعظم 
األحداث الرياضية في العالم جعلتني عاطفيًا 

الرجبي هي الرياضة الدولية رقم 1 في فيجي. 
كنت فخوًرا بأن أكون قادًرا ليس فقط على تمثيل 

نفسي وفريقي، ولكن أيًضا أسرتي وبلدي. هذا 
شرف كبير. 

جلب لي التواجد في األولمبياد مستوى   
جديًدا من البهجة. قبل ذلك، كنت أبكي دائًما عند 
عزف النشيد الوطني. لكن في األلعاب األولمبية، 

جل ما فعلت هو االبتسام. 

يسألني الناس، "لماذا تبتسم كثيًرا؟" ولم أكن أستطيع اإلجابة. أردت الضحك   
فقط بسبب الفرحة التي كانت تنبض بداخلي. 

ولكن األعظم من فرصة تمثيل بلدي هو الشرف الذي أتمتع به لتمثيل مملكة   
الرب. ال شيء يضاهي هذا! يمكنك الفوز بالميدالية الذهبية، ولكن أعظم جائزة هي 

أن تعرف أنك ابن الرب. يجب أن يكون الهدف األكبر ألي شخص هو معرفة يسوع 
بأنه ربه ومخلصه الشخصي. 

يمنحني الرب السعادة التي أحظى بها في لعبة الرجبي. فهو مصدر كل ما   
أشعر به من سعادة. مع وجود المسيح في، أشعر بسكينة وهدوء ال يمكن تفسيرهما. 
أحرص أنا وزمالئي في الفريق على الدعاء وقضاء الوقت مع الرب قبل وبعد كل 
مرة نلعب فيها. في الصباح، ندعو معًا ثم مرة أخرى بعد التدريب. نعلم جميعًا أن 

يسوع المسيح هو السبب وراء لعبنا هذه اللعبة. لقد أنقذنا من الموت وأدخلنا إلى 
الحياة من خالل موته والعودة للحياة قدرنا.

عندما أنتهي من الرجبي، آمل أن ينظر الناس إلى الوراء، ورؤية الطريقة   
التي لعبت بها، وإدراك أني كنت مختلفًا - ليس بسبب ما فعلته، ولكن بسبب ما أؤمن 

به. عندما يرى الناس مكاني اليوم، أريدهم أن يعرفوا أنني وصلت إلى هنا بسبب 
المسيح وحده. 

بدون وجود المسيح في حياتي، لن أكون ما أنا عليه اليوم. ما كنت ألحصل   
على ميدالية أولمبية. أنا سعيد الختيار الرب لي ألنافس وأفوز، لكنني أكثر سعادة 

ألنني جزء من مملكته، التي تساوي أكثر من الذهب.

"قبل والدتي، نادى الرب؛ من رحم أمي، ذكر اسمي." — أشعياء 1:49 
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أوسيا كولينيسو العب رجبي محترف من فيجي كان حامل العلم لدولته في أولمبياد ريو 
2016. وكان أيًضا كابتنًا لفريق سبعيات فيجي ووصل به للميدالية الذهبية - أول ميدالية 

لفيجي على اإلطالق في دورة األلعاب األولمبية. يلعب كولينيسو بشكل احترافي في الواليات 
المتحدة مع دوري الرجبي الرئيسي.
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ال شيء بدون
   يسوع المسيح

كنت أبلغ من العمر 8 سنواٍت وأنافس في أول   
من  كلمة  والدّي  قسيسة  أعَطت  عندما  رياضي  لقاء 

وعلى  سريالنكا،  يزور  القسيسة  هذه  كانت  عني.  الرب 
الرغم من أنني كنت أصغر من أن أفهم ما كانت تتحدث 

عنه، إال أن والدّي تمسكا بما قالته: في يوم ما سأجلب 
إلى  ميدالية  سأحضر  ما،  يوم  في  سريالنكا؛  إلى  الفخر 

سريالنكا.
لم يعلم أحد منا أن لدي موهبة إلهية في الركض.   

كانت والدتي أول من رأي الموهبة في، وهي أيًضا 
حياتي. دائًما طوال  معي  كان  الشخص الذي 

أبًدا  مهتمة  أكن  لم  البداية؛  في  سباحة  كنت   
أنني  أبًدا  أتخيل  ولم  السباحة  أحب  كنت  بالرياضة. 
من  أفضل  يعرفاني  ووالدي  والدتي  لكن  سأتوقف، 

واصلت  الرياضية.  األلعاب  في  أنافس  بدأت  لذلك  نفسي، 
بطولة  حملت  ما  وسرعان  الرياضية  األلعاب  ممارسة 

الشخصي  مدربي  مع  بدأت  سريالنكا.  في  التاسعة  دون 
التحسن.  في  وبدأت 

شيليندا جانسين هي عداءة سريالنكية متخصصة في سباقات 100 متر و200 
متر. في دورة ألعاب جنوب آسيا للصغار 2018، فازت جانسين بالميدالية 

البرونزية في 100 متر و200 متر، ونال فريقها الذهبية في سباق 4x100 متر. 
وفي نفس العام، حققت المركز التاسع في سباق 200 متر بدورة األلعاب األولمبية 

للشباب في األرجنتين، حيث سجلت أفضل وقت شخصي يبلغ 24.07 ثانية في 
سباق 200 متر.

الصغار  ألعاب  دورة  في  مرة  ألول  سريالنكا  مثلت  عاًما،  عمر 17  في   
متر  و200  متر  سباقات 100  في  البرونزية  ربحت  حيث  آسيا 2018،  بجنوب 

حياتي. تغيرت  الحين،  ذلك  ومنذ  متر.   4x100 سباق  في  والذهبية 
األلعاب  دورة  هي  اإلطالق  على  نسيانها  يمكن  ال  التي  المنافسات  أكثر   

األولمبية للشباب 2018 في بوينس آيرس، األرجنتين. كان هذا أول حدث عالمي 
كنت  المسابقة،  من  األولى  المرحلة  في  للغاية.  خائفة  وكنت  متر  سباق 200  في  لي 
المركز  في  السباق  أنهيت  الضغط.  تحت  جيًدا  يعمل  جسمي  يكن  ولم  للغاية  متوترة 

الخامس في هذه الحرارة و16 على العالم. 
شخصي،  وقت  أفضل  تحقيق  على  قدرتي  عدم  بسبب  باالرتباك  أشعر  كنت   

أخرى  مرة  سريالنكا  في  األشخاص  من  الدعم  من  الكثير  تلقيت  أستسلم.  لم  لكنني 
وكنت أعلم أن مدربي خلفي دائًما يدعمني. وكنت أعلم أن والدي لن يفشال أبًدا 

في دفعي لألمام. واألهم من ذلك، أعرف أن يسوع ال يريدني أن أتخلي عما بدأته. 
لحقيقة.  تتحول  الرؤية  أرى  أن  يريدني 

لم أستسلم؛ وبداًل من ذلك اضطررت إلى النهوض. كان علّي أن أتمالك   
وحققت  ركضت  النهائي،  السباق  يوم  في  المثالي.  توقيته  وفي  الرب  في  وأثق  نفسي 

المركز األول مع أفضل أداء شخصي جديد مدته 24.07 ثانية! تم تصنيفي تاسع 
أسرع مبتدء في العالم لسباق 200 متر، واألسرع في آسيا وجنوب آسيا، واألسرع 

جاياسينج  سوزانتيكا  األولمبية  بعد  سريالنكا  في  الرياضيين  صغار  تاريخ  في 
ودامايانثي دارشا! أعرف أن هذه هي كلمات رؤيا الرب، التي ذكرتها القسيسة.

أنا ال شيء بدون يسوع المسيح، ولن أخجل أبًدا من ذكر اسمه. أنا فخورة   
بما وصلت إليه اليوم، ولكني أعلم أيًضا أن أمامي طريق طويل. هذه مجرد البداية. 

في يوم من األيام، آمل أن أصبح أفضل عداءة في العالم وأجعل المسيح ودولتي 
فخورين. ومدربي  وعائلتي 

"أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِفي الَِّذي يُقَّوِيِني."  — فيليبي 13:4
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 مصمم
  لغرض

في المرة األولى التي التحقت فيها بمعسكر النخبة   
من الرياضيين ذوي اإلعاقة، علمت فجأة. أدركت السبب 

وراء خلق الرب لي كما فعل - ليمجد اسمه. 
بعد  الدماغي  بالشلل  الناس  بعض  يصاب   

التعرض لحدث صادم، ويولد آخرون به. لقد ُولدت 
قبل  دماغي  في  األكسجين  نقص  بإعاقة -  مصابًا 

األيسر  الجانب  مع  التواصل  إعاقة  في  تسبب  الوالدة 
من جسمي، كما لو كان الجانب األيسر مخدًرا إلى 
حد ما - لذا ال أعرف الحياة بدونها. منذ أن التحقت 

مع  الرياضة  في  تنافست  نشأتي،  أثناء  عادية  بمدرسة 
أطفال ليس بهم إعاقات. أعتقد أن هذا هو السبب أنني 
أنني  ونفسي،  للجميع،  أثبت  أن  أردت  التنافس -  شديد 

معهم.  المنافسة  أستطيع 
لم أكن ألختار الرياضة قط؛ لم أصل للفريق   

لن  أنني  افترضوا  الناس  ألن  الثانوية  المدرسة  في 
أكون قادًرا على اللعب جيًدا أو مواكبة اآلخرين. 

عليك  كان  ما  كل  الملعب،  وفي  المضمار  في  ولكن 
فعلت  وأنا  الفوز،  هو  الفريق  في  مكان  لكسب  فعله 
في  األولمبياد  في  للمنافسة  أحالمي  ُولدت  لقد  ذلك. 

في  المنافسة  بدأت  عام 2010  وفي  الثانوية،  المدرسة 
مثلي.  إعاقات  من  يعانون  آخرين  مع  الرياضة 

ديان بويس عداء رياضي معاق والعب قفز طويل من جنوب أفريقيا. 
مصاب بالشلل الدماغي الخفيف، وينافس بويس في فئة T38. بدورة 

األلعاب األولمبية للمعاقين 2016 في ريو دي جانيرو، البرازيل، 
حصل على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر للرجال عندما كان 

حقق أفضل وقت شخصي وهو 49.46 ثانية.

كربي  المسيح  يسوع  قبلت  أن  بعد  التثبيط.  أو  باإلحباط  فيها  شعرت  أوقات  هناك   
شخصي ومخلصي، وأعطيته حياتي، كان عندي سؤال، "لما يا رب؟ لما أعاني من هذه 

اإلعاقة؟" كنت أعرف أن الرب يملك القدرة على شفائي إن أراد ذلك، لكن لم يحدث. وإلى 
أن ذهبت إلى معسكر للرياضيين النخبة من ذوي اإلعاقات، أوضح الرب أن لديه غرض 

لي لي. لقد قرأت الكتاب المقدس في قصة يوحنا، الفصل 9، الذي يحكي عن رجل ُولد 
كفيفًا. سأل الناس يسوع "لما ُولد هذا الرجل كفيفًا؟ هل ارتكب هو أو والديه خطيئة؟" يقول 

الكتاب المقدس "لم يرتكب هذا الرجل وال والداه خطيئة"، قال يسوع، "ولكن هذا حدث 
بشكل  المنافسة  على  وحفّزتني  ألهمتني  القصة  هذه  فيه."  الرب  عمل  إظهار  يمكن  بحيث 

الرب.  لتمجيد  موجودة  حالتي  أن  اللحظة  تلك  في  علمت  أكبر. 
شخص  في  تفكر  أن  الصعب  من  فستقول  منها،  أتيت  التي  الصغيرة  البلدة  عرفت  إذا   

لقد  حق.  على  وتكون  للمعاقين.  األولمبية  األلعاب  إلى  الوصول  يمكنه  المنطقة  تلك  من 
من  شخص  أي  حققها  التي  اإلنجازات  أعظم  أحد  للمعاقين  األولمبية  لأللعاب  الوصول  كان 

مدينتي على اإلطالق! والسبب الوحيد وراء ذلك هو أن الرب وضع هذا الحلم في قلبي. كان 
بوجوده. شعرت  االستاد،  دخلت  عندما  هناك.  إلى  وأوصلني  لحياتي  خطة  معه 

مرة  في  واجهت  لقد  الحلم.  هذا  لتحقيق  السعي  أثناء  التحديات  من  العديد  واجهت   
منحة  الرب  منحني  حتى   - ما  شخص  فناء  إلى  لالنتقال  وعائلتي  اضطرتني  مالية  معاناة 

وسكن،  جيد  طعام  على  وعائلتي  أنا  وحصلت  ستيلينبوش،  مدينة  في  رياضتي  على  للتدريب 
وكنت قادرة على التدريب. في عام آخر، قدمت أسوأ أدائي، شعرت بحب الرب ودعمه 

بطريقة أفضل من أي وقت مضى. أرى اآلن كيف يستمر الرب في كل محاولة ضرورية 
ورسالته.  لهدفه  وفقًا  شيء  بكل  للقيام   - إليه  أنتمي  جعلني  الذي  للرجل  لتشكيلي 

على الرغم من أنني ما زلت أعرف أن الرب يمكنه أن يشفيني على الفور، إال أنه   
ال يزال لديه خطة لي في الرياضة — ليمجد اسمه والكفاح من أجل اآلخرين ذوي اإلعاقة 
شخًصا  الرب  شّكل  الرياضة،  في  ورحلتي  إعاقتي  خالل  من  الرياضة.  في  المساواة  لتحقيق 
أن  أستطيع  رياضتي،  أجل  من  معي  مقابلة  إجراء  يتم  عندما  للمسيح.  متواضع  وتابع  أفضل 

أجلي.  من  يتواجد  ما  ودائًما  الرب  يلهمني  كيف  اآلخرين  أخبر 
بلدة  من  صغير  صبي  أنا  للرب.  للدعوة  رائعة  منصة  الرياضة  هذه  أصبحت  لقد   

لي  الرب  أعطاها  التي  للمهمة  ممتن  أنا  األمة.  يلهم  صغيرة 
عليها. أرسلني  التي  والرحلة 

، بُّ  "ألنّي َعَرفُت األفكاَر الّتي أنا ُمفتَِكٌر بها عنُكْم،" يقوُل الرَّ
، ألُعطيَُكْم آِخَرةً وَرجاًء."   - أرميا 11:29 "أفكاَر سلٍم ال َشٍرّ
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 إظهار أكبر
قدر من المسيح

جانين بيكيي العبة كرة قدم محترفة تلعب لصالح الفريق الوطني الكندي للنساء. 
ُولدت جانين، مواطنة مزدوجة في الواليات المتحدة وكندا، في كولورادو بالواليات 

المتحدة، ولكنها تعيش اآلن في كندا. وكانت جزًءا من الفريق الكندي الذي فاز بالجائزة 
البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث سجلت ثالثة أهداف وبدأت 

جميعها ما عدا واحدة.

ةً. يَْرفَعُوَن أَْجِنَحةً َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ  ُدوَن قُوَّ ّبِ فَيَُجّدِ ا ُمْنتَِظُرو الرَّ "َوأَمَّ
يَتْعَبُوَن. يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُوَن."  — أشعياء 31:40  بيكيي

جانين

2015. تركت موطني األصلي وعائلتي  لقد ضحيت كثيًرا إلعداد فريق يذهب إلى كأس العالم   
وأصدقائي ومدرستي في وقت مبكر من ذلك العام. لقد قضيت ساعات ال تُحصى في اإلعداد والتدريب 

للمنافسة، لكنني مع فتاة أخرى كنا آخر ما تم إعداده للفريق قبل كأس العالم. من أريكتي، شاهدت الفريق الذي 
أتدرب معه وهو يمثل كندا في كأس العالم.

على الرغم من أنني كبرت في الكنيسة وأعطيت حياتي للمسيح كمراهقة، كنت ال أزال أحاول معرفة   
ما يعنيه أن أكون تابعًا للمسيح. لقد واجهت صعوبة في فصل هويتي عن رياضتي. عندما تقضي وقتًا طوياًل 

في التركيز على شيء واحد - تناول الطعام، والنوم، والتمرين، وتكرار ذلك - فمن الصعب أال تفعل ذلك. 
عالوة على ذلك، كنت في مدينة مختلفة ال أصدقاء مقربين وبال عائلة. كان ينبغي علّي االعتماد أكثر على 

الرب وإيماني به خالل هذا الوقت، لكنني لم أعتمد عليه. لذلك عندما تم استثنائي من القائمة، كنت محطمة. 
ولكن بسبب إيماني بيسوع المسيح، كنت أعلم أن هذا ليس نهاية الطريق؛ هذا ليس نص قصتي. أرى   

اآلن أن الرب لديه فرصة أخرى لي. في العام التالي، كنت من الفريق الذي مثّل كندا في أولمبياد ريو 2016، 
حيث فزنا بجائزة برونزية! 

لقد أنعم علي بموهبتي التي أتمتع بها، وأعمل بجد ألكون أفضل ما يمكن. وإصراري على الثقة بالرب   
المهنية.  قلبي ومسيرتي  إياها، رأيته يغير  التي وهبني  القدرة  وتطوير 

كان التواضع أهم درس تعلمته عندما تم استثنائي من فريق كأس العالم 2015. تربيت على يد آباء   
علموني وأشقائي أن نكون رياضيين متواضعين. أعتقد أن دوًرا كبيًرا لكل تابع للمسيح هو أن يظهر مثل 

المسيح بقدر ما نستطيع. عندما أواجه موقفًا يضطرني التخاذ قرار، أحاول أن أسأل نفسي، "ما هو االنطباع 
الدائم الذي أريد أن أعطيه لزميلي في الفريق أو المدرب؟" 

أريد أن يتذكرني اآلخرون على أنني لطيف، وعاطفي، وزميل رائع في الفريق، بينما أعمل بجد وال   
هوادة في الملعب. وكنت أعتقد أن األمران ال يتعايشان - اتخاذ إجراءات شرسة في الملعب والليونة بعيًدا عنه 

- ولكني أعلم أن الرب منحني روح تنافسية لسبب ما. ال يمكنك التقدم في الرياضة دون أن تكون منافًسا.
مع نموي كالعب وربحي المزيد من الجوائز، سوف تستمر منصتي في النمو وسوف يالحظني المزيد   

من الناس. أريد أن أري أكبر قدر ممكن من المسيح ألكبر عدد ممكن من الناس. 
ةً. يَْرفَعُوَن أَْجنَِحةً  ُدوَن قُوَّ ّبِ فَيَُجّدِ ا ُمْنتَِظُرو الرَّ 31:40، والتي تقول "َوأَمَّ اآلية المفضلة لدي هي أشعياء   
َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ يَتْعَبُوَن. يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُوَن." أنا أحب هذه اآلية ألنها تذكير مهم بالنسبة لي بأنني لست 

مسؤواًل عن القيام بكل شيء من واقع قوتي. يمكن أن أجد قوتي في يسوع. إنه تذكير بأني ابن الرب - شيء 
يجب أن نكون أكثر وعيًا به كتابعين له. عندما ال نستطيع العثور على اإلجابة أو ال نمتلك القوة الكافية، يمكننا 

الجري إلى األب وسيجلب لنا التجديد.

اآلية
المفضلة
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 ليعمل في و
   خللي

جيرمان سانشيز غواص مكسيكي تنافس في دورة األلعاب األولمبية 2008 و2012 
و2016. وقد فاز بميدالية فضية في عام 2012 في السباحة المتزامنة التي استمرت لمسافة 

10 أمتار مع شريكه إيفان جارسيا. وفي عام 2016، فاز سانشيز بميدالية فضية أخرى 
في مسابقة فردية بطول 10 أمتار، في حين حقق مع جارسيا المرتبة الخامسة في السباحة 
المتزامنة لمسافة 10 أمتار. يعد سانشيز الغواص المكسيكي الوحيد الذي فاز بالميداليات 

األولمبية في المسابقات الفردية والمتزامنة.

أحد أفضل الدروس التي تعلمتها في عام 2013. إذا أعطوني 2.5 نقطة إضافية في   
إحدى المسابقات، كان من الممكن أن نفوز، كان الفوز ممكنا لكن لم نفوز. لقد أحضر الرب إلى 
ذاكرتي اآلية 13 من الفصل الرابع في كتاب فيليبي في اإلنجيل، الذي يقول "أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء 

ينِي." في هذه اللحظة، أدركت أنني لم أهتم أبًدا باآلية 12 السابقة، والتي تقول،  فِي الَِّذي يُقَّوِ
ْبُت أَْن أَْشبََع  "أَْعِرُف أَْن أَتَِّضَع َوأَْعِرُف أَْيًضا أَْن أَْستَْفِضَل. فِي ُكّلِ َشْيٍء َوفِي َجِميعِ األَْشيَاِء قَْد تََدرَّ
َوأَْن أَُجوَع، َوأَْن أَْستَْفِضَل َوأَْن أَْنقَُص." لكي تكون بطاًل، يجب أن تتعلم االستمتاع بكل موسم، بما 

يشمل الخسارة والفوز. 
لقد مررت بتجربة أخرى عندما تعرضت إلصابة في الكعب. بكيت واشتكيت خالل هذا   

الوقت، وشككت في الرب بسؤاله "لماذا اآلن؟ لما أنا؟ أي خطأ أرتكبت؟" ثم تذكرت مرة كنت 
استحم وأخبرت الرب، "أريدك أن تستخدم حياتي. أنا أتنازل عن حياتي من تمجيدك من خالل 
الرياضة." هذا ال يحدث فقط من خالل النصر. ساعدني الرب على فهم أن هذا يمكن أن يحدث 

أثناء الفشل أيًضا. 
هذه الطريقة التي أواجه بها الخسارة اآلن. وبعد هذه اإلصابة الكبيرة، ملكتني الشجاعة   
لبدء دراسة الكتاب المقدس مع الرياضيين اآلخرين. دعوتهم للمجيء إلى منزلي للدعاء معي. 
وكانوا يعتقدون أنهم كانوا موجودون لتشجيعي، لكنني انتهزت الفرصة لمشاركة هدف الرب 

معهم، حيث أن الغرض من حياتي ليس أن أكون من أصحاب الميداليات األولمبية بل أن أكون 
رجاًل يخاف من الرب.  

عندما انضممت لفريقنا الوطني، لم أكن من أتباع المسيح. بعد أن التقيت بيسوع،   
أصبحت متعّمًدا في طريقتي ألكون شاهًدا جيًدا. عندما يعرف زمالئي في الفريق، الذين يؤمنون 

بمعتقدات أخرى، أنني أؤمن بيسوع ويروني أدعو، فإنهم يحترمون ذلك. وفي بعض األحيان، 
يسمحون لي بالدعاء معهم. ليس دوري إقناع الناس بإيمانهم، ولكن يمكنني أن أتبع المسيح في 

حياتي حتى يمكنهم رؤيته في. 
تلعب الطريقة التي أعيش بها حياتي دوًرا رئيسيًا في نشر المسيح لآلخرين. أنا لست   

شخًصا مثاليًا، ولكن يمكنني التأثير على الناس بما أفعله أكثر مما أقوله. غالبًا ما أطلب من الناس 
أن يسألوني، "كيف تحافظ على اإليجابية؟" أو "كيف يمكنك الحفاظ على هذه الثقة تحت ضغط 

هذه المسابقات؟" عندما يأتون لطلب المشورة، يمكنني مشاركة حب يسوع معهم. 
أدرك أنه من الضروري أن أؤمن بيسوع من أجل خدمة اآلخرين ومساعدتهم. ال أتخيل   

حياتي بدونه.

 "فَنََظَر إِلَْيِهْم يَُسوعُ َوقَاَل: »ِعْنَد النَّاِس َغْيُر ُمْستََطاعٍ، َولِكْن لَْيَس
ِعْنَد الرِب، ألَنَّ ُكلَّ َشْيٍء ُمْستََطاعٌ ِعْنَد الرِب".  — مرقس 27:10

المكسيك
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تغيرت حياتي تماًما خالل أولمبياد لندن 2012 -   
عندما عرفت عن المسيح. دخل شخص ما القرية األولمبية 
للدعاء ومشاركة كلمة الرب معنا. في الماضي، فعلت كل 

شيء بعزيمتي، وهو عبء ثقيل. ولكن عندما التقيت بيسوع 
وبدأ في السماح له بالعمل من خاللي، أصبحت األمور أسهل.

وبصفتك رياضيًا، وكإنسان، تشعر بألم في قلبك   
عندما تفقد أو عندما تتعرض لإلصابة أو عندما ال تسير 

األمور كما هو متوقع. ذات يوم، شارك القس هذه الحقيقة 
معي: "تذكر أن يسوع قد صلب وكان في المقبرة لمدة ثالثة 

أيام، لكنه قام في اليوم الثالث." سنتخطى بهذه األوقات 
الصعبة. بالنسبة لمن يؤمنون بيسوع المسيح، هناك أمل في 
أيام أفضل. أسوأ ما يمكن أن يحدث ألي رياضي مثلي هو 

عدم التأهل لأللعاب األولمبية. ولو حدث ذلك، فلن يغير ذلك 
حياتي، وهويتي أو الغرض الذي أقصده في المسيح. 



S P O R T G O M A G18 19S P O R T G O M A G 1 8

اكتشاف 
 األلفة

مع الرب
ميليسا بلو )ني جونزاليز( مواطنة مزدوجة الجنسية في الواليات المتحدة 

وكولومبيا، وتتنافس دوليًا كرياضية مضمار ورياضية ميدانية للفريق الوطني 
الكولومبي. بعد المشاركة في سباقات الجري والعوائق في جامعة تكساس، 

تخصصت في سباقات الحواجز كمحترفة.

قصة هوسيا:  أحب االستعارة في هذه القصة التي توضح كيف يمكننا االبتعاد عن 
الرب، ومع ذلك فهو يتابعنا دائًما. حتى عندما ال نعود إليه، يأتي الرب نحونا - أبنائه.
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لم أعرف مطلقًا أن رياضتي ستفتح بابًا لمنحة جامعية لي.   
كواحدة من أربعة أطفال، لم أعرف كيف يمكنني تحمل تكاليف 

التعليم العالي. لقد أحببت ببساطة الجري في مضمار السباق 
والتنافس في العقبات؛ وظننت أني سأفعل ذلك حتى أحصل على 

وظيفة تقليدية. لم أدرك حتى عامي الثاني في المدرسة الثانوية 
أن قيامي بما أحب - وهو الجري - قد يفتح األبواب لمستقبل أكثر 
إشراقًا لي. ولم أكن أعلم أن العالقات التي أبنيها في الكلية ستغير 

منظوري األبدي. 
كان الحصول على منحة دراسية للجري في جامعة تكساس   

نعمة عظيمة. وأثناء وجودي هناك، تمكنت من المشاركة في عدد 
قليل من أعمال الحرم الجامعي المختلفة التي ركزت على يسوع 

المسيح وكيفية التقرب منه. لقد قبلت المسيح في حياتي في عمر 13 
عاًما في معسكر صيفي، ثم أدركت أن العالقة مع المسيح لم تكن 

شيئًا يجب أن أطلبه باستمرار. ما علّي سوى أن أطلب من المسيح 
دخول قلبي مرة واحدة وكان يبقى. 

لم أعرف مطلقًا أن رياضتي ستفتح بابًا لمنحة جامعية لي. كواحدة من أربعة أطفال، لم أعرف كيف   
يمكنني تحمل تكاليف التعليم العالي. لقد أحببت ببساطة الجري في مضمار السباق والتنافس في العقبات؛ وظننت 

أني سأفعل ذلك حتى أحصل على وظيفة تقليدية. لم أدرك حتى عامي الثاني في المدرسة الثانوية أن قيامي بما 
أحب - وهو الجري - قد يفتح األبواب لمستقبل أكثر إشراقًا لي. ولم أكن أعلم أن العالقات التي أبنيها في الكلية 

ستغير منظوري األبدي. 
كان الحصول على منحة دراسية للجري في جامعة تكساس نعمة عظيمة. وأثناء وجودي هناك، تمكنت   

من المشاركة في عدد قليل من أعمال الحرم الجامعي المختلفة التي ركزت على يسوع المسيح وكيفية التقرب 
منه. لقد قبلت المسيح في حياتي في عمر 13 عاًما في معسكر صيفي، ثم أدركت أن العالقة مع المسيح لم تكن 

شيئًا يجب أن أطلبه باستمرار. ما علّي سوى أن أطلب من المسيح دخول قلبي مرة واحدة وكان يبقى. 
لكن منذ ذلك الحين، هدفت ألن أكون شخًصا جيًدا. لم يكن لدي مجموعة تركز على المسيح، ولم يكن   

لدي نماذج مهذبة توضح األمر في إتباع المسيح. لم أقرأ اإلنجيل؛ الوقت الوحيد الذي قضيته مع الرب كان 
عندما ذهبت إلى الكنيسة أيام األحد. وفجأة في الكلية، رأيت رجااًل ونساًء على عالقة شخصية حميمة مع 

المسيح. كان هؤالء األشخاص يسعون خلف المسيح ويساعدون اآلخرين على القيام بالشيء نفسه. 
وفي هذا المكان بدأت أخضع لتأديب أتباع المسيح اآلخرين. بدأت أفهم أهمية قضاء الوقت بمفردي مع   

الرب وفي المجتمع مع المؤمنين اآلخرين. لم أَر هذا النوع من نمط الحياة أمامي من قبل؛ كان من الصعب علّي 
في البداية أن أفكر في إقامة عالقة يومية مع الرب. كان هذا روتينًا يوميًا لمرة واحدة في األسبوع، في صباح 
األحد. لكنني بدأت أطرح على أتباع المسيح أسئلة حول سبب أهمية قضاء الوقت مع المسيح، وكيف يمكنني 

القيام بذلك لنفسي. وبفضل هؤالء الرجال والنساء، أعرف ما يعنيه أن يكون هناك عالقة حميمة مع الرب. 
واآلن، بينما أتنافس دوليًا مع الفريق الوطني الكولومبي، يجب أن أتخذ قرارات تميزني. أحاول أن   

أكون مثااًل للمسيح أيًا كان معي، سواء كان ذلك زمالئي في الفريق أو أشقائي أو أي شخص آخر. لذلك عندما 
يسألني زمالئي في الفريق لماذا ال أخرج لتناول المشروبات الكحولية أو إلى النوادي معهم، تتاح لي الفرصة 

لمشاركة حب وحقيقة الرب معهم. ومع أن بعض زمالئي في الفريق ال يفهمون الخيارات التي أقوم بها، إال أنهم 
يحترمونها. آمل أن يفتح الرب أبوابًا للنقاشات الروحية مع استمرارنا في إجراء محادثات حول ما هو مهم لكل 

واحد منا. 
ال أساوم على معتقداتي. نعم، قد يكون من األسهل واألكثر راحة أن أساير كل ما يفعله زمالئي في   

الفريق، ولكن هذا ليس ما يطلب منا كتابعين للمسيح. ال نعد بحياة مريحة. في الواقع، إذا اخترنا اتباع 
المسيح، فإننا سنواجه المعارضة واالضطهاد. قد يكون ذلك في شكل زمالء يضحكون إليك بسبب 

التميّز أو قد يكون األمر خطيًرا مثل تعريض حياتك للخطر بسبب مناصرة المسيح. ولكن مهما 
كانت التكلفة، فإن الحياة الخالدة مع المسيح تستحق العناء. 

عالقتي مع المسيح هي ما هي عليه اليوم بسبب أتباع المسيح الذين استغرقوا الوقت في   
تعليمي. أفكر في امرأة في جامعتي قضت معي بعض الوقت، وأحيانًا لحظات قصيرة، لتتحداني 
وتشجعني وتعلمني. لم تتحدداني أبًدا بطريقة شعرت أنها تهاجمني، ولكن األمر كان بدافع الحب. 

كان هذا النوع من المسئولية والتوجيه مهًما للغاية في نموي كتابعة للمسيح. 
في هذه األيام، ال أزال أبحث عن متابعين للمسيح كبار السن وأكثر حكمة يمكنهم   

مساعدتي على النمو بشكل أعمق في مسيرتي مع المسيح. أبحث أيًضا عمن يمكنني المساعدة 
في تعليمهم. من خالل تخصيص الوقت لتطوير العالقات مع زمالئي في الفريق والتعرف 

عليهم خارج رياضتنا، يمكنني اكتشاف كيفية مساعدتهم في معرفة المسيح بشكل 
شخصي. ما الذي يستمتعون به إلى جانب المضمار والميدان؟ ما هي أحالمهم؟ 

ما خلفية الرحلة الدينية التي يتمتعون بها؟
إذا طرحت أسئلة واستمعت حقًا، فسوف يشاركك الناس.   

قد يكون األمر بسيًطا مثل طلب شخص أن يتناول القهوة معك 
لمشاركة حب المسيح معه. قد يكون هذا العمل الصغير 

المتكرر هو الطريقة التي يحبون بها يسوع المسيح 
ويعتزون به. كان األمر كذلك بالنسبة لي.
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 اكتشاف قوة
   الخلص في 

المسيح
لقد نشأت في بلدة زويدي الفقيرة في جنوب أفريقيا، حيث نشأت   

على يد جدتي ألن والدتي ووالدي كانا أصغر من أن يعتنيا بي. على قدر 
ما أتذكر، كان الرجبي جزًءا كبيًرا من حياتي. لعب والدي وأعمامي هذه 

الرياضة، وبمجرد أن استطعت في سن الثامنة، بدأت اللعب أيًضا. 
من خالل العيش في مناطق فقيرة، كنا نكافح لالستمرار بالحياة.   

لم نستطع دفع تكاليف مدرستي وجميع الرسوم، لكنني كنت أذهب إلى المدرسة 
كل يوم ألنها كانت المكان الذي حصلت فيه على وجبة واحدة لهذا اليوم. في 

المساء، كنت أعود إلى منزلنا الذي يحتوي على غرفتي نوم حيث عاش سبعة 
منا، وأخرج الوسائد من األريكة ثم أنام على األرض لياًل. 

دائًما ما أستمتعت بلعبة الرجبي؛ كنت أتدرب عليها كل يوم. بدا أن الرجبي   
يحفظني من الكثير من األمور السيئة التي تدور من حولي. لقد فقدت الكثير من 

األصدقاء ألنه بينما كنت أركز على أن أكون األفضل في رياضتي، كانوا يسقطون 
فريسة لمعضالت وإغراءات الحياة في أطراف المدينة. كنت على استعداد ألي 

فرصة يمكن الحصول عليها، على الرغم من أنني لم أعرف ماهية ذلك.

ظهر العب الرجبي في جنوب أفريقيا 
سيا كوليِسي ألول مرة في عام 2011، 

وفي عام 2018 تم انتخاب كقائد للفريق 
الوطني في جنوب أفريقيا، وأصبحت 
أول كابتن أسود في تاريخ اتحاد فريق 

الرجبي في سبرينج بوك والذي يمتد إلى 
126 عاًما. في عام 2019، قاد جنوب 

أفريقيا لبطولة كأس العالم للرجبي.

عندما كان عمري 12 عاًما، خرجت للملعب للعب مع فريق مدرستي في مباراتنا األولى لهذا الموسم. في مواجهة   
مدرسة قريبة بها مدرب رائع، هزمتنا بفارق 50 نقطة. بعد انتهاء المباراة، اقترب مني مدرب الفريق المنافس وقال لي 

إنه يعتقد أن لدي موهبة. ودعاني للعب في مدرسته. ومن هناك، أخذني هذا المدرب تحت جناحه، ليصبح أبًا لي أكثر مما 
حظيت به من قبل. كان يعرف ما تعنيه هذه الفرصة لي وقد عملُت بجد الستغاللها بالكامل. أخذني ألول تصفيات إقليمية، 
حيث لعبت بالبوكسر ألنني لم أستطع تحمل تكلفة شورت الرجبي. وسرعان ما وجدت نفسي في فريق المقاطعة، متوجًها 

إلى البطوالت ألمارس اللعبة التي أحببتها أكثر من أي شيء آخر. 
عندما بلوغ 19 عاًما، أصبحت محترفًا. في عام 2012، في نفس عطلة نهاية األسبوع في عيد ميالدي الحادي   

والعشرين، لعبت مباراتي األولى مع الفريق الوطني لجنوب أفريقيا.   
كانت فرصة المشاركة في كأس العالم للرجبي لعام 2015 امتياًزا عظيًما، ولكنني لم ألعب سوى 30 دقيقة. وبعد   
أربع سنوات، ككابتن لفريق سبرنج بوك، تم تكريمي بشكل ال يصدق وكنت متحمًسا لتمثيل بلدي في كأس العالم. أعلم أنه 

تم اختياري كقائد لهذا الفريق وهو أعلى منصب يمكن تحقيقه في هذه الرياضة. لذلك، أحاول أن أظل صادقًا مع نفسي، وال 
أدع األشياء الصغيرة تدخل ذهني. أحاول أن أكون مثااًل جيًدا لآلخرين عندما ألعب. 

لقد كان الرب يُعدني لمثل هذا الوقت. وأثناء بلوغي زرت الكنيسة مع جدتي، وابتعدت في السنوات القليلة   
الماضية، وحتى وقت قريب أعطيت حياتي حقًا للمسيح. وبينما كنت أكافح من أجل الكثير من األمور على المستوى 

الشخصي - إغراءات، وخطايا، وخيارات الحياة - أدركت أنني لم أكن أعيش وفقًا لما كنت أسميه نفسي: تابع للمسيح. كنت 
أسير األمور، لكني لم أقرر االلتزام التام تجاه يسوع المسيح والبدء في العيش وفقًا لطريقته. 

حتى انكشف شيء كنت أعاني منه في حياتي الشخصية للجمهور. حتى هذه اللحظة، كان كل ما أقاوم مخفيًا،   
ولكن عندما كشفت خطاياي، كنت أعلم أنه إما أن أغير حياتي أو أفقد كل شيء. قررت أن أفقد حياتي وأجدها في المسيح.

وبالسير جنبًا إلى جنب مع مرشد روحي، تمكنت من اكتشاف الحقيقة وقوة الخالص بالمسيح بطريقة جديدة تماًما.   
منحتني هذه الحياة الجديدة هدوًءا في قلبي لم أره من قبل. واآلن بعد أن أعطيت كل شيء للرب، ال يوجد شيء آخر يؤثر 

علّي. أنا اآلن أعيش وألعب مع حرية معرفة أن خطته سوف تحدث دائًما، وفي نهاية اليوم، هذا كل ما يهمني!
ال أحتاج إلى فهم كل شيء في الحياة، وهناك الكثير من األشياء التي ال أفهمها، لكني أعرف أن الرب يسيطر   

على كل شيء. مهمتي هي بذل قصارى جهدي وترك الباقي بين يديه. وبينما كنت أعاني حقًا وسط خطاياي، قرأت آية 
في كتاب أشعياء في الكتاب المقدس كانت بارزة حقًا بالنسبة لي. تقول أشعياء 2:43-3، "إِذَا اْجتَْزَت فِي اْلِميَاِه فَأَنَا َمعََك، 

بُّ إِلُهَك قُدُّوُس إِْسَرائِيَل، ُمَخلُِّصَك."  َوفِي األَْنَهاِر فاَلَ تَْغُمُرَك. إِذَا َمَشْيَت فِي النَّاِر فاَلَ تُْلذَعُ، َواللَِّهيُب الَ يُْحِرقَُك. ألَنِّي أَنَا الرَّ
أقرأها مراًرا وتكراًرا، أليام. 

إذا كان بإمكان الرب أن يمد يده لعدد ال يحصى من الناس على مر التاريخ كانوا يواجهون العالم، فيمكنه أن يفعل   
الشيء نفسه لي.

"إِذَا اْجتَْزَت ِفي اْلِميَاِه فَأَنَا َمعََك، َوِفي األَْنَهاِر فَلَ تَْغُمُرَك. إِذَا َمَشْيَت ِفي النَّاِر فَلَ تُْلذَعُ، َواللَِّهيُب الَ يُْحِرقَُك. 
بُّ إِلُهَك قُدُّوُس إِْسَراِئيَل، ُمَخلُِّصَك."— أشعياء 3-2:43  ألَنِّي أَنَا الرَّ
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لم أتحدث اليابانية. لم يكن هناك ملعب لكرة القدم في انتظار استخدامه من مدرسة لكرة   
القدم. لقد حزمت عائلتي امتعتها وعلمت أنه ال بد أن نكون أقوياء وشجعان. في المسيح، نخدم 
ربًا قويًا وعظميًا يجعل المعجزة ممكنة. وجدنا كنيسة في يوكوهاما بها حشائش تغطي الملعب 

في الجزء الخلفي من المبنى. لم يوجد عشب، بل حقل مليء بالغبار. عندما تحدثت مع القس، 
تشاركنا الحلم بما يسمى اليوم نادي إسبيرانزا لكرة القدم.

يعمل الالعبون اليابانيون الشباب بجد وانتظام، ألن التدريب صارم. لقد أحببت   
الشباب الياباني وهم يحبونني. نحن نعمل على إعداد الالعبين ألفضل األندية اليابانية وللفريق 

الوطني. خطوة بخطوة، تمكنا من تغطية الحقل بالعشب، حيث يتمكن الشباب من الجري 
بحرية وسعادة. ومن خالل عملنا الجاد، تواصلت المرافق في التحسن. 

لقد صدقنا في إيماننا وأصبح الحلم حقيقة واقعة. لقد أدركنا أن الرياضة - سواء كرة   
القدم أو كرة السلة أو الكريكيت أو ما إلى ذلك - هي لغات العالم. يحظى الرياضيون أمثالي 

بجسر يمكن االستفادة منه من خالل التدريب والتأثير وخدمة الشباب. سافر المؤمنون األوائل 
بالمسيح من الرجال والنساء وقدموا الخدمة. هذا المثال هو ما أتبعه طاقم التدريب األرجنتيني 

للخدمة في اليابان.
يتعلم الالعبون الشباب أن هناك ربًا عظيًما يرغب في أن يقتربوا منه وأن ينمو   

كأشخاص. أخاطب الشباب حول حياتي، وما أفعله، وما يقوله الكتاب المقدس. إذا كان الرب 
يريد تغيير القلوب والبعض يفهم أن المسيح هو الرب، فهذا هو دور الرب وليس دوري. 

نريدهم أن يعرفوا أن هناك ربًا عظيًما، وأنه في أصعب األوقات في حياتهم يمكنهم أن يدعوا 
الرب. إذا كان الشباب الياباني ينمو كالعبين وليس كأشخاص، فما نقوم به هنا ال معنى له. 

أعلم أن مدرسة كرة القدم مهمة ألن الرب يفعل أشياء عظيمة في حياتنا إذا كنا   
منفتحين معه.

 

بَّ ِإلَهَك  "أََما أََمْرتَُك؟ كن قويًا وشجاًعا. الَ تَْرَهْب َوالَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الرَّ
َمعََك َحْيثَُما تَْذَهُب.”  — يشوع 9:1 أورتيجا
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  بينما كان العب كرة القدم ارييل أورتيجا يلعب 
بمهنية في بلده األصلي األرجنتين، قرأ أن اليابان تحمل أعلى 

معدل انتحار للشباب في سن 15-12 عاًما في العالم. فشعر 
أورتيجا بالحزن في قلبه. 

عندما كان طفاًل، علمته والدته الحقيقة من الكتاب   
المقدس في العهد القديم في الكتاب الذي يحمل اسم يشوع، 
الفصل األول اآلية تسعة، حيث يقول الرب، "أََما أََمْرتَُك؟ 
بَّ ِإلَهَك َمعََك  ْع! الَ تَْرَهْب َوالَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الرَّ ْد َوتََشجَّ تََشدَّ

َحْيثَُما تَْذَهُب.”
عرف أورتيجا من قراءة الكتاب المقدس أن الرب   
استخدم أشخاص عاديين إذا كانوا متاحين للذهاب. شعر 

أورتيجا أن الرب أراده أن يغادر وطنه وأن تكون كرة القدم 
جسًرا لقلوب الشباب الياباني واحتياجاته. كل ما عليه تقديمه 

هو مهارات كرة القدم. لذلك انتقل إلى يوكوهاما باليابان، 
وأصبح أورتيجا-سان. وإليك قصته. 
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لم يكن أتباعي المسيح وفهم الرب أمًرا تلقائيًا، بل كان خياري بنفسي. لقد اخترت أن   
أطلب الرب في حياتي وأقيم عالقة معه. 

ال يوجد أحد منا مثالي. ال نضع الرب في المقام األول في حياتنا معظم الوقت. هذا يقطع   
عالقتنا مع خالقنا. ولكن عندما نسمع اسم المسيح ونفهم كيف منحنا الرب الفرصة للعودة إليه - 

من خالل االعتقاد بأن الرب أرسل ابنه المسيح ليموت على الصليب ويتخلص من جميع األخطاء 
التي فعلناها - يمكننا استعادة هذه العالقة المعطلة. نعاني من الفوضى كل يوم، ولكن وجود عالقة 

مع يسوع، ووجوده في حياتي، يغير كل شيء.

أريد أن أكون مع الرب، لذلك دعوت، "يسوع أدخل حياتي." كانت هذه بداية رؤيتي   
للحياة، وقد انتقل ذلك إلى رياضتي. لقد منحني إيماني شيئًا هذا الترسيخ وقواني في عالم الرياضة 

المجنون. هل تدعو نفس الدعاء؟

— ديبي فلود، مجدفة أوليمبية ثالث مرات من بريطانيا العظمى
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