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  நம்பி-
க்னகயின் 
  பகட்டான
 காட்சி

	 வளரும் ப�ோது, நோன் ஒருப�ோதும் 
தனித்துவமோன வரீரோக இருந்ததில்லல. 
“அவளுக்கு ஒரு நோள் ஒலிம்�ிக்கில் 
விலளயோடும் வோய்�்�ு கிலைக்கும்” 
என்று மக்கள் �ோர்த்துச் சசோல்லும் 
ச�ண்ணோக நோன் இல்லல. ஒலிம்�ிக் 
முயற்சிகளுக்கு சசல்வது அச்சுறுத்தலோக 
இருந்தது. உங்களுக்கும் உங்கள் சசோந்த 
அணியினருக்கும் இலையில் ஒரு 
ப�ோை்டியில் நுலைவது கடினம். ஒலிம்�ிக் 
அணிலய உருவோக்க பவண்டும் என்ற 
பநோக்கில் நோன் இருந்த ப�ோதிலும், 
ஒரு குறி�்�ிை்ை ந�ருக்கு எதிரோக 
அல்லோமல், 18 இைங்களில் ஒன்றிற்கோக 
ப�ோை்டியிடுகிபறன் என்�லத அடிக்கடி 
எனக்கு நோபன நிலனவு�டுத்திக் சகோள்ள 
பவண்டியிருந்தது. 
 முயற்சிக்கு முந்லதய இரவில், 
முயற்சிகள் சதோைங்குவதற்கு 
முன்�ு எங்களில் சிலர் வருைோந்திர 
�ிரோர்த்தலனயோக மோறிய கூை்ைத்தில் 
பசர எங்கள் குழு உறு�்�ினர்கள் 
அலனவலரயும் அலைத்தனர். 
அணியில் உள்ள 29 ச�ண்களில், 20 ப�ர் 
கலந்துசகோண்ைனர். இந்த�் �ோரம்�ரியம் 
எங்கள் அலனவருக்கும் மிகவும் உதவியோக 
இருந்தது. நோங்கள் எல்பலோரும் அணிலய 
உருவோக்க முயற்சிக்கும் ஒபர நிலலயில் 
இரு�்�தோல், நோங்கள் அனு�விக்கும் ஆர்வ 
சவறி சகோண்ை அழுத்தத்லதக் கை�்�தில் 
ஒருவருக்சகோருவர் உதவ இருக்கிபறோம் 
என்�லத எங்களோல் நிலனவு�டுத்த 
முடிகிறது. ஒருவருக்சகோருவர் இலையூறு 
சசய்வதற்கு�் �திலோக, ஒருவருக்சகோருவர் 
உதவ பதர்வு சசய்கிபறோம். 
 முயற்சிகளின் கலைசி நோளன்று 
கோலலயில், அவ்வளவுதோன் — இதுபவ 
எனது கலைசி சோ�்ை்�ோல் விலளயோை்ைோக 
இருக்கலோம்… இதற்குபமல் இல்லோமல் 
ப�ோகலோம் என்ற உணர்வில் மூை்கி 
இருந்பதன். ஒலிம்�ிக் கமிை்டியிைம் எனது 
சிறந்த திறலனக் கோண்�ி�்�தற்கோன 
எனது வோய்�்�ு கிை்ைத்தை்ை முடிந்துவிை்ைது, 
நோன் சிற�்�ோக விலளயோைவில்லல 
என்�து எனக்குத் சதரியும். நோன் 
அத்துைன் விடுவதற்குத் தயோரோக இல்லல. 
இத்தலகய எண்ணங்கள் என்லன 

ஜேனி ரட்ீ அசமரிக்க அணிக்கோக விலளயோடும் ஓர் அசமரிக்க 
சோ�்ை்�ோல் ஆை்ைக்கோரர். மூன்று சபகோதரிகளில் இலளயவர், 
ஆனோல் �ிர�ல சோ�்ை்�ோல் வரீர், பேனி ஒரு சதோைில்முலற 
அசமரிக்க ப�ஸ்�ோல் வரீலர மணந்தோர், அவர் விலளயோை்டு 
மீதோன தனது அன்ல��் �கிர்ந்து சகோள்கிறோர். ச�ண்கள் 
விலளயோை்டில் ஒரு மோற்றத்லத ஏற்�டுத்த பவண்டும், 
நற்சசய்திலய உலகத்துைன் �கிர்ந்து சகோள்ள பவண்டும் 
என்�பத அவரது குறிக்பகோள். 

பவை்லையோடிக் சகோண்டிருக்கும் ப�ோது, நோன் என் அணியில் 
ஒருவலர�் �ிரோர்த்தலனக்கோக அலைத்பதன். அவள் என்னுைன் 
சே�ித்த �ிறகு, பமலும் இரண்டு அணி உறு�்�ினர்கள் இலதபய 
சசய்வலத�் �ோர்த்பதோம். இந்த அணியில் எங்களுக்கு வைங்க�்�ை்ை 
அசோதோரணமோன சமூகத்லதக் கண்டு நோன் திலகத்பதன். எங்களில் 
ஒருவர் மனம் உலையும் ப�ோது அல்லது பசோர்வோக உணரும்ப�ோது, 
கைவுள் எங்கலள ஊக்குவிக்க ஒரு குழு உறு�்�ினலரக் சகோடுக்கிறோர். 
 அதிர்ஷ்ைவசமோக, பதர்வுக் குழு விலளயோை்டு வரீர்களின் 
சசயல்திறலன இந்த நோன்கு நோை்களில் மை்டுபம கணக்கில் 
எடுத்துக்சகோள்வதில்லல, அவர்கள் ஆண்டு முழுவதும் நீங்கள் 
விலளயோடுவலத�் �ோர்க்கிறோர்கள். முயற்சி சசய்யும் வசதிலயச் 
சுற்றியுள்ள அற்�ுதமோன திறலமகளில், ஒரு வரீலரத் பதோற்கடிக்க 
ப�ோகும் இன்சனோருவர் இருந்திருக்கவில்லல. �ை்டியல் 
இடுலகயிை�்�ை்டு, அதில் எனது ச�யலரக் கண்ைதும், நோன் மிகவும் 
�ணிவோபனன்.
 அந்த�் �ை்டியலில் என் ச�யலரக் கண்ைப�ோது, கைவுள் 
என்லன உண்லமயிபலபய தனது சக்தியில் இங்கு சகோண்டு 
வந்தலத நிலனவில் சகோண்பைன்; இது என்னோல் முடிந்திருக்கோக 
கோரியம். அந்த முயற்சிகளுக்கு வைிவகுக்க நோன் மிகவும் கடினமோக 
உலைத்பதன் - �ல வோரங்களோக எந்த இலைசவளியும் இன்றி 
ஒவ்சவோரு இரவும் �ல மணிபநரங்கள் உலைத்பதன். அந்த நோன்கு 
நோை்களில் நோன் நன்றோக விலளயோடியிருந்து, �ின்னர் அணிலய 
உருவோக்கியிருந்தோல், அதற்கோன ச�ருலமலய நோன் எடுத்திரு�்ப�ன். 
ஆனோல் அது நைந்த விதம், ஆரம்�த்திலிருந்பத, என் �யணத்தில் 
கைவுள் என் மீது கருலண லவத்திரு�்�லத எனக்குக் கோண்�ித்தோர். 
 சமீ�த்தில், நோன் ஒரு �ுத்தகத்லத�் �டித்துக்சகோண்டிருந்பதன், 
அதில் கைவுள் மீதுள்ள நம்முலைய நம்�ிக்லக என்னசவன்றோல், 
�ோலதகள் என்னசவன்று சதரியோமல் கைவுபளோடு நை�்�தோகும். 
அலதச் சசய்ய, நோம் ஒரு �கை்ைோன நம்�ிக்லகலயக் சகோண்டிருக்க 
பவண்டும். நோன் உைல் ரதீியோக என்லனத் தயோர்�டுத்தும் விதம் 
களத்தில் எனது நம்�ிக்லகலய பநரடியோக �ோதிக்கிறது. அபத 
ப�ோலபவ தோன் கைவுளுக்கு முன்�ோக என் இருதயமும். அவர்மீது 
நம்�ிக்லக லவக்க நோன் எவ்வளவு அதிகமோக என் இருதயத்லதத் 
தயோர்�டுத்துகிபறபனோ, அவர் கை்டு�்�ோை்டில் இருக்கிறோர் என்�தில் 
நோன் அதிக நம்�ிக்லகயுைன் இருக்கிபறன். இந்த�் �ுத்தகத்தின் 
ஆசிரியர் கூறியது ப�ோல், நமது சசயல்திறன் எவ்வோறு உள்ளது 
என்றில்லோமல் நோம் யோருைன் நைனமோடுகிபறோம் என்�தில் தோன் நோம் 
அதிக அக்கலற சசலுத்த பவண்டும். 
 ஒலிம்�ிக் முயற்சிகலள�் ச�ோறுத்த வலர, கைவுலள�் 
�ற்றி அல்லோமல் நோன் என் சசயல்திறலன�் �ற்றி அதிகம் 
அக்கலற சகோண்டிருந்பதன். கிறிஸ்துவின் ச�ோருை்டு  நோன் அலவ 
அலனத்லதயும் இை�்�ோகபவ கருத பவண்டும் என்று நோன் விலரவில் 
உணர்ந்பதன். இலவ எதுவும் என்னுலையது அல்ல! சோ�்ை்�ோல் 
எனக்கு�் �ரிசோக வைங்க�்�ை்ைது; அது கைவுளுக்குச் சசோந்தமோனது. 
நோன் கைவுலள மதிக்க பவண்டும் - அவபரோடு தோன் நோன் 
வோை்க்லகலயக் கைக்கிபறன் - அவர் என்லன எங்கு வைிநைத்துகிறோர் 
என்�லத�் �ற்றி நோன் கவலல�்�டுவதில்லல. அவர் என்லன 
எங்கு அலைத்துச் சசல்ல முடிவு சசய்தோலும் நோன் அவபரோடு சசல்ல 
பவண்டும். இது �குத்தறிவுவோதத்லத விை்டுவிை்டு நம்�ிக்லகயில் 
கவனம் சசலுத்துவதோகும். 
 யோரோவது எனது ஒலிம்�ிக் �யணத்லத கைவுள் மீதுள்ள 
நம்�ிக்லகயின் �கை்ைோன கோை்சியோக வர்ணிக்க பவண்டும் என்�பத 
எனது இதயத்தின் ஆை்ந்த ஆலச.

“ஆனால், நீங்கள் ஜதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட மக்கள், அரச ஆசாரியத்துவம், பரிசுத்த ஜதசம், 
கடவுளின் சிறப்பு உனடனம, உங்கனள இருளிலிருந்து அனைத்தவரின் புகனையும், 

அவருனடய அற்புதமான டவளிச்சத்திலும் அறிவிக்க ஜவண்டும். ஒரு காலத்தில் 
நீங்கள் ஒரு மக்களாக இல்னல, ஆனால் இப்ஜபாது நீங்கள் ஜதவனுனடய மக்கள்; ஒரும 
காலத்தில் நீங்கள் கருனணனயப் டபறவில்னல, ஆனால் இப்ஜபாது நீங்கள் கருனண 

டபற்றீர்கள்.” - 1 ஜபதுரு 2: 9-10
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இலவச 
பரினச 
திறந்து 
பாருங்கள்

 4 வயதில், நோன் என் தோலய 
�ுற்றுபநோய்க்கு�் �றிசகோடுத்பதன். நோன் 
குை�்�மோகவும், பகோ�மோகவும், சுயமோக 
வோை்க்லகலய வைிநைத்த உந்துதலுைனும் 
இருந்பதன். இதற்கு உதவக்கூடிய ஒபர ந�ர் 
நோன் மை்டுபம என்று நிலனத்பதன்.
 20 ஆண்டுகளோக, எனக்கு 
மகிை்ச்சிலயயும் ஆனந்தத்லதயும் தரும் 
என்று நோன் நிலனத்த அலனத்லதயும் 
முயற்சித்பதன். ஓடுவதில் ச�ற்ற சவற்றி 
எனக்கு �ல சிறந்த வோய்�்�ுகலளத் 
தந்தது, ஆனோல் நோன் சுயமோக-கவனம் 
சசலுத்திய இலக்குகள் �ல �ுண்�டுத்தும் 
முடிவுகலளயும் சசயல்கலளயும் 
விலளவித்தன. என் வோை்க்லகயில் மிக�் 
ச�ரிய ஒன்று தவறியிருந்தது.
 என் தோயின் இை�்�ிற்கும், அவரது 
நியோயமற்ற மரணத்திற்கு கைவுள் மீது 
(அவர் இருந்திருந்தோல் கூை) குற்றம் 
சோை்டுவபதோடு ஒ�்�ிடுலகயில் நோன் 
ச�ற்ற சோதலனகள் ஒன்றுபம இல்லல. 
மனச்பசோர்வில், நோன் பவறு எங்கும் 
சசல்லவில்லல என உணர்ந்பதன். 
உண்லமயோன பநோக்கத்துைன் எனக்கு 
வைிகோை்டுதலும் வைிநைத்துதலும் 
பதலவ�்�ை்ைது.
	 ஏபதோ என் இதயத்லதத் தை்ைத் 
சதோைங்கியது, அது என் அம்மோ என் 
வோை்க்லகலய�் �ரபலோகத்திலிருந்து 
�ோர்த்துக் சகோண்டிரு�்�தோகக் கூறியது. 
நோன் அதிக மது அருந்துதல் மற்றும் பநரம் 
கைந்த இரவு பநர உல்லோசங்களுைன் அலத 
எதிர்த்து�் ப�ோரோை முயற்சித்பதன், ஆனோல் 
என் இதயத்லதத் தை்டுவது பமலும் சத்தமோக 
மோறியது. இலத மறுக்க இயலவில்லல. 
கைவுள் என்லன �ல ஆண்டுகளோகத் 
துரத்துகிறோர் என்று எனக்குத் சதரியும். 
இறுதியோக, நோன் அவரிைமிருந்து ஓடுவலத 
நிறுத்த முடிவு சசய்பதன்.நிக் வில்லிஸ் நியூசிலோந்லதச் பசர்ந்த ஒரு நடுத்தர 

துூர ஓை்ை�்�ந்தய வரீர், இவர் 1500 மீை்ைர் ஓை்ைத்தில் 
இரண்டு ஒலிம்�ிக் �தக்கங்கலள சவன்றுள்ளோர் - 2008 
ச�ய்ேிங் ப�ோை்டிகளில் சவள்ளி மற்றும் 2016 ரிபயோ 
விலளயோை்டு�் ப�ோை்டிகளில் சவண்கலம் சவன்றுள்ளோர். 
நிக் மற்றும் அவரது சபகோதரர் ஸ்டீவ் ஆகிபயோர் நோன்கு 
நிமிைங்களுக்குள் ஒரு லமல் துூரம் ஓடிய நியூசிலோந்லதச் 
பசர்ந்த சபகோதரர்கள்.

 ஆகபவ, அக்பைோ�ர் 2003 இல், கைவுளிைம் என் பகோ�த்துக்கும் 
கீை்�்�டியோலமக்கும், பமலும் என் வோை்வில் நோன் கோய�்�டுத்திய 
எல்லோ மக்களுக்கோகவும் என்லன மன்னிக்கும்�டி இபயசுவிைம் 
பகை்பைன். அவர் என் இதயம் உள்பள வந்தோர்,  என்லன 
சுத்தமோக்கினோர். என் தோயின் மரணம் குறித்த எல்லோ பகோ�மும் 
கச�்�ும் குணமலைந்து, என் வோை்க்லகலய மீண்டும் சதோைங்க நோன் 
தயோரோக இருந்பதன்.
 என் வோை்க்லக என்சறன்றும் மோறிவிை்ைது, நோன் கைவுளின் 
“அலை�்ல�க் கோத்திரு�்�ு நிலலயில்” லவக்கோத வலர - 
நோன் ஒருப�ோதும் சவறுலமயோகபவோ அல்லது முழுநிலறவு 
ச�றோததோகபவோ உணர மோை்பைன். கைவுள் உண்லமயோனவர், 
அவர் ஒவ்சவோரு நோளும் என்னுைன் நைந்து சசல்கிறோர். 
நோன் வைிதவறும்ப�ோது அவர் என்லன தண்டிக்கிறோர், நோன் 
தனிலமயில் இருக்கும்ப�ோது என்லன பநசிக்கிறோர். ஆனோல் 
எல்லோவற்றிற்கும் பமலோக, நோன் பூமியில் என் கோலம் முடிந்ததும், 
நோன் அவருலைய �ரபலோக ரோே்யத்தில் நுலைந்து, என் தோய் 
மற்றும் குடும்�த்தினருைன் சகோண்ைோடுபவன் என்று அவர் எனக்கு 
வோக்குறுதி சகோடுத்திருக்கிறோர்.
 என் வோை்க்லகயில் நோன் சசய்த எதுவும் இதற்குத் 
தகுதியோனவனோக என்லன அனுமதிக்கவில்லல. என்னுலைய 
சுயநலமோன இரு�்�ு, கைவுள் அலனவலரயும் மன்னிக்க 
விரும்�ுகிறோர் என்�தற்குச் சோன்றோகும். நோம் பகை்க பவண்டும்.
 �ரிபூரண வோை்க்லகலய வோை்ந்த ஒபர மனிதர் இபயசு 
மை்டுபம. அவர் ஒருப�ோதும் யோருக்கும் அநீதி இலைக்கவில்லல, 
ஆனோலும் அவர் சசய்யோத குற்றத்திற்கோக அடிக்க�்�ை்டு 
அவமோன�்�டுத்த�்�ை்ைோர். இந்த தண்ைலன நிகழும் 
ப�ோசதல்லோம் அவர் அலமதியோக இருந்த�ின், அவர் சிலுலவயில் 
துூக்கிலிை�்�ை்டுக் சகோல்ல�்�ை்ைோர் - இது மிகவும் பமோசமோன 
குற்றவோளிகளுக்சகன ஒதுக்க�்�ை்ை ஒரு தண்ைலன ஆகும். மூன்று 
நோை்களுக்கு�் �ிறகு, இபயசு மரித்பதோரிலிருந்து உயிர்த்சதழுந்தோர், 
அவர் பதவனுலைய குமோரன் என்�லத நிரூ�ித்தோர், பமலும் 
அலனத்து மக்களின் தவறுகளுக்கும் விலல சகோடுக்கும் 
ஒரு மீை்�லர�் �ற்றிய எல்லோ தீர்க்கதரிசனங்கலளயும் அவர் 
நிலறபவற்றினோர். அவர் சசோர்க்கத்திற்கோன வோயில்கலளத் 
திறந்தோர்.
 இபயசு, மதம் சம்மந்த�்�ை்ைவர் அல்ல. அவர் நம் வோை்வின் ஒரு 
�குதியோக இருக்க விரும்�ும் ஓர் உயிருள்ள கைவுள். நோம் குைம்�ி�் 
ப�ோயிருக்கிபறோம், சவவ்பவறு பசோதலனகளுைன் ப�ோரோடுகிபறோம் 
என்று அவருக்குத் சதரியும். அவர் நம்லம விடுவிக்க உதவ 
விரும்�ுகிறோர், அ�்ப�ோதுதோன் நோம் வோை்க்லகலய முழுலமயோக 
அனு�விக்க முடியும், கடுலமயோன விதிகலளயும் 
ஒழுங்குமுலறயும் �ின்�ற்றி சலி�்�ோன வோை்க்லகலய வோை 
முடியோது.
 இபயசு தனது வோை்க்லகலய ஓர் இலவச �ரிசோக நமக்கு 
வைங்குகிறோர். கோத்திருக்கும் �ரிலசத் திறந்து �ோர்க்க  
பதர்வுசசய்யும் விரு�்�ம் நம்முலையது. நீங்கள் அலதத் திறந்து 
உள்பள இரு�்�லதக் கோண பவண்டும் என்று �ிரோர்த்திக்கிபறன்.

“இஜதா நான் இருக்கிஜறன்! நான் வாசலில் நின்று கதனவத் 
தட்டுகிஜறன். யாராவது என் குரனலக் ஜகட்டு கதனவத் திறந்தால், 

நான் உள்ஜள வந்து அந்த நபருடன் சாப்பிடுஜவன், அவர்கள் 
என்னுடன் இருப்பார்கள். ” - டவளிப்படுத்துதல் 3:20
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  கடவுள்      
என்னனத் 
தனது 
னககளில் 
னவத்திருக்கி-
றார்

 விலளயோை்டில் என் வோை்க்லகலய நோன் திரும்�ி�் �ோர்க்கிபறன், நோன் 
எதிர்�ோர்த்தலத விை வித்தியோசமோன மனிதர்களுைனும் சூை்நிலலகளுைனும் 
ஒரு தனித்துவமோன �ோலதயில் கைவுள் என்லன எவ்வோறு அலைத்துச் சசன்றோர் 
என்�லத�் �ோர்க்கிபறன். நோன் 2000 சிை்னி ஒலிம்�ிக்கிற்குச் சசல்லவில்லல 
என்று சதரிந்ததும், நோன் நிலலகுலலந்து ப�ோபனன். நோன் கைவுளிைம் 
பகள்வி எழு�்�ிபனன், “கைவுபள, நோன் ஏன் இங்பக இருக்கிபறன்? நோன் என் 
வோை்க்லகயில் இரண்டு வருைங்கலள வணீடித்துவிை்பைன், அதன் �யன் என்ன?” 
நோன் ஓர் பமோசமோன ஆண்டில் இருந்து ஓர் அற்�ுதமோன ஆண்டிற்குச் சசன்பறன். 
என்னோல் இ�்ப�ோது திரும்�ி�் �ோர்த்து, கைவுள் என்லன எங்பக அலைத்துச் 
சசன்றோர் என்�லத�் �ோர்க்க முடிகிறது.
 வளரும் ப�ோது நோன் விலளயோை்லை பநசித்பதன், நிலறய 
விலளயோை்டுகலள முயற்சித்பதன். நோன் ஒலிம்�ிக்லக�் �ோர்த்து, விலளயோை்டு 
வரீர்கள் சூ�்�ர் மனிதர்கள் என்று நிலன�்ப�ன். எனது நோை்லை�் �ிரதிநிதித்துவ
�்�டுத்துவதற்கும், ஒலிம்�ிக் ப�ோை்டிகளுக்குச் சசல்வதற்கும் நோன் எ�்ப�ோதோவது 
திறலமயோனவரோ என்று பயோசித்பதன். நோன் நிலறய விலளயோை்டுகலள 
முயற்சித்பதன், ப�ோை்டியிடுவலத பநசித்பதன். நோன் சற்று பமோசமோன 
�குதியில் இருந்த �ள்ளிக்குச் சசன்ற கோரணத்தினோல் தற்கோ�்�ுக்கோகவும், 

கிபரை் �ிரிை்ைனின் டடப்பி ஃப்லட் சிலற 
அதிகோரியோக ஆக�் �யிற்சி ச�றும்ப�ோது 
�ைபகோை்டுதல் விலளயோை்டில் இழுக்க�்�ை்ைோர். 
அவர் மூன்று ஒலிம்�ிக்கில் ப�ோை்டியிை்ைோர், இரண்டு 
ஒலிம்�ிக் �தக்கங்கலள சவன்றோர், பமலும் 
மூன்று உலக சோம்�ியன்ஷி�் தங்க �தக்கங்கலள 
சவன்றோர். ஆனோல் அது அவருக்கு எளிதோகத் 
சதோைங்கவில்லல. �ல உயர்வு தோை்வுகலளக் 
சகோண்ை பவலல வோை்க்லகயுைன், இபயசு கிறிஸ்து 
மீதோன விசுவோசம் எவ்வோறு �லமோக இருந்தது 
என்�லத ஃ�்லை் �கிர்ந்து சகோள்கிறோர். 

சிலற அதிகோரியோக பவலலலய நோடியதோலும் ேூபைோலவ�் �ைகிபனன். எங்கள் 
�யிற்சியில் �ைபகோை்டுதல் இயந்திர�் �யிற்சி இருந்தது, அது �ுதியதோக இருந்ததோல் 
நோன் அலத விரும்�ிபனன். நோன் கடுலமயோக�் �யிற்சி சசய்பதன்.
 ஒரு நோள் ஒருவர் என்னிைம் வந்து நோன் ஒரு �ைபகோை்டியோ என்று பகை்ைோர். 
நோன் இதுவலர �ைகில் இருந்ததில்லல, �ைபகோை்டுதல் என்றோல் என்னசவன்று 
எனக்கு உண்லமயில் சதரியவில்லல. நோன் �ைபகோை்டுதல் இயந்திரத்தில் நன்றோக 
சசய்கிபறன் என்று அவர் கூறினோர், எனபவ நோன் இலைபவலளயிலும் பரோவிங் 
�ோைத்திற்குச் சசன்பறன். எனது முதல் வோரத்தின் ச�ரும்�குதிலய நோன் அதில் 
கைித்திருந்தோலும், என் திறலமக்கு மூலக் கோரணம் அதுபவயோகும். இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு�் �ிறகு, நோன் உலக சோம்�ியனோக ஆனோன். 
 ஒரு சில உற்சோகமோன வோர்த்லதகளும், எனக்கோக பநரம் ஒதுக்கிய 
ஒருவரும் எல்லோ வித்தியோசங்கலளயும் ஏற்�டுத்தினர். என் �யிற்சியோளர் எ�்�டி 
�ைபகோை்டுவது என்று எனக்குக் கற்றுக் சகோடுத்தோர், ஆனோல் அதற்கு பநரம் எடுத்தது. 
சிை்னி ஒலிம்�ிக்கிற்கோன ேூனியர் பசோதலனகளில் 100 -க்கும் பமற்�ை்ைவர்களில் 
நோன் கலைசி இைத்லத�் �ிடித்பதன். ஒரு மோதத்திற்கு�் �ிறகு நோன் கிங்ஸ்ைன் 
பசோதலனகளில் 14 வது இைத்லத�் �ிடித்பதன், �ின்னர் சில மோதங்களுக்கு�் �ிறகு 
இறுதிச் பசோதலனகளில் சவன்பறன். 
	 எனது வோை்க்லகத் திை்ைம் �ள்ளி முடித்து, இரண்டு வருைங்கள் முழுபநர 
�யிற்சி, சிை்னி ஒலிம்�ிக்கிற்குச் சசன்று, �ின்னர் கோல்நலை மருத்துவரோக என் 
வோை்க்லகலயத் சதோைர பவண்டும். நோன் வை்ீலை விை்டு துூரமோக வந்பதன்; எனது 
�யிற்சியோளலரத் தவிர பவறு யோலரயும் எனக்குத் சதரியோது. நோன் ஒற்லறத் 
துடு�்�ு�் �ைகு ப�ோை்டிக்கு சிை்னிக்குச் சசல்வலத பநோக்கமோகக் சகோண்டிருந்பதன், 
பதர்வுச் பசோதலனகளில் எனக்கு ஒற்லற�் ஓை்ை�்�ந்தயமும் இருந்தது. 2000 
மீை்ைர் ஓை்ை�்�ந்தயத்தில் முதல் 1500 மீை்ைர் வலரயில் நோன் முன்னிலல 
வகித்பதன், ஆனோல் கலைசி 500 மீை்ைரில், என் எதிரோளி பமபலறி வந்துவிை்ைோர், 
நோன் �ந்தயத்தில் பதோற்பறன். நோன் சிை்னி ஒலிம்�ிக்கிற்கு�் �ந்தய வரீரோக 
சசல்லவில்லல.
 ஆனோல் என் �யிற்சியோளர் என்லனத் சதோைர்ந்து ஊக்குவித்தோர். சிை்னி 
விலளயோை்டுகளில் நோன் ஒரு ஓய்வு வரீரோக அலைக்க�்�ை்பைன், ஆனோல் நோன் ஓர் 
ஓய்வு வரீரோக இருக்க விரும்�வில்லல. அதற்கு�் �திலோக, நோன் 23 வயதுக்குை்�ை்ை 
உலக சோம்�ியன்ஷி�்�ிற்குச் சசன்று அந்த நிகை்வில் சவன்ற முதல் �ிரிை் ஆபனன். 
நோன் அந்த ஆண்டின் இறுதியில், “ஆஹோ, இது நோன் சசய்ய நிலனத்ததல்ல, 
ஆனோல் நோன் இலத மீண்டும் சசய்ய பவண்டியிருந்தோல், இலதத்தோன் சசய்பவன்” 
என்று நிலனத்பதன். அந்த பநரத்தில் நோன் ஒலிம்�ிக்கிற்கு�் ப�ோதுமோன 
அளவுக்குத் தயோரோக இல்லல, ஆனோல் இருந்தும் அது எனக்கு ஓர் அற்�ுதமோன 
ஆண்ைோக இருந்தது. என்லன�் ச�ோறுத்தவலர, அது சவற்றிகலள�் �ற்றியது 
அல்ல, கைவுள் என்லன உண்லமயிபலபய அவருலைய லககளில் �ிடித்துள்ளோர், 
எனக்சகன ஒரு திை்ைம் லவத்துள்ளோர் என்�லத உணர்ந்து சகோள்வதுதோன்.
 நோன் அடிக்கடி ல��ிளில் எனக்கு�் �ிடித்த வோசகத்லத நிலனத்து�் 
�ோர்க்கிபறன், “கர்த்தலர உங்கள் முழு இருதயத்பதோடு நம்�ுங்கள், உங்கள் சசோந்த 
�ுரிதலில் இருக்கோதீர்கள்; உங்கள் எல்லோ வைிகளிலும் அவருக்குக் கீை்�்�டியுங்கள், 
அவர் உங்கள் �ோலதகலள பநரோக்குவோர் ”	(நீதிசமோைிகள் 3: 5-6). என்லன�் 
ச�ோறுத்தவலர, அந்த ஆண்டு ஒரு கற்றல் அனு�வமோகும். நோம் எ�்ப�ோதும் 
கிறிஸ்துலவ விசுவோசிக்கிபறோம். என் வோை்க்லக ஒரு தளமோகும், அதில் நோன் 
கைவுலள அறிந்துசகோள்கிபறன், என்லன�் �ற்றியும் அறிந்து சகோள்கிபறன்.
 கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வரோக இரு�்�தும் கைவுலள�் �ுரிந்துசகோள்வதும் 
ஒரு தோனியங்கி விஷயம் அல்ல, அது எனக்கு நோபன சசய்ய பவண்டிய 
ஒரு பதர்வு. கைவுலள என் வோை்க்லகயில் வரும்�டியும், அவருைன் உறவு 
லவத்துக்சகோள்ளவும் நோன்தோன் பதர்வு சசய்பதன். நோம் யோரும் மிகச் 
சரியோனவர்கள் அல்ல; நோம் ச�ரும்�ோலும் நம் வோை்க்லகயில் கைவுளுக்கு 
முதலிைம் சகோடு�்�தில்லல. அதுபவ நம்முலைய �லை�்�ோளருைனோன 
உறலவ உலைக்கிறது. ஆனோல், கைவுள் தம்முலைய குமோரனோகிய 
இபயசுலவ சிலுலவயில் மரிக்க அனு�்�ி - நோம் சசய்த எல்லோ 
தவறோன விஷயங்கலளயும் தன்னுைன் எடுத்துச் சசன்றோர் என்று 
நம்�ுவதன் மூலம்- இபயசுவின் ச�யலரக் பகை்டு, அவரிைம் 
திரும்�ி வர கைவுள் நமக்கு எ�்�டி வோய்�்�ளித்தோர் என்�லத�் 
�ுரிந்து சகோள்ளும் ப�ோது  - நோம் அந்த உலைந்த உறலவ 
மீை்சைடுக்க முடியும். நோம் இன்னும் ஒவ்சவோரு நோளும் 
குை�்�மலைகிபறோம், ஆனோல் இபயசுபவோடு உறவு 
லவத்துக் சகோள்வதும், என் வோை்க்லகயில் அவலர 
லவத்திரு�்�தும் எல்லோவற்லறயும் மோற்றுகிறது.  
 நோன் கைவுபளோடு சரியோக இருக்க 
விரும்�ுகிபறன், ஆகபவ, “இபயசு என் வோை்க்லகயில் 
வோருங்கள்” என்று சே�ித்பதன். அதுதோன் 
வோை்க்லகலய�் �ற்றிய எனது முன்பனோக்கின் 
ஆரம்�ம், அது எனது விலளயோை்டிலும் சகோண்டு 
சசல்ல�்�ை்ைது. என் நம்�ிக்லக எனக்கு இதுப�ோன்ற 
ஓர் அடித்தளத்லத அளித்து, �ித்து�்�ிடுத்த 
விலளயோை்டு உலகில் என்லனத் தக்க லவத்துக் 
சகோண்ைது. அது என்லன எங்பக அலைத்துச் 
சசன்றது என்று �ோருங்கள்?

“கர்த்தனர உங்கள் முழு இருதயத்ஜதாடு நம்புங்கள், 
உங்கள் டசாந்த புரிதலில் இருக்காதீர்கள்; உங்கள் எல்லா 
வைிகளிலும் அவருக்குக் கீை்ப்படியுங்கள், அவர் உங்கள் 

பானதகனள ஜநராக்குவார்.” - நீதிடமாைிகள் 3: 5-6
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எனது 
மகிை்ச்சி 
அனன-
த்திற்கும் 
ஆதாரம்

	 எனது ரக்�ி வோை்க்லகயில் 
நோன் இருக்கும் இைத்லத அலைய 
எனக்கு நிலறய கடின உலை�்�ும் 
�யிற்சியும் பதலவ�்�ை்ைது. எனது 
தந்லதயின் ப�ோதலன மற்றும் 
ஆதரவு அலனத்திற்கும் நோன் நன்றி 
கூறுகிபறன். ஒரு ப�ோதகரோக, கடின 
உலை�்�ினோலும் இபயசு கிறிஸ்துவின் 
மீதுள்ள விசுவோசத்தினோலும் எதுவும் 
சோத்தியமோகும் என்று என் தந்லத 
எனக்குக் கற்றுக் சகோடுத்தோர். என் சசோந்த 
வோை்க்லகயில் அது �லனளி�்�லத 
நோன் கண்டிருக்கிபறன். என் திறலமலய 
எனக்குக் சகோடுத்தது கிறிஸ்துதோன் 
என்�லத நோன் அறிபவன், அவருலைய 
மகிலமக்கோக அலத�் �யன்�டுத்த அவர் 
எனக்குக் சகோடுத்த வோய்�்�ுகளுக்கு நோன் 
நன்றி கூறுகிபறன்.
 2016 ரிபயோ ஒலிம்�ிக்கிற்குச் 
சசல்வது நம்�முடியோததோக இருந்தது. 
எங்கள் நோை்டின் சகோடிலய நோன் 
சும�்ப�ன் என்று அவர்கள் என்னிைம் 
சசோன்னப�ோது, அது உண்லமயில் எனக்கு 
மிகவும் முக்கியமோக இருந்தது. அதற்கு 
முன்னர் ஒலிம்�ிக் சதோைக்க விைோலவ 
நோன் �ோர்த்த ப�ோசதல்லோம், விளக்குகள், 
அலனத்து விலளயோை்டு வரீர்களும் 
சவளிபய நைந்து சசல்வது மற்றும் �ல 
நோடுகலள�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்தும் 
சகோடிகலள நோன் �ோர்�்ப�ன். 
உலகின் மிக�் ச�ரிய விலளயோை்டு 
நிகை்வுகளில் ஒன்றில் நோன் இந்தக் 
சகோடிலய ஏந்திச் சசல்பவன் என்�து 
என்லன உணர்ச்சிவச�்�டுத்தியது. 

ஓசியா ஜகாலினிசாவ் ஒரு சதோைில்முலற ஃ�ிேியன் ரக்�ி வரீர் ஆவோர், 
அவர் 2016 ரிபயோ ஒலிம்�ிக்கில் தனது நோை்டிற்கோக சகோடி ஏந்தி இருந்தோர். 
ஃ�ிேி சசவன்ஸ் அணியின் பக�்ைனோகவும் இருந்த அவர், தங்க�் 
�தக்கத்லத�் ச�ற வைிநைத்தினோர் - இது ஒலிம்�ிக் ப�ோை்டியில் ஃ�ிேியின் 
முதல் �தக்கம் ஆகும். பகோலினிசோவ் அசமரிக்கோவில் பமேர் லக்ீ ரக்�ியுைன் 
சதோைில் ரதீியோக விலளயோடுகிறோர்.

ரக்�ி ஃ�ிேியின் நம்�ர் 1 சர்வபதச விலளயோை்டு. என்லனயும் 
எனது அணிலயயும் மை்டுமல்ல, எனது குடும்�த்லதயும் எனது 
நோை்லையும் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்த முடிந்ததில் ச�ருமிதம் 
அலைந்பதன். இது ஒரு மிக�்ச�ரிய சகௌரவம். 
 ஒலிம்�ிக்கில் இரு�்�து எனக்கு ஒரு �ுதிய அளவிலோன 
மகிை்ச்சிலயக் சகோடுத்தது. இதற்கு முன்�ு, எங்கள் பதசிய 
கீதம் இலசக்க�்�டும் ப�ோது நோன் எ�்ப�ோதும் அழுபவன். 
ஆனோல் ஒலிம்�ிக் ப�ோை்டிகளில், சிரி�்�லதத் தவிர என்னோல் 
பவசறதுவும் சசய்ய முடியவில்லல. 
 மக்கள் என்னிைம் பகை்�ோர்கள், “நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு 
சிரிக்கிறீர்கள்?” என்னோல் �திலளிக்க முடியவில்லல. 
எனக்குள் குமிை்ந்த மகிை்ச்சியின் கோரணமோக நோன் சிரிக்க 
விரும்�ிபனன். 
 ஆனோல் என் நோை்லை�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்தும் 
வோய்�்ல� விைவும் நோன் பதவனுலைய ரோே்யத்லத 
�ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்தும் �ோக்கியம் எனக்கு இருந்தது. 
அதனுைன் எதுவும் ஒ�்�ிை முடியோது! உங்களோல் ஒரு தங்க�் 
�தக்கத்லத சவல்ல முடியும், ஆனோல் மிக�் ச�ரிய �ரிசு 
என்�து நீங்கள் கைவுளின் குைந்லத என்�லத அறிவதுதோன். 
எந்தசவோரு ந�ருக்கும் மிக�்ச�ரிய குறிக்பகோள், இபயசு 
அவர்களின் தனி�்�ை்ை இலறவன் மற்றும் இரை்சகர் என்�லத 
அறிவதுதோன். 
 ரக்�ி விலளயோை்டுக்கோக எனக்கு கிலைத்துள்ள 
மகிை்ச்சிலய கைவுள் எனக்குத் தருகிறோர். எனது மகிை்ச்சி 
அலனத்திற்கும் ஆதோரம் அவர் தோன். என்னில் கிறிஸ்துலவக் 
சகோண்டு, விவரிக்க முடியோத ஒரு அலமதிலயயும் 
ச�ோறுலமலயயும் நோன் அனு�விக்கிபறன். ஒவ்சவோரு 
முலறயும் நோங்கள் விலளயோடும் முன்�ும் �ிறகும் கைவுலள 
சே�ிக்க பநரத்லதச் சசலவிை பவண்டும் என்�லத எனது 
அணியினரும் நோனும் உறுதிசசய்கிபறோம். கோலலயில், 
நோங்கள் ஒன்றோக�் �ிரோர்த்தலன சசய்கிபறோம், �ின்னர் 
மீண்டும் �யிற்சி ச�ற்ற �ிறகும் சசய்கிபறோம். நோங்கள் 
இந்த விலளயோை்லை விலளயோடுவதற்கு இபயசு 
கிறிஸ்துபவ கோரணம் என்�லத அலனவரும் அறிபவோம். 
மரணத்திலிருந்து நம்லமக் கோ�்�ோற்றி, அவருலைய மரணம் 
மற்றும் உயிர்த்சதழுதல் மூலம் நம்லம உயிர்�்�ித்தவர் நம் 
�க்கம் இருக்கிறோர்.
 நோன் ரக்�ி விலளயோடுவலத முடித்தவுைன், மக்கள் 
நோன் விலளயோடிய விதத்லதத் எண்ணி�் �ோர்�்�ோர்கள், 
நோன் வித்தியோசமோக இரு�்�லத உணர்வோர்கள் - அது நோன் 
சசய்ததன் கோரணமோக அல்ல, நோன் நம்�ு�வரின் கோரணமோக. 
இன்று இ�்ப�ோது இருக்கும் நிலலலய மக்கள் �ோர்க்கும்ப�ோது, 
கிறிஸ்துவின் கோரணமோக மை்டுபம நோன் இங்கு வந்பதன் 
என்று அவர்கள் சதரிந்து சகோள்ள பவண்டும். 
 என் வோை்க்லகயில் கிறிஸ்து இல்லோமல், நோன் இன்று 
இருக்கும் இந்ந�ரோக இருக்க மோை்பைன். நோன் ஒலிம்�ிக் 
�தக்கம் சவன்றிருக்க மோை்பைன். ப�ோை்டியிடுவதற்கும் சவற்றி 
ச�றுவதற்கும் கைவுள் என்லனத் பதர்ந்சதடுத்ததில் மகிை்ச்சி 
அலைகிபறன், ஆனோல் நோன் அவருலைய ரோே்யத்தின் ஓர் 
அங்கமோக இரு�்�தில் மகிை்ச்சி அலைகிபறன், இது  
தங்கத்லத விைவும் மதி�்�ு வோய்ந்தது.

“நான் பிறப்பதற்கு முன்பு கர்த்தர் அனைத்தார்; 
என் தாயின் வயிற்றில் இருந்து அவர் என் 

டபயனரக் கூறியுள்ளார்.” - ஏசாயா 49: 1
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  இஜயசு 
கிறிஸ்து 
இல்லாமல் 
எதுவும் 
இல்னல

 எனக்கு 8 வயதோக இருந்த ப�ோது, 
என் முதல் விலளயோை்டு சந்தி�்�ில் 
ஒரு ப�ோதகர் என் ச�ற்பறோருக்கு 
என்லன�் �ற்றி இலறவனிைமிருந்து 
சசய்திலய சகோடுத்தோர். இந்த�் 
ப�ோதகர் இலங்லகக்கு வருலக 
தந்தோர், அவர் என்ன ப�சுகிறோர் 
என்�லத�் �ுரிந்து சகோள்ள எனக்கு 
ப�ோதுமோன வயது இல்லோத ப�ோதிலும், 
என் ச�ற்பறோர் அவள் சசோன்னலத�் 
�ிடித்துக் சகோண்ைனர்: ஒரு நோள் நோன் 
இலங்லகக்கு ச�ருலம பசர்�்ப�ன்; 
ஒரு நோள் நோன் இலங்லகக்கு ஒரு 
�தக்கத்லதக் சகோண்டு வருபவன் என்று.
 எனக்கு ஓை்ைம் என்ற திறலமலயக் 
கைவுள் �ரிசளித்து இரு�்�து எவருக்கும் 
சதரியோது. என்னுள் இருக்கும் 
திறலமலய�் �ோர்த்த முதல் ந�ர் என் 
அம்மோ, அவர் வோை்க்லகயில் என் 
எல்லோ ஏற்ற தோை்வுகளிலும் எ�்ப�ோதும் 
என்னுைன் இருந்தவர்.
 நோன் முதலில் நீச்சல் வரீர்; நோன் 
ஒருப�ோதும் தைகளத்தில் ஆர்வம் 
கோை்ைவில்லல. நோன் நீச்சலல 
பநசித்பதன், நோன் அலத நிறுத்துபவன் 
என்று ஒருப�ோதும் நிலனத்ததில்லல, 
ஆனோல் என் அம்மோவும் தந்லதயும் 
நோன் என்லன அறிந்தலத விைவும் 
என்லன நன்கு அறிந்திருந்தோர்கள், 
அதனோல் நோன் தைகளத்தில் 
ப�ோை்டியிை ஆரம்�ித்பதன். நோன் 
தைகளத்தில் சதோைர்ந்பதன், விலரவில் 
இலங்லகயில் 9 வயதுக்குை்�ை்ைவர்களில் 
சோம்�ியனோபனன். நோன் எனது 
�யிற்சியோளருைன் தனி�்�ை்ை 
�யிற்சிலயத் சதோைங்கிபனன், பமலும் 
சிற�்�ோக வர ஆரம்�ித்பதன். 
 

டெலிண்டா ோன்சன் 100மீ மற்றும் 200மீ ஓை்ை�்�ந்தயங்களில் 
நி�ுணத்துவம் ச�ற்ற இலங்லக தைகள வரீர் ஆவோர். 2018 
சதற்கோசிய ேூனியர் விலளயோை்டு�் ப�ோை்டியில், ேோன்சன் 
100மீ மற்றும் 200மீ ஓை்ை�்�ந்தயத்தில் சவண்கல�் �தக்கத்லத 
சவன்றோர், பமலும் அவரது அணி 4x100மீ ரிபலவில் தங்க�் �தக்கம் 
சவன்றது. அபத ஆண்டு, அர்சேன்டினோவில் நைந்த இலளஞர் 
ஒலிம்�ிக் ப�ோை்டிகளில் 200மீ ஓை்ைத்தில் ஒை்டுசமோத்தமோக 
ஒன்�தோவது இைத்லத�் �ிடித்தோர், அங்கு அவர் 200மீ �ந்தயத்தில் 
24.07 வினோடிகளில் தனி�்�ை்ை சிறந்த பநரத்லத அலமத்தோர்.

 17 வயதில், நோன் முதலில் இலங்லகலய 2018 
சதற்கோசிய ேூனியர் விலளயோை்டு�் ப�ோை்டியில் 
�ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்திபனன், அதில் 100மீ மற்றும் 200மீ 
ஓை்ை�்�ந்தயங்களில் சவண்கல�் �தக்கங்கலளயும், 
4x100மீ ரிபலவில் தங்க�் �தக்கத்லதயும் சவன்பறன். 
அ�்ப�ோதிலிருந்து, என் வோை்க்லக வித்தியோசமோனது.
 அர்சேன்டினோவின் �ுசவனஸ் அயர்ஸில் நலைச�ற்ற 
2018 இலளஞர் ஒலிம்�ிக் ப�ோை்டி என்னோல் மறக்க முடியோத 
ப�ோை்டி ஆகும். 200மீ ஓை்ை�்�ந்தயத்திற்கோன எனது முதல் உலக 
நிகை்வு இது, நோன் மிகவும் �யந்பதன். ப�ோை்டியின் முதல் 
கை்ைத்தில், நோன் மிகவும் �தை்ைமோக இருந்பதன், அழுத்தத்தின் 
விலளவோக என் உைல் சரியோக சசயல்�ைவில்லல. அந்த�் 
�ந்தயத்தில் ஐந்தோவது இைத்லதயும், உலகில் 16 வது 
இைத்லதயும் ச�ற்று �ந்தயத்லத முடித்பதன். 
 என்னோல் எனது தனி�்�ை்ை சிறந்த பநரத்தில் கூை ஓை 
முடியோததோல் மனம் உலைந்பதன், ஆனோல் நோன் முயற்சிலயக் 
லகவிைவில்லல. இலங்லகயில் உள்ளவர்களிைமிருந்து 
எனக்கு நிலறய ஆதரவு இருந்தது, என் �யிற்சியோளர் 
எ�்ப�ோதும் எனக்கு ஆதரவோக இரு�்�ோர், எனக்கு 
ஆதரவளி�்�ோர் என்று எனக்குத் சதரியும். என் அம்மோவும் 
அ�்�ோவும் என்லன உந்தித் தள்ளத் தவற மோை்ைோர்கள் 
என்�தும் எனக்குத் சதரியும். ஆனோல் எல்லோவற்றிற்கும் 
பமலோக, நோன் ஆரம்�ித்தலத விை்டுவிை இபயசு 
விரும்�வில்லல என்று எனக்குத் சதரியும். தீர்க்கதரிசனம் 
உண்லமயோகுவலத நோன் கோண பவண்டும் என்று அவர் 
விரும்�ினோர். 
 நோன் முயற்சிலயக் லகவிைவில்லல; அதற்கு�் 
�திலோக, நோன் மீண்சைை பவண்டியிருந்தது. நோன் 
என்லன ஒருநிலல�்�டுத்தி இலறவன் மீதும் அவருலைய 
சரியோன பநரத்தின் மீதும் நம்�ிக்லக லவத்பதன். இறுதி�் 
�ந்தய நோளில், 24.07 வினோடிகளில் ஒரு �ுதிய தனி�்�ை்ை 
சிறந்த சோதலனயுைன் ஓடி, என் �ந்தயத்தில் முதல் 
இைத்தில் முடித்பதன்! 200மீ �ந்தயத்தில், ஆசியோவிலும் 
சதற்கோசியோவிலும் மிக பவகமோன, இலங்லக ேூனியர் தைகள 
வரலோற்றில் ஒலிம்�ியர்களோன சுசோந்திகோ சேயசிங்க மற்றும் 
தமயந்தி தர்ஷோ ஆகிபயோருக்கு�் �ிறகு உலகின் மிக பவகமோன 
ேூனியரோக நோன் இைம் ச�ற்பறன்! இது அந்த ப�ோதகர் மூலம் 
கூற�்�ை்ை கைவுளின் தீர்க்கதரிசன வோர்த்லதகள் என்று 
எனக்குத் சதரியும்.
 இபயசு கிறிஸ்து இல்லோமல் நோன் இல்லல, அவருலைய 
ச�யலரக் கூறுவதற்கு நோன் ஒருப�ோதும் சவை்க�்�ை 
மோை்பைன். இன்று எனது அலையோளத்திற்கு�் ச�ருமிதம் 
சகோள்கிபறன், ஆனோல் நோன் இன்னும் சவகுதுூரம் சசல்ல 
பவண்டும் என்�லதயும் அறிபவன். இது ஓர் ஆரம்�ம் மை்டுபம. 
ஒரு நோள், உலகின் சிறந்த ஓை்ை�்�ந்தய வரீரோகி, என் 
இபயசுலவயும், என் பதசத்லதயும், எனது குடும்�த்லதயும், 
எனது �யிற்சியோளர்கலளயும் ச�ருலம�்�டுத்துபவன் என்று 
நம்�ுகிபறன்.

“நான் அவர் மூலம் இனவ அனனத்னதயும் 
டசய்ய முடியும் அவஜர எனக்கு பலம் 

தருகிறார்.”  - பிலிப்பியர் 4:13
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 ஒரு  
ஜநாக்க-
த்துடன் 
கட்டப்பட்ட-
து

	 குலற�ோடுகள் உள்பளோருக்கோன 
எலலை் தைகள விலளயோை்டு 
வரீர்களுக்கோன முகோமில் நோன் 
முதன்முதலில் பசர்ந்தப�ோது, நோன் 
திடீசரன்று சதரிந்து சகோண்பைன். 
அவருலைய ச�யருக்கு மகிலமலயக் 
சகோண்டுவருவதற்கோக - கைவுள் என்லன 
ஏன் லவத்திருந்தோர் என்�லத நோன் 
உணர்ந்பதன். 
 ஓர் அதிர்ச்சிகரமோன சம்�வத்லத 
அனு�வித்த �ிறகு சிலருக்கு 
ச�ருமூலள வோதம் உருவோகிறது, 
மற்றவர்கள் அதனுைன் �ிறக்கிறோர்கள். 
நோன் உைற்குலற�ோை்டுைன் �ிறந்பதன் 
- �ிற�்�தற்கு முன்ப� என் மூலளக்கு 
ஆக்ஸிேன் குலறவோக இருந்ததோல் 
என் உைலின் இைது �ுற சதோைர்�ு 
�லவனீமலைந்தது, என் இைது �ுறம் 
சற்பற உணர்ச்சியற்றது ப�ோல் ஆனது- 
அதனோல் அது இல்லோத வோை்க்லக 
எனக்குத் சதரியோது. நோன் வளரும் 
ப�ோது ஒரு �ிரதோன �ள்ளியில் 
�டித்ததோல், குலற�ோடுகள் இல்லோத 
குைந்லதகளுைன் விலளயோை்டுகளில் 
ப�ோை்டியிை்பைன். அதனோல்தோன் 
நோன் எ�்ப�ோதுபம மிகவும் 
ப�ோை்டித்தன்லமயுைன் இருந்பதன் 
என்று நிலனக்கிபறன் - மற்ற 
அலனவருக்கும் என்னோல் அவர்களுைன் 
ப�ோை்டியிை முடியும் என்�லத நிரூ�ிக்க 
விரும்�ிபனன். 
 நோன் ஒருப�ோதும் 
விலளயோை்டுக்கோகத் பதர்வு 
சசய்ய�்�ைவில்லல; நோன் ஒருப�ோதும் 
உயர்நிலல�் �ள்ளியில் அணிகளில் 
பசர்க்க�்�ைவில்லல, ஏசனன்றோல் 
என்னோல் நன்றோக சமோளிக்கபவோ 
மற்றவர்களுைன் சரிசமமோக 
ப�ோை்டியிைபவோ முடியோது என்று 
மக்கள் கருதினர். ஆனோல் தைத்திலும் 
களத்திலும், அணியில் இைம் ச�ற நீங்கள் 
சசய்ய பவண்டியது எல்லோம் சவற்றி 
ச�றுவது தோன், நோன் அலதச் சசய்பதன். 
ஒலிம்�ிக்கில் ப�ோை்டியிடுவதற்கோன 
எனது கனவுகள் உயர்நிலல�் 
�ள்ளியில் �ிறந்தன, ஆனோல் 2010 
-ஆம் ஆண்டு வலர என்லன�் ப�ோன்ற 
குலற�ோடுகள் உள்ள மற்றவர்களுைன் 
நோன் விலளயோை்டில் ப�ோை்டியிைத் 
சதோைங்கவில்லல. 

டயான் புயிஸ் சதன்னோ�்�ிரிக்கோவிலிருந்து 
வந்த ஒரு �ோரோலிம்�ிக் தைகள வரீர் மற்றும் நீளம் 
தோண்டு�வர் ஆவோர். பலசோன ச�ருமூலள வோதம் 
சகோண்ை �ுயூஸ் T38 வகு�்�ில் ப�ோை்டியிடுகிறோர். 
�ிபரசிலின் ரிபயோ டி சேனிபரோவில் நலைச�ற்ற 2016 
�ோரோலிம்�ிக்கில், ஆண்களுக்கோன 400மீ ஓை்ைத்தில் 
49.46 வினோடிகளில் தனி�்�ை்ை சிறந்த பநரத்தில் 
ஓடியப�ோது தங்க�்�தக்கம் சவன்றோர்.

 சில பநரங்களில் நோன் விரக்தியலைந்பதன் அல்லது 
ஊக்கம் இைந்பதன். நோன் இபயசு கிறிஸ்துலவ என் தனி�்�ை்ை 
இலறவன் மற்றும் இரை்சகரோக ஏற்றுக்சகோண்டு, என் உயிலர 
அவருக்குக் சகோடுத்த �ிறகு, “ஏன் கைவுபள? எனக்கு ஏன் இந்த 
இயலோலம?” என்ற பகள்வி எனக்குள் இருந்தது. அவர் விரும்�ினோல் 
என்லனக் குண�்�டுத்தும் திறன் இரு�்�து எனக்குத் சதரியும், 
ஆனோல் அவர் அவ்வோறு சசய்யவில்லல. குலற�ோடுகலளக் 
சகோண்டிருக்கும் எலலை் தைகள விலளயோை்டு வரீர்களுக்கோன 
முகோமுக்கு நோன் சசல்லும் வலர, கைவுள் எனக்கோக ஒரு பநோக்கம் 
சகோண்டிரு�்�லத எனக்கு மிகவும் சதளிவு�டுத்தினோர். குருைனோக 
�ிறந்த ஒரு மனிதலன�் �ற்றி பயோவோன் 9 -ஆம் அத்தியோயத்தில் 
ஒரு ல��ிள் கலதலய�் �டித்பதன். மக்கள் இபயசுவிைம், “இந்த 
மனிதன் ஏன் குருைனோக �ிறந்தோன்? அவர் �ோவம் சசய்தோரோ, 
அல்லது அவரது ச�ற்பறோர் சசய்தோரோ?” என்று பகை்ைனர். இபயசு 
சசோன்னோர், “இந்த மனிதபரோ, அவருலைய ச�ற்பறோபரோ �ோவம் 
சசய்யவில்லல, ஆனோல் பதவனுலைய கிரிலயகள் அவரிைத்தில் 
கோண்�ிக்க�்�டுவதற்கோகபவ இது நைந்தது.”	இந்தக் கலத என்லன 
இன்னும் கடினமோக�் ப�ோை்டியிைத் துூண்டியது. கைவுலள 
மகிலம�்�டுத்தபவ என் நிலல உள்ளது என்�லத நோன் அந்த 
பநரத்தில் அறிந்பதன். 
 எனது சிறிய நகரம் �ற்றி உங்களுக்குத் சதரிந்தோல், அந்த�் 
�குதிலயச் பசர்ந்த ஒருவர் �ோரோலிம்�ிக்கில் �ங்பகற்க நிலன�்�து 
ல�த்தியக்கோரத்தனம் என்று நீங்கள் கூறுவர்ீகள். நீங்கள் சசோல்வது 
சரிதோன். �ோரோலிம்�ிக்கிற்குச் சசல்வது எனது ஊரிலிருந்து எவரும் 
இதுவலர சசய்திரோத மிக�்ச�ரிய சோதலனகளில் ஒன்றோகும்! 
நோன் இலதச் சசய்த ஒபர கோரணம், இந்தக் கனலவ கைவுள் என் 
இதயத்தில் லவத்தோர். அவர் என் வோை்க்லகக்சகன ஒரு திை்ைத்லத 
லவத்திருந்தோர், அவபர என்லன அங்கு அலைத்து வந்தோர். நோன் 
அரங்கத்திற்குள் நுலைந்த ப�ோது, அவலர என்னோல் உணர 
முடிந்தது.
 இந்தக் கனலவத் சதோைர்ந்த ப�ோது எனக்கு 
�ல சவோல்கள் வந்தன. ஒரு முலற பமோசமோன நிதி�் 
ப�ோரோை்ைத்லத அனு�வித்பதன், ஸ்சைல்லன்ப�ோஷ் நகரில் 
எனது விலளயோை்டுக்கு�் �யிற்சி அளிக்க கைவுள் எனக்கு 
உதவித்சதோலக வைங்கிய வலர நோனும் எனது குடும்�மும் 
ஒருவரின் சகோல்லல�்�ுறத்திற்கு சசல்ல பவண்டியிருந்தது - அங்கு 
எனக்கும் எனது குடும்�த்திற்கும் நன்றோக உணவளிக்க�்�ை்ைது, 
தங்குமிைம் அளிக்க�்�ை்ைது, என்னோல் �யிற்சி ச�ற முடிந்தது. 
இன்சனோரு வருைம், எனது சசயல்திறலன�் ச�ோறுத்தவலர 
நோன் மிக பமோசமோன சசயல்கலளச் சசய்தப�ோது, அதுவலர 
ச�றோத அளவிற்கு மிகவும் அதிகமோக கைவுளின் அன்ல� நோன் 
அனு�வித்பதன். கைவுள் என்லன உருவோக்கிய மனிதனோக 
வடிவலமக்கத் பதலவயோன ஒவ்சவோரு முயற்சிலயயும் எவ்வோறு 
சதோைர்ந்து சசய்கிறோர் என்�லத இ�்ப�ோது நோன் கோண்கிபறன் 
- எல்லோவற்லறயும் அவருலைய பநோக்கத்திற்கும் அவருலைய 
வோர்த்லதக்கும் ஏற்� சசய்ய லவக்கிறோர். 
 கைவுளோல் என்லன உைனடியோக குண�்�டுத்த  
முடியும் என்று எனக்கு இன்னும் சதரியும் என்றோலும்,  
விலளயோை்டுகளில் அவர் எனக்கு ஒரு திை்ைத்லத  
லவத்திருக்கிறோர் - அவலர மகிலம�்�டுத்தவும், குலற�ோடுகள்  
உள்ள மற்றவர்களுக்கு விலளயோை்டில் சமத்துவம் இருக்க  
ப�ோரோைவும் திை்ைம் லவத்திருக்கிறோர். எனது இயலோலம  
மற்றும் விலளயோை்டின் �யணத்தின் மூலம், ஒரு சிறந்த 
மனிதரோகவும், மிகவும் தோை்லமயோன கிறிஸ்துலவ�்  
�ின்�ற்று�வரோகவும் கைவுள் என்லன வடிவலமத்துள்ளோர்.  
எனது விலளயோை்டுக்கோக நோன் பநர்கோணல்  
சசய்ய�்�டும்ப�ோது, கைவுள் என்லன எவ்வோறு 
உற்சோக�்�டுத்துகிறோர், எ�்ப�ோதும் எனக்கோக  
என்னுைன் இருக்கிறோர் என்�லத மற்றவர்களுக்கு  
என்னோல் சசோல்ல முடிகிறது. 
 இந்த விலளயோை்டு கைவுளின் பவலலலயயும் 
திரு�்�ணிலயயும் சசய்ய ஒரு சிறந்த தளமோக மோறியுள்ளது.  
நோன் ஒரு பதசத்லத ஊக்குவிக்கும் ஒரு சிறிய நகரத்லதச்  
பசர்ந்த ஒரு சிறுவன் மை்டுபம. கைவுள் எனக்குக் சகோடுத்த  
�ணிக்கும் அவர் எனக்சகன லவத்த �யணத்திற்கும்  
நோன் நன்றி கூறுகிபறன்.

“உனக்காக நான் னவத்திருக்கும் திட்டங்கள், உன்னன 
வளப்படுத்தும் திட்டங்கள், உனக்கு தீங்கு வினளவிக்காமல், 
உனக்கு நம்பிக்னகனயயும் எதிர்காலத்னதயும் டகாடுக்கும் 
திட்டங்கள் அனனத்னதயும் நான் அறிஜவன்.”   - எஜரமியா 29:11
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என்னால் 
முடிந்தவனர 
இஜயசுனவக் 
காட்ட 
ஜவண்டும்

 

ோனின் டபக்கி கனடிய ச�ண்கள் பதசிய அணிக்கோக 
விலளயோடும் ஒரு சதோைில்முலற சோக்கர் வரீர் ஆவோர். 
அசமரிக்கோ மற்றும் கனைோவின் இரை்லை குடிமகளோன 
ேோனின் அசமரிக்கோவின் சகோலரோபைோவில் �ிறந்தோர், 
ஆனோல் இ�்ப�ோது கனைோவில் வசிக்கிறோர். அவர் 2016 ரிபயோ 
டி சேனிபரோ ஒலிம்�ிக்கில் சவண்கலம் சவன்ற கபனடிய 
அணியின் ஒரு �குதியோக இருந்தோர், அங்கு அவர் மூன்று 
பகோல்கலள அடித்தோர் மற்றும் ஓர் ஆை்ைத்லதத் தவிர மற்ற 
அலனத்லதயும் சதோைங்கினோர்.

“[ஆ]னால் கர்த்தனர நம்புகிறவர்கள் தங்கள் பலத்னதப் 
புதுப்பிப்பார்கள். அவர்கள் கழுகுகள் ஜபான்ற சிறகுகளில் 

உயருவார்கள்; அவர்கள் ஓடுவார்கள், ஜசார்வனடய மாட்டார்கள், 
அவர்கள் நடப்பார்கள், மயக்கம் அனடய மாட்டார்கள்.”  - ஏசாயா 40:31
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 2015 உலகக் பகோ�்ல�க்குச் சசல்லும் அணியில் பசர நோன் நிலறய தியோகம் 
சசய்பதன். அந்த ஆண்டின் சதோைக்கத்தில் நோன் எனது சசோந்த நோை்லையும், எனது 
குடும்�த்தினலரயும், நண்�ர்கலளயும், �ள்ளிலயயும் விை்டு சவளிபயறிபனன். 
நோன் எண்ணற்ற மணிபநரங்கலள தயோர்�டுத்திக் சகோள்ளவும் �யிற்சியளிக்கவும் 
சசலவிை்பைன், ஆனோல் இன்சனோரு ச�ண்ணுைன் பசர்ந்து, உலகக் பகோ�்ல�க்கு 
முன்னர் அணியிலிருந்து கலைசியோக நீக்க�்�ை்பைன். உலகக் பகோ�்ல� ப�ோை்டிகளில் 
கனைோலவ�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்த நோன் �யிற்சியளித்த அணிலய என் 
�டுக்லகயில் இருந்து �ோர்த்பதன்.
 நோன் பதவோலயத்தில் வளர்ந்து, ஓர் இலளஞனோக என் வோை்க்லகலய 
கிறிஸ்துவுக்கு அர்�்�ணித்திருந்தோலும், கிறிஸ்துவின் சீைரோக இரு�்�தன் 
அர்த்தம் என்ன என்�லதக் கண்டு�ிடிக்க நோன் இன்னும் முயற்சிக்கிபறன். எனது 
விலளயோை்டிலிருந்து எனது அலையோளத்லத �ிரிக்க சிரம�்�ை்பைன். நீங்கள் ஒரு 
விஷயத்தில் அதிக பநரம் சசலவைிக்கும்ப�ோது - சோ�்�ோடு, துூக்கம், �யிற்சி, மீண்டும் 
அலதச் சசய்வது - அது கடினமோக இருக்கோது. எல்லோவற்றிற்கும் பமலோக, நோன் 
சநருங்கிய நண்�ர்கள் அல்லது குடும்�த்தினர் இல்லோத பவறு நகரத்தில் இருந்பதன். 
இந்த பநரத்தில் நோன் கைவுலளயும் அவர்மீதுள்ள நம்�ிக்லகலயயும் அதிகம் 
நம்�ியிருக்க பவண்டும், ஆனோல் நோன் அவ்வோறு சசய்யவில்லல. எனபவ நோன் 
�ை்டியலில் இருந்து நீக்க�்�ை்ை ப�ோது மனமுலைந்து ப�ோபனன். 
 ஆனோல் இபயசு கிறிஸ்துலவ நோன் விசுவோசித்ததோல், இது சோலலயின் முடிவு 
அல்ல என்�லத நோன் அறிபவன்; என் கலத அ�்�டி எழுத�்�ைோது. கைவுள் எனக்கு 
மற்சறோரு வோய்�்�ு லவத்திரு�்�லத இ�்ப�ோது நோன் கோண்கிபறன். அடுத்த ஆண்டு 
நோன் 2016 ரிபயோ ஒலிம்�ிக்கில் கனைோலவ�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்தும் அணியில் 
இலணந்பதன், அதில் நோங்கள் சவண்கலம் சவன்பறோம்! 
 என்னிைம் உள்ள திறலமயோல் நோன் ஆசீர்வதிக்க�்�ை்டிருக்கிபறன், நோன் 
சிறந்தவனோக இருக்க கடினமோக உலைக்கிபறன். கைவுளின் சசயல்முலறலய 
நம்�ி, அவர் எனக்குக் சகோடுத்த திறலன வளர்த்துக் சகோள்ள விைோமுயற்சியுைன் 
இரு�்�தன் மூலம், அவர் என் இதயத்திலும் என் வோை்க்லகயிலும் �ணியோற்றுவலதக் 
கண்டிருக்கிபறன். 
 2015 உலகக் பகோ�்ல� அணியிலிருந்து நீக்க�்�ை்ை ப�ோது, நோன் �ணிவு என்ற 
மிக�்ச�ரிய �ோைத்லதக் கற்றுக்சகோண்பைன். என்லனயும் என் உைன்�ிற�்�ுகலளயும் 
தோை்லமயோன விலளயோை்டு வரீர்களோக இருக்கும்�டி கற்�ித்த ச�ற்பறோர்களோல் 
நோன் வளர்க்க�்�ை்பைன். கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வர் ஒவ்சவோருவரின் ச�ரிய 
�ங்கும் இபயசுலவ�் ப�ோலபவ நம்மோல் முடிந்தவலர பதோற்றமளிக்க பவண்டும் 
என்று நோன் நம்�ுகிபறன். ஒரு முடிலவ எடுக்க பவண்டிய சூை்நிலலயில் நோன் 
இருக்கும்ப�ோசதல்லோம், “என் அணி வரீர் அல்லது �யிற்சியோளருக்கு நோன் சகோடுக்க 
விரும்�ும் நீடித்த கருத்து என்ன?” என்று என்லனபய நோன் பகை்டுக் சகோள்ள 
முயற்சி�்ப�ன். 
 மற்றவர்கள் என்லன இரக்கமுள்ளவரோகவும், கருலணயுள்ளவரோகவும், 
சிறந்த அணி வரீரோகவும், அபத பநரத்தில் களத்தில் கடின உலை�்�ோளியோகவும், 
இலைவிைோமல் இரு�்�வரோகவும் நிலனவில் சகோள்ள பவண்டும். அந்த இரண்டு 
விஷயங்களும் ஒன்றிலணந்து இருக்க முடியோது என்று நோன் நிலன�்�துண்டு 
- களத்தில் கடுலமயோக சசயல்�டுவதும், களத்திற்கு சவளிபய 
இரக்கமோகவும் - ஆனோல் கைவுள் ஒரு கோரணத்திற்கோகபவ எனக்கு ப�ோை்டி 
மன�்�ோன்லமலயக் சகோடுத்தோர் என்�து எனக்குத் சதரியும். நீங்கள் 
ப�ோை்டியோளரோக இல்லோமல் விலளயோை்டுகளில் சவகுதுூரம் சசல்ல 
முடியோது.
 நோன் ஒரு வரீரோக வளர்ந்து அதிக பகோ�்ல�கலள 
சவல்லும்ப�ோது, எனது தளம் சதோைர்ந்து வளரும், பமலும் 
அதிகமோபனோர் கவனி�்�ோர்கள். என்னோல் முடிந்தவலர 
இபயசுலவ�் ப�ோன்று என்னோல் முடிந்தவலர மக்களுக்கு 
கோை்ை விரும்�ுகிபறன். 
 எனக்கு மிகவும் �ிடித்த வசனம் ஏசோயோ 40:31, 
“கர்த்தலர நம்�ுகிறவர்கள் தங்கள் �லத்லத 
�ுது�்�ி�்�ோர்கள். அவர்கள் கழுகுகள் ப�ோன்ற 
சிறகுகளில் உயருவோர்கள்; அவர்கள் ஓடுவோர்கள், 
பசோர்வலைய மோை்ைோர்கள், அவர்கள் நை�்�ோர்கள், 
மயக்கம் அலைய மோை்ைோர்கள்.” நோன் இந்த வசனத்லத 
பநசிக்கிபறன், ஏசனன்றோல் எல்லோவற்லறயும் என் 
சசோந்த �லத்தோல் சசய்வதற்கு நோன் ச�ோறு�்�ல்ல 
என்�தற்கோன ஒரு முக்கியமோன நிலனவூை்ைல்  
இது. என்னோல் என் �லத்லத இபயசுவில் கோண 
முடிகிறது. நோன் கைவுளின் �ிள்லள என்�து  
ஒரு நிலனவூை்ைல் - அவருலைய சீைர்களோகிய  
நோம் இன்னும் விைி�்�ுைன் அறிந்திருக்க  
பவண்டும். நம்மோல் �திலலக் கண்டு�ிடிக்க  
முடியோதப�ோது அல்லது ப�ோதுமோன �லம்  
இல்லோதப�ோது, நோம் �ிதோவிைம் ஓைலோம்,  
அவர் �ுது�்�ித்தலலக் சகோண்டு வருவோர்.

பிடித்த 
வசனம்
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அவனர 
என்னுள் 
மற்றும் என் 
மூலம் 
ஜவனல 
டசய்ய வி-
டுகிஜறன்

 2012 லண்ைன் ஒலிம்�ிக்கின் ப�ோது 
எனது வோை்க்லக முற்றிலும் மோறியது - 
அ�்ப�ோதுதோன் நோன் இபயசுலவ�் �ற்றி 
அறிந்பதன். யோபரோ ஒருவர் ஒலிம்�ிக் 
கிரோமத்திற்குள் �ிரோர்த்தலன சசய்து 
கைவுளுலைய வோர்த்லதலய எங்களுைன் 
�கிர்ந்து சகோண்ைோர். கைந்த கோலத்தில், நோன் 
எல்லோவற்லறயும் என் சசோந்த �லத்தில் 
சசய்பதன், இது ஒரு ச�ரிய சுலமயோக 
இருக்கலோம். ஆனோல் நோன் இபயசுலவச் 
சந்தித்து, அவலர என்னுள்ளும் என் 
மூலமும் பவலல சசய்ய ஆரம்�ித்தப�ோது, 
விஷயங்கள் எளிதோகிவிை்ைன.
 ஒரு விலளயோை்டு வரீரோக, ஒரு 
மனிதனோக, நீங்கள் பதோல்வி அலையும் 
ப�ோது, நீங்கள் கோயமலையும்ப�ோது, அல்லது 
எதிர்�ோர்த்த�டி விஷயங்கள் நைக்கோதப�ோது 
உங்கள் இதயம் வலிக்கிறது. ஒரு நோள், என் 
ப�ோதகர் இந்த உண்லமலய என்னுைன் 
�கிர்ந்து சகோண்ைோர்: “நிலனவில் 
சகோள்ளுங்கள், இபயசு சிலுலவயில் 
அலறய�்�ை்டு மூன்று நோை்கள் கல்லலறயில் 
இருந்தோர், ஆனோல் அவர் மூன்றோம் நோள் 
உயிர்த்சதழுந்தோர்.” இந்தக் கடினமோன 
கோலங்கலள நோம் கைந்து சசல்பவோம். இபயசு 
கிறிஸ்துலவ விசுவோசி�்�வர்களுக்கு, 
நல்ல நோை்கள் வர�்ப�ோகின்றன என்ற 
நம்�ிக்லக இருக்கிறது. என்லன�் ப�ோன்ற 
ஒரு விலளயோை்டு வரீருக்கு ஏற்�ைக்கூடிய 
பமோசமோன விஷயம் என்னசவன்றோல், 
ஒலிம்�ிக் ப�ோை்டிக்குத் தகுதி ச�றோதபத. 
ஆனோல் அது நைந்தோலும், நோன் யோர் அல்லது 
கிறிஸ்துவின் மீது நோன் லவத்திருக்கும் 
பநோக்கம், அது என் வோை்க்லகலய மோற்றோது. 
 நோன் கற்றுக்சகோண்ை சிறந்த 
�ோைங்களில் ஒன்று 2013 இல் நைந்தது. ஒரு 
ப�ோை்டியில் அவர்கள் எனக்கு இன்னும் 

டேர்மன் சான்டசஸ் 2008, 2012 மற்றும் 2016 ஒலிம்�ிக்கில் ப�ோை்டியிை்ை ஒரு 
சமக்சிகன் மூை்கோளர் ஆவோர். 2012 இல் அவர் தனது கூை்ைோளியோன இவோன் 
கோர்சியோவுைன் ஒத்திலசக்க�்�ை்ை 10 மீை்ைர் பமலை�் ப�ோை்டியில் சவள்ளி�் 
�தக்கம் சவன்றோர். 2016 -ஆம் ஆண்டில், தனிந�ர் 10மீ பமலை�் ப�ோை்டியில் 
சோன்சசஸ் மற்சறோரு சவள்ளி�் �தக்கத்லத சவன்றோர், அவரும் கோர்சியோவும் 
ஒத்திலசக்க�்�ை்ை 10மீ தளங்களில் ஐந்தோவது இைத்லத�் �ிடித்தனர். 
தனி�்�ை்ை மற்றும் ஒத்திலசக்க�்�ை்ை நிகை்வுகளில் ஒலிம்�ிக் �தக்கங்கலள 
சவன்ற ஒபர சமக்சிகன் மூை்கோளர் சோன்சசஸ் ஆவோர்.

2.5 �ுள்ளிகலளக் சகோடுத்திருந்தோல், நோங்கள் சவன்றிருக்க 
முடியும், ஆனோல் அவர்கள் அளிக்கவில்லல, அதனோல் நோங்கள் 
சவல்லவில்லல. ல��ிளில் உள்ள �ிலி�்�ியர் �ுத்தகத்தின் 
நோன்கோவது அத்தியோயத்திலிருந்து 13 வது வசனத்லத கைவுள் என் 
நிலனவுக்கு சகோண்டுவந்தோர், அதில் “எனக்கு �லம் அளிக்கும் 
கைவுள் மூலம் இலதசயல்லோம் என்னோல் சசய்ய முடியும்” என்று 
கூற�்�ை்டுள்ளது. அந்தக் கணத்தில், முந்லதய 12 வது வசனத்திற்கு 
நோன் ஒருப�ோதும் கவனம் சசலுத்தவில்லல என்�லத உணர்ந்பதன், 
“பதலவயில் இரு�்�து என்றோல் என்ன என்�து எனக்குத் சதரியும், 
பமலும் ஏரோளமோக இரு�்�து என்றோல் என்னசவன்றும் எனக்குத் 
சதரியும். நன்கு உணவு கிலைத்த ப�ோபதோ அல்லது �சியில் உள்ள 
ப�ோபதோ, ஏரோளமோக�் ச�ற்று வோை்வது, அல்லது பதலவயில் 
வோை்வது எதுவோக இருந்தோலும் எந்தச் சூை்நிலலயிலும் எ�்ப�ோதும் 
திரு�்தி அலைவதற்கோன ரகசியத்லத நோன் கற்றுக்சகோண்பைன்.” ஒரு 
சோம்�ியனோக ஆக, நீங்கள் ஒவ்சவோரு �ருவத்லதயும் அனு�விக்கக் 
கற்றுக்சகோள்ள பவண்டும், அதில் பதோல்வியும் சவற்றியும் அைங்கும். 
 எனக்கு குதிகோல் கோயம் ஏற்�ை்ைப�ோது மற்சறோரு பசோதலனலய 
அனு�வித்பதன். இந்த பநரத்தில் நோன் அழுபதன், �ுகோர் சசய்பதன், 
“இ�்ப�ோது ஏன்? எனக்கு ஏன்? நோன் என்ன தவறு சசய்கிபறன்?” 
�ின் நோன் குளித்துக் சகோண்டிருந்த ஒரு தருணத்லத நிலனவில் 
சகோண்பைன், அ�்ப�ோது நோன் கைவுளிைம் கூறிபனன், “நீங்கள் என் 
வோை்க்லகலய�் �யன்�டுத்த பவண்டும் என்று விரும்�ுகிபறன். 
விலளயோை்டு மூலம் உங்கள் மகிலமக்கோக நோன் என் வோை்க்லகலய 
உங்களிைம் ஒ�்�லைக்கிபறன்.” இது சவற்றியின் மூலம் மை்டும் 
நைக்கவில்லல. பதோல்வியின் ப�ோதும் இது நிகைலோம் என்�லத�் 
�ுரிந்துசகோள்ள கைவுள் எனக்கு உதவினோர். 
 இவ்வோறோகபவ நோன் இ�்ப�ோது பதோல்விலய எதிர்சகோள்கிபறன். 
இந்த�் ச�ரிய கோயத்திற்கு�் �ிறகுதோன் மற்ற விலளயோை்டு 
வரீர்களுைன் ல��ிள் �டி�்ல�த் சதோைங்க நோன் லதரியம் 
சகோண்பைன். என்னுைன் சே�ிக்க என் வை்ீடிற்கு வரும்�டி அவர்கலள 
அலைத்பதன். என்லன ஊக்குவி�்�தற்கோக அவர்கள் வந்துள்ளதோக 
அவர்கள் நிலனத்துக்சகோண்ைோர்கள், ஆனோல் நோன் கைவுளின் 
பநோக்கத்லத அவர்களுைன் �கிர்ந்து சகோள்ள இந்த வோய்�்ல��் 
�யன்�டுத்திக் சகோண்பைன், ஏசனன்றோல் என் வோை்க்லகயின் 
பநோக்கம் ஒலிம்�ிக் �தக்கம் சவன்றவனோக அல்ல, கைவுளுக்கு�் �யந்த 
ஒரு மனிதனோக இருக்க பவண்டும் என்�பத.  
 நோன் எங்கள் பதசிய அணியில் பசர்ந்தப�ோது, நோன் 
கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வன் அல்ல. நோன் இபயசுலவச் சந்தித்த 
�ிறகு, ஒரு நல்ல சோை்சியோக நோன் நைந்துசகோள்ள பவண்டுசமன்ற 
உள்பநோக்கத்லத�் ச�ற்பறன். மற்ற நம்�ிக்லககலள சவளி�்�டுத்தும் 
எனது குழு உறு�்�ினர்கள், நோன் இபயசுலவ நம்�ுகிபறன் என்�லத 
அறிந்து, நோன் சே�ி�்�லத�் �ோர்த்து, அலத மதிக்கிறோர்கள். சில 
சமயங்களில், அவர்களுைன் சே�ிக்க என்லன அனுமதிக்கிறோர்கள். 
மக்கள் அவர்களின் விசுவோசத்லத�் �ற்றி நம்� லவக்கும் �ங்கு 
என்னுலையது அல்ல, ஆனோல் நோன் என் வோை்க்லகயில் இபயசுலவ 
முன்மோதிரியோகக் சகோள்ள முடியும், அ�்ப�ோது அவர்கள் என்னுள் 
அவலரக் கோணலோம். 
 இபயசுலவ மற்றவர்களுைன் �கிர்ந்து சகோள்வதில் நோன் 
வோழும் விதம் முக்கிய �ங்கு வகிக்கிறது. நோன் சரியோனவன் 
அல்ல, ஆனோல் நோன் சசோல்வலத விை நோன் என்ன சசய்கிபறன் 
என்�தன் மூலம் மக்கள் மீது தோக்கத்லத ஏற்�டுத்த முடியும். “நீங்கள் 
எ�்�டி பநர்மலறயோன அணுகுமுலறலயக் சகோண்டுள்ளர்ீகள்?” 
என்று மக்கள் என்னிைம் அடிக்கடி பகை்கிறோர்கள். அல்லது, “இந்த 
ப�ோை்டிகளின் அழுத்தம் இருக்கும் ப�ோது இத்தலகய நம்�ிக்லகலய 
நீங்கள் எவ்வோறு �ரோமரிக்கிறீர்கள்?” அவர்கள் என்னிைம் 
ஆபலோசலனக்கோக வரும்ப�ோது, நோன் இபயசுவின் அன்ல� 
அவர்களுைன் �கிர்ந்து சகோள்கிபறன். 
 மற்றவர்களுக்குச் பசலவ சசய்வதற்கும் உதவுவதற்கும் 
இபயசுலவ நம்�ுவது மிக முக்கியம் என்�லத நோன் 
�ுரிந்துசகோள்கிபறன். அவர் இல்லோத வோை்க்லகலய 
என்னோல் கற்�லன கூை சசய்து �ோர்க்க முடியோது.

“இஜயசு அவர்கனளப் பார்த்துக் கூறினார், 
‘மனிதனுடன் இது சாத்தியமற்றது, ஆனால் 

கடவுளிடம் இல்னல; கடவுளிடம் அனனத்துஜம 
சாத்தியமாகும்.’”  - மாற்கு 10:27
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கடவுளு-
டனான 
டநருக்க-
த்னதக் 
கண்டுபி-
டித்தல்

 எனது விலளயோை்டு எனக்கு கல்லுூரி 
உதவித்சதோலகக்கோன கதலவத் திறக்கும் என்று 
எனக்குத் சதரியோது. நோன்கு குைந்லதகளில் 
ஒருவரோன என்னோல் எவ்வோறு உயர் கல்விக்கோன 
சதோலகலய�் ச�ற முடியும் என்று எனக்குத் 
சதரியோது. நோன் தைத்தில் ஓடுவலதயும் 
தலைபயோை்ைத்தில் ப�ோை்டியிடுவலதயும் பநசித்பதன்; 
நோன் ஒரு �ோரம்�ரிய பவலலலய�் ச�றும் 
வலர அலதச் சசய்பவன் என்று நிலனத்பதன். 
உயர்நிலல�் �ள்ளியில் எனது இரண்ைோவது 
ஆண்டு வலர நோன் விரும்�ிய இந்தக் கோரியம் 
- தைத்தில் ஓடுவது - எனக்கு ஒரு �ிரகோசமோன 
எதிர்கோலத்திற்கோன கதவுகலளத் திறக்கும் 
என்�லத நோன் உணரவில்லல. கல்லுூரியில் நோன் 
கை்டிசயழு�்�ும் உறவுகள் என் நித்திய முன்பனோக்லக 
மோற்றும் என்று எனக்குத் சதரியோது. 
 சைக்சோஸ் �ல்கலலக்கைகத்தில் உள்ள 
தைத்தில் ஓடுவதற்கோன உதவித்சதோலகலய�் 
ச�றுவது ஒரு ச�ரிய ஆசர்ீவோதம். அங்கு 
இருந்தப�ோது, இபயசு கிறிஸ்துலவ லமயமோகக் 
சகோண்ை சில வித்தியோசமோன வளோக 
அலமச்சகங்களிலும், அவருைன் எ�்�டி 
சநருக்கமோக வளர முடியும் என்�திலும் நோன் 
ஈடு�ை முடிந்தது. எனது 13 வது வயதில் ஒரு 
பகோலைக்கோல முகோமில் நோன் கிறிஸ்துலவ என் 
வோை்க்லகயில் ஏற்றுக்சகோண்பைன், அ�்ப�ோதுதோன் 
கிறிஸ்துவுைனோன உறவு நோன் சதோைர்ந்து பகை்க 
பவண்டிய ஒன்றல்ல என்�லத உணர்ந்பதன். நோன் 
என் இதயத்தில் ஒரு முலற மை்டுபம இபயசுலவ 
பகை்ைோல் ப�ோதும், அவர் தங்கியிரு�்�ோர். 
 ஆனோல் அந்த வயதிலிருந்பத, நோன் ஒரு நல்ல 
மனிதனோக இருக்க முடிசவடுத்பதன். கிறிஸ்துலவ 
லமயமோகக் சகோண்ை சமூகம் எனக்கு இல்லல, 

டமலிசா பிளஃப் (நீ	பகோன்சலஸ்) அசமரிக்கோ மற்றும் 
சகோலம்�ியோவின் இரை்லை குடிமகன் ஆவோர், அவர் 
சகோலம்�ிய பதசிய அணிக்கோன தைகள விலளயோை்டு 
வரீரோக சர்வபதச அளவில் ப�ோை்டியிடுகிறோர். 
சைக்சோஸ் �ல்கலலக்கைகத்தில் ஸ்�்ரிண்ை்ஸ் மற்றும் 
தலைபயோை்ைங்களில் �ங்பகற்ற �ிறகு, அவர் ஒரு 
சதோைில்முலற தலைபயோை்ை நிகை்வுகளில் நி�ுணத்துவம் 
ச�ற்றவர் ஆனோர்.

இபயசுலவ�் �ின்�ற்றுவது எ�்�டி இருக்கும் என்�லதக் கோை்டும் சதய்வகீ 
முன்மோதிரிகளும் என்னிைம் இல்லல. நோன் ல��ிலள�் �டிக்கவில்லல; 
ஞோயிற்றுக்கிைலமகளில் பதவோலயத்திற்குச் சசன்றப�ோது மை்டும்தோன் 
கைவுளுைன் நோன் பநரம் கைித்பதன். திடீசரன்று கல்லுூரியில், கிறிஸ்துவுைன் 
தனி�்�ை்ை, சநருக்கமோன உறலவக் கோை்டிய ஆண்கலளயும் ச�ண்கலளயும் 
�ோர்த்பதன். இந்த மக்கள் இபயசுலவத் துரத்துகிறோர்கள், மற்றவர்களும் இலதச் 
சசய்ய உதவுகிறோர்கள். 
 அ�்ப�ோதுதோன் கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்றும் மற்றவர்களோல் நோன் சைீரோகத் 
சதோைங்கிபனன். கைவுபளோடு தனியோகவும் மற்ற விசுவோசிகளுைன் சமூகத்திலும் 
பநரத்லதச் சசலவிடுவதன் முக்கியத்துவத்லத நோன் �ுரிந்துசகோள்ள 
ஆரம்�ித்பதன். இந்த மோதிரியோன வோை்க்லக முலறலய நோன் இதற்கு 
முன்�ு �ோர்த்ததில்லல; கைவுளுைன் தினசரி உறவு சகோள்ள பவண்டும் என்ற 
எண்ணத்திற்கு வருவது முதலில் கடினமோக இருந்தது. இது முதலில் வோரத்திற்கு 
ஒரு முலறயோக, ஞோயிற்றுக்கிைலம கோலல வைக்கமோக எனக்கு இருந்தது. 
ஆனோல், இந்தக் கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வர்களிைம் நோன் ஏன் இபயசுபவோடு 
பநரத்லதச் சசலவிடுவது முக்கியம், அலத நோன் எ�்�டிச் சசய்வது என்று 
பகள்விகலளக் பகை்க ஆரம்�ித்பதன். இந்த ஆண்களோலும் ச�ண்களோலும் தோன் 
கைவுளுைன் சநருக்கம் லவத்திரு�்�தன் அர்த்தத்லத நோன் சதரிந்து சகோண்பைன். 
 இ�்ப�ோது, நோன் சகோலம்�ிய பதசிய அணியுைன் சர்வபதச அளவில் 
ப�ோை்டியிடுலகயில், என்லன நீங்கலோக அலமத்தலத�் �ற்றி முடிவுகள் எடுக்க 
பவண்டும். நோன் யோருைன் இருந்தோலும், அவர்கள் என் அணி வரீர்கள், என் 
உைன்�ிற�்�ுகள் அல்லது பவறு யோரோக இருந்தோலும் நோன் கிறிஸ்துலவ�் 
ப�ோன்று ஒரு முன்மோதிரியோக இருக்க முயற்சிக்கிபறன். ஆகபவ, நோன் ஏன் 
குடி�்�தற்கு சவளிபய சசல்லவில்லல அல்லது அவர்களுைன் கிள�்�ுகளுக்குச் 
சசல்லவில்லல என்று என் பதோைர்கள் என்னிைம் பகை்கும்ப�ோது, கைவுளின் 
அன்ல�யும் உண்லமலயயும் அவர்களுைன் �கிர்ந்து சகோள்ள எனக்கு ஒரு 
வோய்�்�ு கிலைக்கிறது. எனது குழு உறு�்�ினர்கள் சிலருக்கு நோன் சசய்யும் 
பதர்வுகள் �ுரியவில்லல என்றோலும், அவர்கள் அவற்லற மதிக்கிறோர்கள். 
நம் ஒவ்சவோருவருக்கும் என்ன முக்கியம் என்�லத�் �ற்றி சதோைர்ந்து 
உலரயோைல்கலள நைத்துலகயில், கைவுள் ஆன்மீக விவோதங்களுக்கோன 
கதவுகலளத் திறக்கிறோர் என்று நம்�ுகிபறன். 
 எனது நம்�ிக்லககலளச் சமரசம் சசய்துசகோள்ள நோன் தயோரோக 
இல்லல. ஆமோம், எனது அணியினர் என்ன சசய்கிறோர்கபளோ அவர்களுைபன 
சசல்வது எளிதோகவும் வசதியோகவும் இருக்கலோம், ஆனோல் கிறிஸ்துலவ�் 
�ின்�ற்று�வர்களோக நோங்கள் இலதச் சசய்ய அலைக்க�்�டுவதில்லல. 
எங்களுக்கு வசதியோன வோை்க்லக அளிக்க�்�டும் என வோக்குறுதி 
அளிக்க�்�ைவில்லல. உண்லமயில், நோம் கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்ற 
விரும்�ினோல், எதிர்�்ல�யும் துன்�ுறுத்தலலயும் எதிர்சகோள்பவோம் என்று நமக்கு 
வோக்குறுதி அளிக்க�்�டுகிறது. அது சவளிபய நிற்�தற்கோக உங்கலள�் �ோர்த்து 
அணியினர்கள் சிரிக்கும் வடிவத்தில் இருக்கலோம், அல்லது கிறிஸ்துவுக்கோக 
நிலல�்�ோை்லை ஏற்�டுத்தியதற்கு உங்கள் வோை்க்லகலய ஆ�த்தில் ஆை்த்துவது 
ப�ோல தீவிரமோக இருக்கலோம். ஆனோல் என்ன விலலயோக இருந்தோலும், அது 
கிறிஸ்துவுைனோன நித்திய ேவீனுக்கு மதி�்�ுக்குரியது. 
 கிறிஸ்துவுைனோன எனது உறவு என்னசவன்றோல், எனக்கு இதலன 
அருள பநரம் எடுத்துக் சகோண்ை கிறிஸ்துவத்லத�் �ின்�ற்று�வர்களோல் 
இன்று இரு�்�தோகும். என் �ல்கலலக்கைகத்தில் ஒரு ச�ண்லண�் �ற்றி நோன் 
நிலனக்கிபறன், அவர் என்னுைன் பநரத்லத சசலவைித்தோர், சில பநரங்களில் 
சிறிய தருணங்கபள கைித்தோர், எனக்கு சவோல் அளித்து, ஊக்குவித்து, கற்�ித்தோர். 
அவர் என்லன ஒருப�ோதும் தோக்கும் விதத்தில் சவோல் சசய்யவில்லல, ஆனோல் 
அலத என் மீதோன அன்�ினோல் சசய்தோர். கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வரோக 
எனது வளர்ச்சியில் இந்த வலக ச�ோறு�்�ுணர்வு மற்றும் வைிகோை்டுதல் 
மிகவும் முக்கியமோனதோக இருந்தது. 
 இந்த நோை்களில், கிறிஸ்துவுைனோன எனது 
நலை�்�யணத்தில் ஆைமோக வளர எனக்கு உதவக்கூடிய 
வயதோன, �ுத்திசோலித்தனமோன கிறிஸ்துலவ�் 
�ின்�ற்று�வர்கலள நோன் சதோைர்ந்து நோடுகிபறன். பமலும் 
சைீரோகுவதற்கு நோன் உதவக்கூடிய மற்றவர்கலளயும் 
பதடுகிபறன். எனது அணியினருைன் உறவுகலள வளர்த்துக் 
சகோள்வதற்கும், எங்கள் விலளயோை்டுக்கு சவளிபய 
அவர்கலளத் சதரிந்துசகோள்வதற்கும் பநரம் ஒதுக்குவதன் 
மூலம், இபயசுலவ தனி�்�ை்ை முலறயில் சந்திக்க 
அவர்களுக்கு உதவும் வைிலய என்னோல் கண்டு�ிடிக்க 
முடிகிறது. டிரோக் மற்றும் ஃ�ல்ீை் தவிர அவர்கள் 
எதில் மகிை்கிறோர்கள்? அவர்களின் கனவுகள் 
என்ன? அவர்கள் எந்த வலகயோன நம்�ிக்லக�் 
�யணத்திலிருந்து வருகிறோர்கள்?
 நீங்கள் மக்களிைம் பகள்விகலளக் 
பகை்டு அவர்கள் கூறுவலத உண்லமயில் 
கவனித்தோல், அவர்கள் �கிர்வோர்கள். 
கிறிஸ்துவின் அன்ல� அவர்களுைன் �கிர்ந்து 
சகோள்ள கோ�ி �கிர்ந்துசகோள்ள யோரிைமோவது பகை்�து 
ப�ோல எளிலமயோக இருக்கலோம். இந்தச் சிறிய, 
திரும்�த் திரும்�ச் சசய்யும் சசயல், அவர்கள் இபயசு 
கிறிஸ்துலவ எ�்�டி பநசிக்கிறோர்கள், மதிக்கிறோர்கள் 
என்�லதக் கோை்டுகிறது. அது எனக்கோக இருந்தது.

ஓசியாவின் கனத: நாம் டதாடர்ந்து கடவுளிடமிருந்து எப்படி 
விலகிச் டசல்லலாம் என்ற இந்த கனதயின் உருவகத்னத 

நான் விரும்புகிஜறன், ஆனாலும் அவர் எப்ஜபாதும் நம்னமப் 
பின்டதாடர்வார். நாம் கடவுனள ஜநாக்கி திரும்பாதஜபாதும் கூட, அவர்   

அவரது குைந்னதகளான நமக்குப் பின்னால் வருவார்.
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கிறிஸ்துவின்  
காப்பாற்று-
ம் சக்தினயக் 
கண்டறிதல்

 நோன் சதன்னோ�்�ிரிக்கோவில் உள்ள ஸ்லவை் 
நகரத்தின் வறிய நகரத்தில் வளர்ந்பதன், என் அம்மோவும் 
தந்லதயும் மிகவும் இலளயவர்களோக இருந்ததோல் நோன் என் 
�ோை்டியோல் வளர்க்க�்�ை்பைன். எனக்கு நிலனவில் உள்ள 
வலர, ரக்�ி என் வோை்க்லகயின் ஒரு ச�ரிய �குதியோக இருந்து 
வருகிறது. என் அ�்�ோவும் மோமோக்களும் இந்த விலளயோை்லை 
விலளயோடினோர்கள், என்னோல் ஆை முடிந்தவுைன், 8 வயதில் 
நோனும் விலளயோை ஆரம்�ித்பதன். 
 சகை்பைோவில் வோை்லகயில் நோங்கள் அலத விலளயோை 
சிரம�்�ை்பைோம். எனது �ள்ளிக்கும் அதற்கோன அலனத்துக் 
கை்ைணங்களுக்கும் எங்களோல் �ணம் சசலுத்த முடியவில்லல, 
ஆனோல் நோன் ஒவ்சவோரு நோளும் �ள்ளிக்குச் சசன்பறன், 
ஏசனன்றோல் அ�்ப�ோதுதோன் அன்லறய தினத்திற்கு எனக்கு 
உணவு கிலைக்கும். மோலலயில், ஏழு ப�ர் வசித்த எங்கள் 
இரண்டு �டுக்லகயலற வை்ீடிற்குத் திரும்�ி, �டுக்லகயில் இருந்து 
சமத்லதகலள எடுத்துக்சகோண்டு இரவு தலரயில் துூங்குபவன். 
 நோன் எ�்ப�ோதும் ரக்�ிலய மகிை்ந்பதன்; அதற்கோக ஒவ்சவோரு 
நோளும் �யிற்சி சசய்பதன். ரக்�ி என்லனச் சுற்றி நைக்கும் �ல  
பமோசமோன விஷயங்களிலிருந்து என்லன தள்ளி லவ�்�தோகத் 
பதோன்றியது. நோன் என் விலளயோை்டில் சிறந்தவனோக இரு�்�தற்கு 
கவனம் சசலுத்துலகயில் நிலறய நண்�ர்கலள இைந்பதன்,  

சதன்னோ�்�ிரிக்க ரக்�ி வரீர் சியா 
ஜகாலிசி 2011 -ஆம் ஆண்டில் தனது 
மூத்த நிலலயில் அறிமுகமோனோர், 
பமலும் 2018 -ஆம் ஆண்டில் 
சதன்னோ�்�ிரிக்க பதசிய அணியின் 
பக�்ைனோக பதர்ந்சதடுக்க�்�ை்ைோர், 
ஸ்�ிரிங்�ோக்ஸின் ரக்�ி யூனியன் 
அணியின் 126 ஆண்டு கோல 
வரலோற்றில் முதல் கரு�்�ினத்லதச் 
பசர்ந்த ஒருவர் பக�்ைனோக ஆனோர்.  
2019 -ஆம் ஆண்டில், 
சதன்னோ�்�ிரிக்கோலவ ரக்�ி உலகக் 
பகோ�்ல� சோம்�ியன்ஷி�்�ிற்கு 
வைிநைத்திச் சசன்றோர்.

அவர்கபளோ வோை்க்லகயின் ப�ோரோை்ைங்களுக்கும் பசோதலனகளுக்கும் 
இலரயோனோர்கள். என்னோல் முடிந்த எந்த வோய்�்�ிற்கும், அது என்னசவன்று 
எனக்குத் சதரியோவிை்ைோலும் கூை என்லன தயோர்�டுத்திக்சகோண்பைன், .
 எனக்கு 12 வயதோக இருந்தப�ோது, �ருவத்தின் முதல் ஆை்ைத்தில் எனது �ள்ளி 
அணியுைன் விலளயோை நோன் களத்தில் இறங்கிபனன். சிறந்த �யிற்சியோளலரக் 
சகோண்ை அருகிலுள்ள �ள்ளிலய எதிர்சகோண்டு, நோங்கள் 50 �ுள்ளிகளோல் 
பதோற்கடிக்க�்�ை்பைோம். விலளயோை்டுக்கு�் �ிறகு, அந்த எதிரணி �யிற்சியோளர் 
என்லன அணுகி, எனக்குத் திறலம இருக்கிறது என்று தோன் நிலன�்�தோகக் கூறினோர். 
அவர் தனது �ள்ளிக்கோக விலளயோை என்லன அலைத்தோர். அங்கிருந்து, இந்த�் 
�யிற்சியோளர் என்லன தனது �ிரிவின் கீை் சகோண்டு சசன்றோர், எனக்கு தந்லதயின் 
உருவமோக மோறினோர். இந்த வோய்�்�ு எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்�லத அவர் 
அறிந்திருந்தோர், அதலன முழுலமயோக�் �யன்�டுத்திக் சகோள்ள நோன் கடுலமயோக 
உலைத்பதன். என்னோல் ரக்�ி ஷோர்ை்ஸ் கூை வோங்க முடியோததோல் அவர் என்லன 
எனது முதல் மோகோண பசோதலனக்கு அலைத்துச் சசன்ற ப�ோது, உள்ளோலையில் 
விலளயோடிபனன். விலரவில், நோன் மோகோண அணியில் பசர்க்க�்�ை்பைன், நோன் 
மிகவும் விரும்�ிய விலளயோை்லை விலளயோடுவதற்கோக�் ப�ோை்டிகளுக்கு சசன்பறன். 
 எனக்கு 19 வயதோக இருந்தப�ோது, நோன் ஒரு சதோைில்முலற விலளயோை்டு வரீரோக 
ஆபனன். 2012- ஆம் ஆண்டில், எனது 21 வது �ிறந்தநோளின் அபத வோர இறுதியில், 
சதன்னோ�்�ிரிக்க பதசிய அணியுைன் எனது முதல் ஆை்ைத்தில் விலளயோடிபனன். 
 2015 ரக்�ி உலகக் பகோ�்ல�யில் விலளயோடும் வோய்�்�ு கிலைத்தது மிக�்ச�ரிய 
�ோக்கியம், ஆனோல் நோன் அதில் 30 நிமிைங்கள் மை்டுபம விலளயோடிபனன். நோன்கு 
ஆண்டுகளுக்கு�் �ிறகு, ஸ்�ிரிங்�ோக்ஸின் பக�்ைனோக, உலகக் பகோ�்ல�யில் 
எனது நோை்லை�் �ிரதிநிதித்துவ�்�டுத்துவதில் நோன் நம்�முடியோத அளவிற்கு 
சகௌரவிக்க�்�ை்பைன், அதனோல் மிகவும் உற்சோகமலைந்பதன். இந்த அணியின் 
பக�்ைனோக நோன் பதர்ந்சதடுக்க�்�ை்பைன் என்�து எனக்குத் சதரியும் - இது என்லன�் 
ப�ோன்ற ந�ருக்கு இந்த விலளயோை்டில் ஒருவர் அலையக்கூடிய மிக உயர்ந்த 
நிலல. எனபவ, நோன் யோர் என்�தில் உண்லமயோக இருக்க முயற்சிக்கிபறன், சிறிய 
விஷயங்களில் என் கவனத்லதச் சிதறவிைவில்லல. நோன் விலளயோடும்ப�ோது 
மற்றவர்களுக்கு ஒரு நல்ல முன்மோதிரியோக இருக்க முயற்சிக்கிபறன். 
 இது ப�ோன்ற ஒரு கோலத்திற்கோகபவ கைவுள் என்லன தயோர்�டுத்தி வருகிறோர். 
நோன் என் �ோை்டியுைன் பதவோலயத்திற்குச் சசன்று வளர்ந்தப�ோது, கைந்த சில 
ஆண்டுகளில் நோன் உண்லமயிபலபய என் வோை்க்லகலய கிறிஸ்துவுக்கு 
அர்�்�ணித்பதன். தனி�்�ை்ை முலறயில் நிலறய விஷயங்களுைன் ப�ோரோடும் 
ப�ோது - அதோவது பசோதலனகள், �ோவங்கள் மற்றும் வோை்க்லகமுலறத் பதர்வுகள் - 
நோன் என்லன கிறிஸ்துவின் சைீர் என்று அலை�்�தன் �டி வோைவில்லல என்�லத 
உணர்ந்பதன். நோன் சநருங்கி வருகிபறன், ஆனோல் இபயசு கிறிஸ்துவிைம் என்லன 
முழுலமயோக ஒ�்�லைத்து அவருலைய வைிக்கு ஏற்� வோைத் சதோைங்கவில்லல. 
 அதோவது, எனது தனி�்�ை்ை வோை்க்லகயில் நோன் ப�ோரோடிக் சகோண்டிருந்த 
ஒன்று ச�ோதுமக்களுக்கு சவளி�்�டும் வலர. அதுவலர, நோன் எதிர்த்து�் ப�ோரோடும் 
அலனத்தும் மலறக்க�்�ை்டிருந்தன, ஆனோல் என் �ோவம் அம்�ல�்�டுத்த�்�ை்ைப�ோது, 
நோன் என் வோை்க்லகலய மோற்ற பவண்டும், அல்லது எல்லோவற்லறயும் இைக்க 
பவண்டும் என்று எனக்குத் சதரியும். நோன் என் வோை்க்லகலய இைந்து, அலத 
கிறிஸ்துவில் கண்டு�ிடிக்க முடிவு சசய்பதன்.
 ஓர் ஆன்மீக வைிகோை்டியுைன் நைந்து, கிறிஸ்துவின் சத்தியத்லதயும் கோ�்�ோற்றும் 
சக்திலயயும் என்னோல் ஒரு �ுதிய வைியில் கண்டு�ிடிக்க முடிந்தது. இந்த�் �ுதிய 
வோை்க்லக நோன் இதற்கு முன்�ு அனு�விக்கோத ஓர் அலமதிலய என்  
இதயத்திற்கு அளித்துள்ளது. இ�்ப�ோது நோன் எல்லோவற்லறயும்  
கைவுளுக்குக் சகோடுத்து விை்பைன், இனி பவறு எதுவும் என்லன�்  
�ோதிக்கோது. அவருலைய திை்ைம் எ�்ப�ோதுபம நைக்கும் என்�லத  
அறிந்து சுதந்திரத்துைன் இ�்ப�ோது வோை்கிபறன், விலளயோடுகிபறன்,  
நோள் முடிவில் நோன் இலத�்�ற்றி மை்டுபம அக்கலற சகோள்கிபறன்!
 வோை்க்லகயில் எல்லோவற்லறயும் நோன் �ுரிந்து சகோள்ள 
பவண்டியதில்லல, நோன் சசய்யோத �ல விஷயங்கள் உள்ளன, 
ஆனோல் கைவுள் அலதசயல்லோம் கை்டு�்�டுத்துகிறோர் என்�து 
எனக்குத் சதரியும். என்னோல் முடிந்தலதச் சசய்து, மீதிலய 
அவருலைய லககளில் விை்டுவிடுவபத எனது பவலல. 
என் �ோவத்தின் மத்தியில் நோன் உண்லமயிபலபய 
ப�ோரோடிக்சகோண்டிருந்தப�ோது, ல��ிளில் ஏசோயோ 
�ுத்தகத்தில் ஒரு வசனத்லத�் �டித்பதன், அது என் 
விஷயத்தில் உண்லமயோக இருந்தது. ஏசோயோ 43: 
2-3 கூறுவதோவது, “நீங்கள் தண்ணலீரக் கைந்து 
சசல்லும்ப�ோது, நோன் உங்களுைன் இரு�்ப�ன்; 
நீங்கள் ஆறுகலளக் கைந்து சசல்லும்ப�ோது, 
அலவ உங்கலளத் அடித்துச் சசல்லோது. நீங்கள் 
சநரு�்�ின் வைியோக நைக்கும்ப�ோது, நீங்கள் 
எரிக்க�்�ை மோை்டீர்கள்; தீ�்�ிைம்�ுகள் 
உங்கலள எரிக்கோது. நோன் உங்கள் 
பதவனோகிய கர்த்தர், இஸ்ரபவலின் 
�ரிசுத்தர், உங்கள் இரை்சகர்.” நோன் அலத �ல 
நோை்கள் மீண்டும் மீண்டும் �டித்பதன். 
 வரலோறு முழுவதும் உலகிற்கு எதிரோக 
திரும்�ிய எண்ணற்ற மக்களுக்கோன கைவுள் 
வருவோர் என்றோல், அவர் எனக்கோகவும் வருவோர்.

“நீங்கள் தண்ணனீரக் கடந்து டசல்லும்ஜபாது, நான் உங்களுடன் இருப்ஜபன்; 
நீங்கள் ஆறுகனளக் கடந்து டசல்லும்ஜபாது, அனவ உங்கனளத் அடித்துச் 

டசல்லாது. நீங்கள் டநருப்பின் வைியாக நடக்கும்ஜபாது, நீங்கள் எரிக்கப்பட 
மாட்டீர்கள்; தீப்பிைம்புகள் உங்கனள எரிக்காது. நான் உங்கள் ஜதவனாகிய கர்த்தர், 

இஸ்ரஜவலின் பரிசுத்தர், உங்கள் இரட்சகர்.”  - ஏசாயா 43: 2-3
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	 தனது சசோந்த நோைோன 
அர்சேன்டினோவில் சதோைில் ரதீியோக 
விலளயோடும்ப�ோது, கோல்�ந்து 
வரீர் ஏரியல் ஒர்ஜடகா உலகில் 
தற்சகோலல சசய்துசகோள்ளும் 
12-15 வயதுள்ள இலளஞர்கலள 
ே�்�ோன் மிக அதிகமோன விகிதத்லதக் 
சகோண்டிரு�்�தோக�் �டித்தோர். 
கைவுள் ஒர்பைகோவின் இதயத்தில் ஒரு 
பசோகத்லத ஏற்�டுத்தினோர். 
 குைந்லதயோக இருந்தப�ோது, 
�லைய ஏற்�ோை்டில் பயோசுவோ என்ற 
�ுத்தகத்தில் ஒன்�தோம் அத்தியோயத்தில் 
ஒன்�தோம் வசனத்தில் உள்ள 
ல��ிளிலிருந்து அவருலைய 
தோய் அவருக்கு உண்லமலயக் 
கற்�ித்திருந்தோர், அதில் கைவுள், “நோன் 
உங்களுக்கு கை்ைலளயிைவில்லலயோ? 
வலிலமயோகவும் லதரியமோகவும் 
இருங்கள். �யம் சகோள்ளோதீர்கள்; 
பசோர்வலையோதீர்கள், ஏசனன்றோல் 
நீங்கள் எங்கு சசன்றோலும் உங்கள் 
பதவனோகிய கர்த்தர் உங்களுைன் 
இரு�்�ோர்.”
 சோதோரண மனிதர்கள் சசல்லக் 
கிலைத்தோல் கைவுள் அவர்கலள�் 
�யன்�டுத்துவோர் என்று ல��ிலள�் 
�டி�்�தில் இருந்து ஒர்பைகோ 
அறிந்திருந்தோர். அவர் தனது 
தோயகத்லத விை்டு சவளிபயற பவண்டும் 
என்றும், ே�்�ோனிய இலளஞர்களின் 
இதயங்களுக்கும் பதலவகளுக்கும் ஒரு 
�ோலமோக இருக்க கோல்�ந்து பவண்டும் 
என்றும் கைவுள் விரும்�ுவதோக 
ஒர்பைகோ உணர்ந்தோர். அவர் வைங்க 
பவண்டியசதல்லோம் அவரது கோல்�ந்து 
திறலமதோன். எனபவ அவர் ே�்�ோனின் 
பயோபகோஹோமோவுக்குச் சசன்று 
ஒர்பைகோ-சோன் ஆனோர். இபதோ அவரது 
கலத. 

 நோன் எந்த ே�்�ோனிய சமோைிலயயும் ப�சவில்லல. கோல்�ந்து 
�ள்ளிக்கு�் �யன்�டுத்துவதற்கு என ஒரு கோல்�ந்து லமதோனம் 
கூை இருக்கவில்லல. நோங்கள் �லமோகவும் லதரியமோகவும் இருக்க 
பவண்டும் என்று நம்�ி என் குடும்�த்துைன் சசன்பறன். கிறிஸ்துவில், 
ஓர் அற்�ுதத்லத சோத்தியமோக்கும் வலிலமயோன, வலிலமமிக்க 
கைவுலள நோங்கள் பசவிக்கிபறோம். பயோபகோஹோமோவில் ஒரு 
பதவோலயத்லதக் கண்பைோம், அங்கு �ின்�ுறத்தில் கலளகளோல் 
மூை�்�ை்ை ஒரு விலளயோை்டு லமதோனத்லதக் கண்பைோம். �ுல் 
இல்லல, சவறும் துூசி நிலறந்த வயல். �ோதிரியோரும் நோனும் 
ப�சிக் சகோண்டிருந்த ப�ோது, எஸ்ச�ரோன்சோ சோக்கர் கிள�் என்று 
இன்று அலைக்க�்�டும் ச�ோதுவோன கனலவ நோங்கள் �கிர்ந்து 
சகோண்பைோம்.
 �யிற்சி கண்டி�்�ோனதோக இரு�்�தோல் ே�்�ோனிய இளம் 
வரீர்கள் கடினமோக உலைக்கிறோர்கள், ஒழுக்கமோக இருக்கிறோர்கள். 
நோன் ே�்�ோனிய இலளஞர்கலள பநசித்து வளர்ந்பதன், 
அவர்களும் என்லன பநசிக்கிறோர்கள். சிறந்த ே�்�ோனிய 
கிள�்�ுகளுக்கும் பதசிய அணிக்கும் வரீர்கலளத் தயோர்�டுத்த 
நோங்கள் �ணியோற்றி வருகிபறோம். �டி�்�டியோக, �ுல்சவளிகளோல் 
மூை�்�ை்ை வயலல மீை்க முடிந்தது, அங்கு இலளஞர்கள் 
சுதந்திரமோகவும் மகிை்ச்சியோகவும் ஓை முடிந்தது. எங்கள் கடின 
உலை�்�ின் மூலம், வசதிகள் சதோைர்ந்து பமம்�டுகின்றன. 
 நோங்கள் எங்கள் நம்�ிக்லகலய சசயல்�டுத்தி கனலவ 
நனவோக்கிபனோம். கோல்�ந்து, கூலை�்�ந்து, கிரிக்சகை் ப�ோன்றலவ 
விலளயோை்டுகள் உலகின் சமோைிகள் என்�லத நோங்கள் 
உணர்ந்பதோம். என்லன�் ப�ோன்ற விலளயோை்டு வரீர்களுக்கு 
ஒரு �ோலம் உள்ளது, இலளஞர்களுக்கு�் �யிற்சி அளித்து, 
அவர்களுக்குச் பசலவ சசய்து தோக்கத்லத ஏற்�டுத்துவதன் மூலம் 
அலத�் �யன்�டுத்தலோம். கிறிஸ்துவின் மீது விசுவோசம் சகோண்ை 
ஆரம்�கோல சீைர்கள், �யணத்து பசலவ சசய்த ஆண்களும் 
ச�ண்களும் ஆவர். இந்த உதோரணத்லதபய ே�்�ோனில் �ணியோற்ற 
எங்கள் அர்சேன்டினோ �யிற்சி ஊைியர்கள் சசய்துள்ளனர்.
 இலளய வரீர்களுக்கு ஒரு வலிலமமிக்க கைவுள் இருக்கிறோர், 
அவர்கள் அவருைன் சநருக்கமோக வளர்ந்து ந�ர்களோக வளர 
பவண்டும் என விரும்�ுகிறோர் என்று கற்�ிக்க�்�ை்ைது. நோன் 
இலளஞர்களிைம் என் வோை்க்லக, நோன் என்ன சசய்கிபறன், 
ல��ிள் என்ன சசோல்கிறது என்�து �ற்றி ப�சுகிபறன். கைவுள் 
இதயங்கலள மோற்ற விரும்�ினோல், கிறிஸ்து ஆண்ைவர் 
என்�லத சிலர் �ுரிந்துசகோண்ைோல், அது கைவுளின் �ங்கு, 
என்னுலையது அல்ல. ஒரு வலிலமயோன கைவுள் இருக்கிறோர் 
என்�லத அவர்கள் சதரிந்து சகோள்ள பவண்டும் என்று 
நோங்கள் விரும்�ுகிபறோம், அவர்களுலைய வோை்க்லகயின் 
மிகவும் கடினமோன கோலங்களில் அவர்கள் கைவுலள 
அலைக்கலோம். ே�்�ோனிய இலளஞர்கள் ந�ர்களோக அல்லோது 
வரீர்களோக வளர்ந்தோல், நோங்கள் இங்கு என்ன சசய்கிபறோம் 
என்�து அர்த்தமற்றதோகிவிடும். 
 கோல்�ந்து �ள்ளி முக்கியமோனது என்�லத நோன் 
அறிபவன், ஏசனன்றோல் நோம் கைவுளுலைய �ணிக்குத் 
திறந்திருந்தோல் அவர் நம் ஒவ்சவோருவர் வோை்க்லகயிலும் 
ச�ரிய மற்றும் வலிலமயோன கோரியங்கலளச் சசய்வோர்.
 

“நான் உங்களுக்கு கட்டனளயிடவில்னலயா? வலினமயாகவும் 
னதரியமாகவும் இருங்கள். பயம் டகாள்ளாதீர்கள்; 

ஜசார்வனடயாதீர்கள், ஏடனன்றால் நீங்கள் எங்கு டசன்றாலும் 
உங்கள் ஜதவனாகிய கர்த்தர் உங்களுடன் இருப்பார்.”  - ஜயாசுவா 1: 9
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 கிறிஸ்துலவ�் �ின்�ற்று�வரோக மோறுவதும் கிறிஸ்துலவ�் 
�ின்�ற்று�வரோக இரு�்�தும் கைவுலள�் �ுரிந்துசகோள்வதும் ஒரு 
தோனியங்கி விஷயம் அல்ல, அது எனக்கு நோபன சசய்ய பவண்டிய ஒரு 
பதர்வு. கைவுலள என் வோை்க்லகயில் வரும்�டியும், அவருைன் உறவு 
லவத்துக்சகோள்ளவும் நோன்தோன் பதர்வு சசய்பதன். 

 நோம் யோரும் சரியோனவர்கள் அல்ல. நோம் ச�ரும்�ோலும் நம் 
வோை்க்லகயில் கைவுளுக்கு முதலிைம் சகோடு�்�தில்லல. அதுபவ 
நம்முலைய �லை�்�ோளருைனோன உறலவ உலைக்கிறது. ஆனோல், 
கைவுள் தம்முலைய குமோரனோகிய இபயசுலவ சிலுலவயில் 
மரிக்க அனு�்�ி - நோம் சசய்த எல்லோ தவறோன விஷயங்கலளயும் 
தன்னுைன் எடுத்துச் சசன்றோர் என்று நம்�ுவதன் மூலம்- இபயசுவின் 
ச�யலரக் பகை்டு, அவரிைம் திரும்�ி வர கைவுள் நமக்கு எ�்�டி 
வோய்�்�ளித்தோர் என்�லத�் �ுரிந்து சகோள்ளும் ப�ோது  - நோம் அந்த 
உலைந்த உறலவ மீை்சைடுக்க முடியும். நோம் இன்னும் ஒவ்சவோரு 
நோளும் குை�்�மலைகிபறோம், ஆனோல் இபயசுபவோடு உறவு லவத்துக் 
சகோள்வதும், என் வோை்க்லகயில் அவலர லவத்திரு�்�தும் 
எல்லோவற்லறயும் மோற்றுகிறது.

 நோன் கைவுபளோடு சரியோக இருக்க விரும்�ிபனன், ஆகபவ, 
“இபயசு என் வோை்க்லகயில் வோருங்கள்” என்று சே�ித்பதன். அதுதோன் 
வோை்க்லகலய�் �ற்றிய எனது முன்பனோக்கின் ஆரம்�ம், அது எனது 
விலளயோை்டிலும் சகோண்டு சசல்ல�்�ை்ைது. என் நம்�ிக்லக எனக்கு 
இதுப�ோன்ற ஓர் அடித்தளத்லத அளித்து, �ித்து�்�ிடுத்த விலளயோை்டு 
உலகில் என்லனத் தக்க லவத்துக் சகோண்ைது. நீங்களும் அபத 
சே�த்லத சே�ி�்�ர்ீகளோ?

- சை�்�ி ஃ�்லை், கிபரை் �ிரிை்ைலனச் பசர்ந்த மூன்று முலற ஒலிம்�ிக் �ைபகோை்டி
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