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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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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. 
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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.




