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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.
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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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