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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.
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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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