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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. 

2

ரட்ீ
ஜேனி

U
S

A
 ச
ாப்

ட்
ப
ால

ின்
 ப
ுக

ை
ப்
ப
ட
ங்
ை
ள்



S P O R T G O M A G 3

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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