Vận động viên Thế vận hội người Phi đoạt được huy chương vàng và chia sẻ Huy
chương vàng kỳ diệu của cô cho thế giới (Vincenzo PINTO | AFP- 27/07/21)

Cô Hidilyn Diaz trong buổi lễ trao Huân chương Vàng và Medal Đức Mẹ
mà cô hãnh diện giới thiệu cho thế giới
Trên bục danh dự, cô Hidilyn Diaz vui sướng nâng Huân chương Kỳ diệu Đức Mẹ cho thế
giới chiêm ngắm.
Chắc chắn có rất nhiều cảm xúc khi Hidilyn Diaz bước lên bục nhận huy chương vàng
Olympic đầu tiên cho đất nước Phi.
Cô gái 30 tuổi cảm động trào lệ khi chào bài quốc ca của đất nước của cô đang được hát
vang lên. Cô ấy không chỉ đánh bại kỷ lục cá nhân bằng cố gắng nâng bổng hai quả tạ
493,8 pound khổng lồ qua đầu, phá kỷ lục thế giới ở mức cử tạ 55kg (hoặc 121 pound).
Buổi lễ diễn ra tại Tokyo hôm thứ Hai rất đặc biệt hơn khi vận động viên Olympic giơ
cao huy chương của mình để cho đám đông chiêm ngắm. Tuy nhiên, đó không phải là
huy chương vàng lấp lánh mà cô ấy hãnh diện mà là Huy chương kỳ diệu của Đức Mẹ mà
cô ấy đang đeo trên cổ.
Nhà tân vô địch bày tỏ sự ngạc nhiên khi cô có thể nâng được mức tạ phá kỷ lục rất ấn
tượng, cô chia sẻ bằng tiếng mẹ đẻ với Rappler: “Không ngờ hôm qua tôi lại nâng được.
Tôi nghĩ nhờ Chúa và tất cả những tâm tình cầu nguyện của nhiều người đã cầu nguyện
cho tôi ngày hôm qua. Tôi cảm ơn những ai đã cầu nguyện và làm tuần cửu nhật cho tôi”.
Huy chương của Diaz thật là quý giá đối với cô ấy… Như cô giải thích trong Spin.Ph, một
người bạn của cô ấy đã trao ảnh cho cô ấy và đã nói đã làm tuần cửu nhật cho cô như
sau:
“Tuần cửu nhật là những lời cầu nguyện và niềm xác tín vào Mẹ Maria và Chúa Giêsu
Kitô."
Những lời cầu nguyện của cô ấy và của tất cả bạn bè, gia đình và người hâm mộ của cô ấy
chắc đã được đón nhận... Quốc gia Phi đã từng tham dự Thế vận hội 97 năm qua mà
chiến thắng một Huy chương Vàng đầu tiên của Diaz cũng chính là huy chương đầu tiên

mà quốc gia đã tiến đoạt cho nên chắc chắn đây phải là lý do để toàn đất nước mở tiệc ăn
mừng...

