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प्रचुर 
  मात्ामा 
जिश्ास्ो  
 प्रदर्शन 

	 हु ््श कँद ैगदा्श, म ्जिलयै असाधारण खेला्डी 
जिइनकँ । म तयसतो ्ेटी जिएकँ िसलाई माजनसिरूल े
िरेेर भनि,े “उनले ए् फदन ओलज्प्मा खेलने अिसर 
पाउने जिन् ।” ओलज्प््ो लाजग पूि्श-परीषिण्ो 
प्रफरिया ्डरलागदो जियो । तपाईं र तपाईं्ो आफन ै
टोली्ा सािीिरू बीच प्रजतसपधा्श गन्श गाह्ो हुनि । 
ओलज्प् टोली बनाउने लक्य राखद ैगदा्श, मैल े
आिूलाई बार्बार म 18 सिानमधये ए््ो लाजग 
प्रजतसपधा्श गरररिे् ो िु, जनजचित व्यजक्त जिरुद्ध िोइन 
भन् े्ुरा स््ाइरिनु परे्ो जियो । 
 पूि्श परीषिण्ो अजिललो रात, िामी मधय े
्ेिील ेिाम्ो टोली्ा सबै सािीिरूलाई सामेल हुन 
आमजनत्त गर् यौकँ , िुन पूि्श-परीषिण अगाज्ड गररने 
ए् िार््श् प्राि्शना िमिट बने्ो ि । टोली्ा 29 
मजिलािरू मधय,े 20 िना सिभागी भए । यो पर्परा 
िामी सबै्ा लाजग धेरै उपयोगी भए्ो ि । िामी सबै 
टोलीमा िाजनने प्रयास गनने उिी जसिजतमा भएपजि, 
िामीले अनुभि गरररिे् ा सखत दबाबिरू्ो 
दौरानमा ए् अ्ा्शलाई मद्दत गनु्शपि्श भनेर ए् 
अ्ा्शलाई स््ाउन िामी सषिम हुनिौकँ  । ए् अ्ा्शलाई 
बाधा पुर् याउनु्ो सट्ा, िामी ए् अ्ा्शलाई सियोग 
गन्श चाजिरिे् ा िौकँ  । 
 पूि्श-परीषिण्ो अजनतम जबिान, मलाई यो नै 
अजनतम हुन सकि — मेरो जिनदगीमा म सफटबल 
खेलने यो नै अजनतम पट् हुन सकि भन् ेखाल्ो 
ितास मिसुस भयो । ओलज्प् सजमजतलाई आिूमा 
योगयता भए्ो दखेाउने मौ्ा लगभग सफ्स्े्ो 
जियो र मलाई िािा जियो फ् मैल ेआिूल ेखेलन 
सके् सि्शश्ेष्ठ खेल खेले्ो जिइनकँ । म िार मान् तयार 
जिइनकँ । यी जिचारिरूल ेमलाई सताउन िालेपजि जेनी ररड ए् अमेरर्ी सफटबल आउटफिल्डर हुन् िो रटम युएसएबाट 

खेजलिन् । तीन बजिनीिरूमधये ्ानिी, तर सबैभनदा बढी सिल सफटबल 
खेला्डी, िेनील ेए् पेरेिर अमेरर्ी बेसबल खेला्डीसकँग जििाि गरे्ी 
जिन् िस्ो खेल्ुद प्रजत उन्ो िसत ैप्रेम ि । उन्ो लक्य भने्ो मजिला 
खेल्ुदमा पररित्शन लयाउनु र जिश् सामु सुसमाचार बाकँडनु िो ।

मैल ेआफनो टोली्ो सािीलाई बोलाएर प्राि्शना गन्श अनुरोध गरेकँ । उनले मसकँग 
प्राि्शना गरेपजि, िामीले िाम्ो टोली्ा दईुिना सािीले पजन तयसै गरररिे् ो दखेयौकँ  । 
म यस टोलीमा िामीले पाए्ो अजिश्सनीय समुदायदजेख िक्क परे्ो जिएकँ । िामी 
मधय े्सैले ितास िा जनरार मिसुस गदा्श, प्रभुल ेिामीलाई अजि बढन ए् टोली 
सदसय फदनुहुनि । 
 ्ृतज्ञता्ा साि, चयन सजमजतले यी चार फदन्ो दौरानमा खेला्डीिरू्ो 
प्रदर्शनलाई मात् धयान ददकँदनै, उनीिरूले तपाईंलाई ि््शभरर खेले्ो िरेररिे् ा 
हुनिन् । र पूि्श-परीषिण पररसर यजत असाधारण प्रजतभाले भररए्ो जियो  
फ्, तयिाकँ ्ुन ैए् िना खेला्डीले अ्कोलाई पिान्श सके् अिसिा जिएन । िब मैल े
सूची पोसट गररए्ो दखेेकँ र तयसमा मेरो नाम पढेकँ, तब म अतयनत जिजनत भएकँ ।
 िब मैले तयस सूचीमा आफनो नाम देखेकँ, मलाई ्े स््ना भयो भने 
परमेश्रले ्सरी उिाकँ्ो रजक्तले गदा्श मलाई यिाकँस्म पुर् याउनुभए्ो ि; यो 
मेरो आफनै प्रयासले मात् भए्ो जिएन । मैले ती पूि्श-परीषिणस्म पुग्न ्जत ््डा 
पररश्म गरेकँ — ए् फदन जिश्ाम नगरी िपौकँ स्म िरे् रात िणटौकँ  जिरटङ (िान् े
अभयास) गिनेकँ  । यफद मैले ती चार फदन्ो अिजधमा साकँजचि्ै राम्ो खेले्ो भए र 
टोलीमा िाजनए्ो भए, मैले यस्ो धेरै श्ेय आिैकँ  जलने जिएकँ । तर यो िसरी भयो, 
इश्रले मलाई सुरुदेजख नै मेरो यात्ामा उिाकँ्ो िात जियो भन्े ्ुरा देखाउकँ द ै
हुनुहुन्थयो ।
 भख्शरै, मैल ेएउटा पुसत् पफढरिे् ो जिएकँ ििाकँ लेख्ल ेईश्रमाजि्ो िाम्ो 
जिश्ास भने्ो चरणिरू ्े-्े हुन् भनेर िािा नभई परमेश्रसकँग अगाज्ड बढनु िो 
भनेर भजनरिे् ा जिए । तयसो गन्श, िामीले अतयनत धेरै जिश्ास प्रदर्शन गनु्शपद्शि । 
मैल ेआिूलाई रारीरर् रूपमा तयार पानने तरर्ाले मैदानमा मेरो आतमजिश्ासमा 
प्रभाि पाद्शि । परमेश्र सामु मेरो हृदयमा पजन तयिी ्ुरा सतय हुनि । म उिाकँमाजि 
भरोसा राख्न आफनो हृदयलाई िजत बढी तयारी गिु्श, म उिाकँ जनयनत्णमा हुनुहुनि 
भन् े्ुरामा तयजत नै बढी जिश्सत हुनिु । यस पुसत््ा लेख्ल ेलेखे िसत,ै िामीले 
िाम्ो प्रदर्शन ्सतो ि भन् ेभनदा पजन िामी ्ोसकँग नाजचरिे् ा िौकँ  भन् ेबारे बढी 
धयान फदनुपद्शि । 
 ओलज्प् पूि्श-परीषिणस्म पुगदा, मैल ेपरमेश्र्ो भनदा पजन मेरो प्रदर्शन्ो 
बारेमा बढी खयाल गररिे् ो जिएकँ । मैल ेचाकँ्ड ै्े मिसुस गरेकँ भने मैल ेजरिष्ट्ो खाजतर 
यी सबै षिजतिरूबारे जिचार गनु्शपद्शि । सि्शप्रिमतः ती ्ुन ैपजन मेरा िोइनन् ! 
सफटबल मलाई उपिार सिरूप फदइए्ो जियो; यो इश्र्ो िो । उिाकँले मलाई ्िाकँ 
लैिाकँद ैहुनुहुनि भन्ेमा धयान फदनुभनदा मैल ेपरमेश्रलाई बढी मित्ि  फदनुपद्शि 
— िोसकँग म िीिन्ो माग्शमा अगाज्ड बफढरिे् ो िु । उिाकँले मलाई ििाकँसु्ै 
लैिान ेजनण्शय गरे पजन म प्रिाि्ो सािमा अगाज्ड बढनुपद्शि । यो त ््श िाद िो्डरे 
भरोसामा ्ेजनरित हुने ्ुरा िो । 
 मेरो जभत्ी इचिा ्े ि भने ्सैले मेरो ओलज्प् यात्ालाई परमेश्रप्रजत 
दखेाए्ो ए् उत्ृष्ट प्रदर्शन्ो रूपमा िण्शन गररदओेस् ।

“तर वतरीहरू चुवनएका रावनसहरू हौ । वतरीहरू राजाका पजूारीहरू हौ । वतरीहरू रावनसका पवित्र जावत हौ । 
वतरीहरू ती रावनसहरू हौ जो पररशे्वरका हुन्। पररशे्वरि ेगरदेका आश्चय्मजनक कुराहरूको विषयरा भन्न वतरीहरू 
चुवनएका हौ । उहाँिे वतरीहरूिाई अन्धकार द्ेलि बाहहर उहाँको आश्चय्मरय प्रकाशरा बोिाउनु भयो । एक सरयरा 

वतरीहरू पररशे्वरका रावनस थिएनौ । तर अब वतरीहरू पररशे्वरका रावनस हौ । कुनै बिेा, वतरीहरूिे कृपा प्राप्त 
गरदेका थिएनौ तर अहहिे वतरीहरूिे पररशे्वरबार् कृपा प्राप्त गरदेका छौ ।” — 1 वपर्र 2:9-10
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जन:रुल् 
उपिार 
खोलनुिोस्

 4 ि््श्ो उमेरमा, कयानसर्ो ्ारण मैल े
मेरी आमालाई गुमाएकँ । म अलमललमा परे्ो 
जिएकँ, ररस उठे्ो जियो र ममा आफनो िीिन आिैकँ 
अगाज्ड बढाउने उतसाि जियो । मेरो जिचारमा 
भरोसा गन्श सके् ए् मात् व्यजक्त म आिूमात् जिएकँ ।
 20 ि््शस्म, मलाई आननद र खुरी लयाउकँि 
भन्े लागे्ा सबै ्ुरािरू प्रयास गरेकँ । दौ्डमा 
पाए्ो सिलताले मलाई धेरै ठूलठूला अिसरिरू 
लयायो, तर मेरो आतम-्ेजनरित लक्यिरूले धेरै 
िाजन्ार् जनण्शय र ्ाय्शिरू्ो पररणाम लयायो । 
मेरो िीिनमा ्ुनै ठूलो ्ुरा्ो ्मी भइरिे्ो 
जियो ।
 मैले िाजसल गरे्ा सबै ्ुरािरू मैले मेरी 
आमालाई गुमाउनु उन्ो अनयायपूण्श मृतयु्ो लाजग 
इश्रलाई दो् लगाउनु (यफद उिाकँ हुनुहुन्थयो नै भने) 
्ो तुलनामा ्ेिी पजन जिएन । उदासीमा मलाई 
यसतो लागयो फ् म िाने ठाउकँ  ्तै िैन । मलाई 
यिाि्श उदे्दशय सजित माग्शदर्शन र जनदनेरन चाजिए्ो 
जियो ।
मेरो हृदयमा ्ेिी ्ुराले ढ्ढकयाउन सुरु भयो, 
िसले मलाई मेरी आमाले सिग्शबाट   मेरो िीिन्ो 
देखभाल गरररिनुभए्ो ि भनेर भनदै जियो । मैल े
अ् धेरै रकसी र राजत फढलोस्म बाजिर जबताएर 
यसलाई बेिासता गनने प्रयास गरेकँ, तर मेरो हृदयमा 
ढ्ढ्ाइ अ् च्को-च्को हुकँदै गयो । यसलाई 
असिी्ार गन्श अस्भि भयो । मलाई िािा भयो, 
परमेश्रले मलाई पछ्ाइरिनुभए्ो जियो र यो 
रिम धेरै ि््शदेजख चजलरिे् ो जियो । अनततः, म 
उिाकँदेजख नभागे्न जनण्शय गरेकँ ।

वनक विलिस नयुजिलयान्ड्ा मधयम-दरूी धाि् हुन्, िसल े1500 जमटरमा 
दईुिटा ओलज्प् पद्िरू जिते्ा िन् — 2008 ्ो बेइजिङ गे्समा 
रित र 2016 ्ो ररयो गे्समा ्ासय । जसटभ नयुजिलयान्डबाट चार जमनेट 
जभत् ए् ्ोर दौ्डन सके् भाइिरू जन् र उन्ा भाइ मात् हुन् ।

 तसि्श, अकटोबर 2003 मा, मैले परमेश्रलाई मेरो रिोध र परमेश्रप्रजत 
भए्ो अिज्ञा्ो लाजग र मैले आफनो िीिनमाग्शमा चोट पुर् याए्ा सब ै
माजनसिरू्ा ति्श बाट मलाई माि गररफदन आग्रि गरेकँ । उिाकँ मेरो हृदयमा 
आउनुभयो र मलाई सिा गनु्शभयो । मेरी आमा्ो मृतयु प्रजत्ा सबै रिोध र तीतोपना 
िराएर गयो र म आफनो िीिनलाई नयाकँ तरर्ाले सुरु गन्श तयार जिएकँ ।
 मैले परमेश्रलाई “्ल-िेरटङ” मा नराखेस्म — मेरो िीिनमा सदा्ो 
लाजग पररित्शन आए्ो ि र म िेरर ्जिलयै खोरिो िा अधुरो मिसुस गनने िैन । 
परमेश्र यिाि्श हुनुहुनि र उिाकँ िरे् फदन मसकँग हिकँडनुहुनि । मैले बाटो जबराउकँ दा 
उिाकँले मलाई सिाय फदनुहुनि र म एकलो हुकँदा मलाई माया गनु्शहुनि । तर 
सबैभनदा ठूलो ्ुरा त, मलाई उिाकँले यस पृ्थिीमा मेरो समय समाप भइस्ेपजि 
म उिाकँ्ो सिगगीय राजयमा प्रिेर गननेिु र मेरी आमा र पररिार्ो सािमा उतसि 
मनाउनेिु भनी प्रजतज्ञा गनु्शभए्ो ि ।
 मैले आफनो िीिन जिउने रिममा मैले गरे्ो ्ुनै ्ुराले मलाई यस्ो 
योगय बनाउन सिि बनाए्ो िैन । मेरो सिािगी अजसतति परमेश्रले सबैलाई 
षिमा फदन सकु्हुनि र उिाकँले फदनुहुनि भन्े प्रमाण िो । िामीले जबनती मातै् 
गनु्शपि्श ।
 यरु मात् तयो माजनस हुनुहुनि िसले पूण्श जसद्ध िीिन जबताउनुभयो । 
उिाकँले ्जिलयै पजन ्सैलाई अनयाय गनु्शभएन र तयजत हुकँदा हुकँदै पजन, ती 
अपराधिरू्ा लाजग उिाकँलाई ्ुटजपट र अपमान गररयो, िसमा उिाकँ जनदको् 
हुनुहुन्थयो । यी सबै सिायमा मौन बसेपजि, उिाकँलाई रुिसमा ्ुनड्ाएर 
माररयो — िुन सबैभनदा ्ुखयात अपराधीिरू्ो लाजग मात् फदइने सिाय िो । 
तीन फदनपजि, यरु मृतयुबाट जबउकँ जतनुभयो, िसले यो प्रमाजणत गि्श फ् उिाकँ 
परमेश्र्ा पुत् हुनुहुनि र उिाकँले सबै माजनस्ा गलतीिरू्ो लाजग मूलय जतनु्शहुने 
मुजक्तदाता्ो बारेमा भए्ा सबै भजिषयिाणीिरू पूरा गनु्शभयो । उिाकँले सिग्श्ो 
ढो्ा खोजलफदनुभयो ।
 यरु धम्श्ो ्ुरा िोइन । उिाकँ ए् िीजित परमेश्र हुनुहुनि िो िाम्ो 
िीिन्ो ए् जिससा बन् चािनुहुनि । उिाकँलाई िािा ि, िामीमा धेरै ग्डब्डी ि 
र जिजभन् प्रलोभनिरू्ो सामना गरररिे्ा हुनिौकँ  । उिाकँ िामीलाई सितनत् पान्श 
चािनुहुनि, ताफ् िामी ््डा जनयम र ्ानूनिरू्ो पालना गरेर िाक्क लागदो 
िीिन नजबताएर िीिन्ो पूरा आननद जलन स्ौकँ  ।
 येरुले िामीलाई आफनो िीिन जनःरुल् उपिार्ो रूपमा प्रदान 
गनु्शहुनि । परख्शरिे्ो उपिार ्जिले खोलने, तयो िामीमै जनभ्शर ि । म प्राि्शना 
गिु्श, तपाईंले यसलाई खोलनुहुनेि र जभत् ्े ि भनी िेनु्शहुनेि ।

“र यहाँ आएको छु ! र ढोकारा उलभएर ढकढकयाउँछु । यह् कसैि ेररेो 
आिाज सुनेर ढोका िोिे भने र लभत्र पस्छुे र ती व्यथक्तसँग भोजन गननेछु । 

अवन उनी रससत भोजन गनने छन ्।” —  प्रकाश 3:20
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  म परमेश्र्ो 
िातमा िु

	 म खलेमा व्यतीत आफनो िीिनमा ि न्े र ििुे्श र परमेश्रले ्सरी मलै ेअपेषिा गरेभनदा िर् 
व्यजक्त र पररजसिजतिरू्ा साि मलाई ए् अजवितीय माग्शमा लैिानभुए्ो ि भनी ििुे्श । िब मलाई 
िािा भयो फ् म 2000 जसडनी ओलज्प्मा िान पाउकँ फदन, तब मलाई तिस-निस भए्ो मिससु 
भयो । मलै ेपरमेश्रलाई प्रश्न गरेकँ, “ि ेप्रभ,ु म यिाकँ ्े्ा लाजग िनमे्ो हुकँ ? मलै ेआफनो िीिन्ो दईु 
ि््श तयजति्ै खरे िालेकँ, तयस्ो ्े अि्श भयो ?” मलै ेअतयनत तललो जबनददुजेख अदभुत ि््श जबताएकँ । 
अब म पिाज्ड ि न्े र िने्श सकिु र परमेश्रले मलाई ्िाकँ लजगरिन ुभए्ो जियो भन् ेदखे्न सकिु ।
 हुर ््श कँद ैगदा्श, मलाई खले्ूद मनप्थयको र धरैे खलेिरू खलेन ेप्रयास गरेकँ । म ओलज्प् ििेनेकँ  र 
खलेा्डीिरू मिामानि हुन ्भन् ेलाग्थयो । म ्जिलय ैआफनो दरे्ो प्रजतजनजधति गनने र ओलज्प् 
गेमिरूमा खलेन ेअिसर पाउन योगय हुन स्ुकँला फ् भनरे मलै ेसोचेकँ । मलै ेधरैे प्र्ार्ा खलेिरू खलेेकँ 
र प्रजतसपधा्श गन्श मन प्थयको । मलै ेए् त आतमरषिा्ो लाजग िु्डो खलेमा सिभागी भएकँ, फ्न्ी म 
अजल् असरुजषित इला्ा्ो स्ूलमा पढेकँ र अ्को, म ्ारागार अजध्ृत्ो रूपमा कयाररयर बनाउने 
प्रयास गरररिे् ो जिएकँ । िाम्ो प्रजरषिण्ो ए् भाग रोजिङ मेजसनमा जियो र मलाई यो मनपर् यो 
फ्नभन ेयो नयाकँ जियो । मलै े््डा रूपमा प्रजरषिण गरेकँ ।

बेलायत्ी डेबी फिड ्ारागार अजध्ृत बन् प्रजरषिण जलने 
रिममा रोजिङ (्ुडङगा जखयाउने) खेलमा ताजनइन् । उनले 
तीनिटा ओलज्प्मा भाग जलइन्, दईु िटा ओलज्प् पद् 
जिजतन् र तीन जिश् चयाज्पयनजरप सिण्श पद् जिजतन् । 
तर उन्ो लाजग सुरुमा सजिलो भएन । धेरै आरोि-अिरोि 
सजित्ा कयाररयर भए्ी फल्डल ेयी सबैमा येरु जरिष्टमा 
उन्ो जिश्ासले ्जत रजक्त प्रदान गरे्ो ि भनेर व्यक्त 
गरि्शन् ।

 ए् फदन, ्ोिी मेरो नजि् आए र मलाई सोध,े ्े म रोिर जिएकँ । म ्ुडङगामा ्जिलय ैगए्ी 
जिइनकँ र रोजिङ भने् ो िासतिमा ्े जियो, मलाई िािा जिएन । उनले भन,े मलाई रोजिङ मेजसनमा 
धरैे राम्ो लाजगरिे् ो जियो, तयसलेै म ्ेिी समय्ो लाजग ए् रोजिङ ्ोस्श गन्श गएकँ । र मेरो पजिलो 
िपा प्रायः लडदमैा जबतयो तापजन, तयिाकँबाट सधुार हुकँद ैगयो । दईु ि््शपजि, म जिश् चयाज्पयन बनेकँ । 
 प्रोतसािन्ा ्ेिी रबदिरू र िो ्सलेै मप्रजत समय फदयो, तयसले मेरो लाजग ठूलो पररित्शन 
लयाइफदयो । मेरा प्रजरषि्ले मलाई ्सरी रो गनने (जखयाउन)े जस्ाए, तर यस्ो लाजग समय लागयो । 
म जसडनी ओलज्प््ो िुजनयर ट्ायलमा 100 भनदा बढी प्रजतसपधगीिरूमधय ेअजनतम सिानमा 
आएकँ । ए् मजिनापजि भए्ो फ्ङसटन ट्ायलमा म 14औकँ  सिानमा आएकँ र तयसपजि, तयस्ो ्ेिी 
मजिनापजि स्पन् अजनतम ट्ायलमा मलै ेजित िाजसल गरेकँ ।
	 मेरो िीिन्ो योिना स्ुल पूरा गनने, दईु ि््शस्म पूरा समय ताजलम फदन,े जसडनी ओलज्प्मा 
िान ेर तयसपजि परजुचफ्तस््ो रूपमा आफनो िीिनलाई अजि बढाउन ेजियो । म िरबाट बाजिर 
सरेकँ; मलै ेआफनो प्रजरषि् बािे्  अरू ्सलैाई जचने् ो जिएन । जसडनी जसङगल स्लस (ए् िनाले 
जखयाउन ेखलेमा प्रयोग हुन े्ुडङगा) मा िान ेमेरो लक्य जियो र िनोट ट्ायलमा मेरो ए्ल रेस -अि 
जियो । 2000 जमटर्ो रेसमा पजिलो 1500 जमटर दरूीमा मलै ेनतेतृि गरररिे् ो जिएकँ, तर अजनतम 
500 जमटरमा, मेरो प्रतयारीले तानयो र मलै ेरेसमा िारेकँ । म रेसर्ो रूपमा जस्डनी ओलज्प्मा िान 
नपाउन ेभएकँ ।
 तर मेरा प्रजरषि्ले मलाई अगाज्ड बफढरिन प्रोतसाजित गरे । मलाई जसडनी गेमिरूमा 
िै् जलप् खलेा्डी्ो रूपमा आमजनत्त गररयो, तर म िै् जलप् खलेा्डी हुन चािन्िें । बरु, म अण्डर 
23 िल्ड्श चयाज्पयनजसपमा गएकँ र तयो प्रजतयोजगता जिते् पजिलो बेलायती बनेकँ । म तयस ि्््श ो 
अनतयमा पुगेर सोचेकँ, “िाि, मलै ेगन्श चािे् ो त यो जिएन, तर मलै ेिेरर सरुुदजेख गन्श पाए्ो भए, मलै े
यिी गिनेकँ  ।” म तयस समयमा ओलज्प््ो लाजग योगय भइनकँ, तर पजन मेरो ि््श अदभुत रियो । मेरो 
लाजग, यो िीत्ो ्ुरा जिएन, परमेश्रले मलाई आफनो िातमा जलनभुए्ो ि र मेरो लाजग एउटा 
योिना ि, तयो अनभुजूत मुखय ्ुरा जियो ।
 म प्राय: बाइबल्ो मेरो मन पनने पदमा ि न्े र आउकँिु ििाकँ भजनए्ो ि, “जतम्ो स्पूण्श हृदयले 
परमप्रभमुा भरोसा गर र जतम्ो आफन ैबुजद्धमा मात् भर नपर । जतम्ा स्पूण्श माग्शिरूमा परमप्रभलुाई 
स्् र उिाकँले न ैजतम्ा सबै माग्शिरू सिि बनाइफदनहुुनिे” (जितोपदरे 3: 5-6)। मेरो लाजग, तयो ि््श 
जस्ाइ्ो ि््श जियो । िामी जरिष्ट प्रजत िाम्ो जिश्ासमा सधैकँ  जसफ्रिे् ा हुनिौकँ  । मेरो िीिन एउटा 
पलेटिम्श िो ििाकँ म परमेश्रलाई र म आिैकँलाई पजन जचन् सकिु ।
 जरिष्ट्ो अनयुायी हुन ुर परमेश्र ्ुन ैसिचाजलत रूपमा आए्ो ्ुरा हुनहुुन््थयो भन् ेबुझन,ु 
यो मलै ेआिैले गनु्शपनने जनण्शय जियो । मलै ेआफनो िीिनमा परमेश्रलाई आउन्ो लाजग जबनती गन्श 
र उिाकँसकँग ए् स्बनध ्ायम राख्न मलै ेतयो जनण्शय जलएकँ । िामी मधय े्ोिी पजन जसद्धिसत िैनौं; 
प्रायः िसो िामी िाम्ो िीिनमा परमेश्रलाई पजिलो प्रािजम्तामा राखदनैौं । यसले िाम्ा 
सजृष्ट्ता्शसकँग्ो िाम्ो स्बनधलाई जिचिेद गद्शि । तर िब िामी यरुे्ो नाम सनुिौकँ  र 
परमेश्रले ्सरी िामीलाई उिाकँसकँग ि ््शन ेमौ्ा फदनभुयो भन् ेबुझिौकँ  — र िामीले 
गरे्ा सबै गलतीिरूलाई पखालन परमेश्रले आफना पुत् यरुेलाई रुिसमा मन्श 
पठाउनभुयो भनरे जिश्ास गरेर — िामी तयो टुटे्ो स्बनधलाई िोडन सकिौकँ  । 
िामी अ् ैपजन फदनफदन ैग्डब्डी गि्छकँ , तर यरुेसकँग स्बनध ्ायम राखु्न, अजन 
उिाकँलाई आफनो िीिनमा पाउनलेु सबै ्ुरामा पररित्शन लयाइफदनि ।
 म परमेश्रसकँग सिी बन् चािनिु, तयसलेै मलै ेप्राि्शना गरेकँ, “यरुे मेरो 
िीिनमा आउनिुोस ्।” तयो िीिनप्रजत्ो मेरो दजृष्ट्ोण्ो सरुुिात जियो 
र तयो मेरो खलेमा पजन आयो । मेरो जिश्ासले न ैमलाई यस खले्ो 
उनमादपणू्श ससंारमा यसतो आधार बनाइ फदएर आिूलाई स्िालन 
स्े्ी िु । िनेु्शिोस,् यसले मलाई ्िाकँ पुर् यायो !

“वतम्ो समपरू्म हृ्यिे पररप्रभरुा भरोसा गर र वतम्ो आफनै बदु्धिरा रात्र भर 
नपर । वतम्ा समपरू्म राग्महरूरा पररप्रभिुाई सम्झ र उहाँिे न ैवतम्ा सब ैराग्महरू 

सहज बनाइह्नुहुनेछ ।”— हहतोप द्ेश 3:5-6
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मेरा सबै 
आननद्ो स्ोत

	 म आफनो रगबी कयाररयरमा ििाकँ पुगे्ो 
िु, तयिाकँस्म पुग्न धेरै ््डा पररश्म गरेर 
प्रजरषिण जलनुपर् यो । म मेरो बुबाले फदनुभए्ा 
सबै जरषिा र सिायता्ो लाजग आभारी िु । ए् 
पादरी्ो िैजसयतले, मेरो बुबाले मलाई ््डा 
पररश्म र येरु जरिष्टमा जिश्ास गना्शले ्ुनै पजन 
्ुरा अस्भि िैन भन्े ्ुरा जस्ाउनुभयो । तयो 
चररताि्श भए्ो मैले आफनै िीिनमा देखे्ो 
िु । मलाई िािा ि, मलाई मेरो प्रजतभा िरदान 
फदनुहुने जरिष्ट नै हुनुहुनि र म उिाकँ्ो मजिमा्ो 
लाजग प्रयोग गन्श्ा लाजग प्रदान गनु्शभए्ा 
अिसरिरू्ो लाजग म उिाकँप्रजत आभारी िु ।
 2016 ररयो ओलज्पकसमा सिभागी 
हुने ्ुरा अजिश्सनीय जियो । उनीिरूले मलाई 
िाम्ो दरे्ो ्ण्डा बोके् म हुनेिु भनेर बताउकँदा, 
िासतिमै यो मेरो लाजग ठूलो ्ुरा जियो । तयस 
भनदा पजिल ेमैल ेओलज्प््ो उद्ाटन समारोि 
िदेा्श, म बतिीिरू, सबै खेला्डीिरू बाजिर जनस्े्ो 
र धेरै दरेिरू्ो प्रजतजनजधति गनने ्न्डािरू ििेथें । 
संसार्ै ए् मिान खेल्ुद मिोतसिमा ्ण्डा 
जलएर बाजिर आउने ्ुरा िािा पाउकँदा म भािु् 
बनेकँ । रगबी फििी्ो न्बर 1 अनतरा्शज्रिय खेल 
िो । मलाई आफनो र मेरो टोली्ो मात् नभई मेरो 
पररिार र मेरो दरे्ो पजन प्रजतजनजधति गन्श पाउकँदा 
मलाई गि्श लागे्ो जियो । यो ए् ठूलो गौरि 
जियो ।

ओससया कोलिवनसाउ	ए्	पेरेिर	फििी	रगबी	खेला्डी	हुन्	िसले	2016	्ो	ररयो	
ओलज्पकसमा	आफनो	दरे्ो	ति्श बाट	्ण्डा	बोके्	खेला्डी	जिए	। उनी फििी सेभेनस 
टोली्ा ्पान पजन हुन् र उक्त टोलीलाई सिण्श पद्स्म िाजसल गराए — ओलज्प् खेलमा 
फििी्ो पजिलो पद् । ्ोजलजनसाउले पेरेिर्ा रूपमा अमेरर्ा्ा प्रमुख जलग रगबीमा 
खेलिन् ।

 ओलज्प्मा हुनुले ममा पूरै नयाकँ ति्ो आननद लयायो । पजिले, 
िाम्ो राज्रिय गान बजदा म सधैकँ  रुने गिनेकँ  । तर ओलज्प् गेमिरूमा, म 
नमुस्ुराई रिन सफ्नकँ । 
 माजनसिरूले मलाई सोधिे, “तपाईं फ्न यजत धेरै मुस्ुराउकँ द ै
हुनुहुनि ?” र, मैले ििाि फदन सफ्नकँ । मजभत् गुज्सरिे्ो खुरी्ो 
्ारणले मलाई िाकँस्न मात् मन लाजगरिे्ो जियो । 
 तर आफनो देर्ो प्रजतजनजधति गनने अिसरभनदा पजन ठूलो म 
परमेश्र्ो राजय्ो प्रजतजनजधति गनने सुअिसर िो । तयोसकँग अरू ्ुन ै
्ुरा्ो तुलना हुन सकदैन ! तपाईं ए् सिण्श पद् जित् सकु्हुनि, तर 
सबैभनदा ठूलो पुरस्ार भने्ो तपाईं परमेश्र्ा िोरािोरी हुनुहुनि 
भनेर िान्ु िो । ्ुनै पजन व्यजक्त्ो लाजग सबैभनदा ठूलो लक्य भने्ो 
येरुलाई उनीिरू्ो जनिी प्रभु र मुजक्तदाता्ो रूपमा जचन्ु हुनुपद्शि । 
 परमेश्रले मलाई रगबी खेल्ो लाजग आननद फदनुहुनि । मेरा सब ै
आननद्ो स्ोत उिाकँ नै हुनुहुनि । ममा जरिष्ट हुनुभएर, म एउटा यसतो 
राजनत र जनजचिनतता मिसुस गद्शिु िुन व्यक्त नै गन्श सद क्ँ दैन । मेरो 
टोली्ा सािीिरू र मैले सुजनजचित गि्छकँ  फ् िरे् पट् खेलनु अजि र पजि 
िामी प्राि्शना गन्श र परमेश्रजसत समय जबताउकँिौकँ  । जबिान िामी ए् 
साि भजक्त गि्छकँ  र तयसपजि िामीले प्रजरषिण जलइस्ेपजि िेरर गि्छकँ  । 
िामी सबैलाई िािा ि, येरु जरिष्ट्ै ्ारणले िामी यो खेल खेजलरिे्ा 
िौकँ  । उिाकँ िसले िामीलाई मृतयुबाट बचाउनु भयो र िामीलाई उिाकँ्ो 
मृतयु माि्श त िामीलाई िीिन फदनुभयो र पुनरुतिान िाम्ो पषिमा ि ।
 िब म रगबी खेलन बनद गिु्श, मलाई आरा ि, माजनसिरूले पिाज्ड 
ि न्े र िेनने िन्, मैले खेले्ो तरर्ामा धयान फदने िन् र म जभन् जिएकँ भनेर 
बुझने िन् — मैले िे गरेकँ, तयस्ो ्ारणले िोइन, बरु िसमा म जिश्ास 
गद्शिु । िब माजनसिरूले आि म यस सिानमा पुगे्ो देखिन्, म जरिष्ट्ै 
्ारणले मात् पुगे्ो हुकँ भन्े ्ुरा उनीिरूलाई िािा फदन चािनिु । 
 मेरो िीिनमा जरिष्ट नआइफदनुभए्ो भए, म आि यो सिानमा 
हुन्िें । मैले ओलज्प् पद् जित् सजकदनिें । म खुरी िु फ् परमेश्रले 
मलाई प्रजतसपधा्श गन्श र जित् चयन गररफदनुभयो, तर म अ् खुरी ्ेमा िु 
भने म उिाकँ्ो राजय्ो ए् जिससा हुकँ, िुन ्ुरा सुनभनदा पजन मूलयिान 
िो ।

“र जननरनुभन्ा असि न ैपररप्रभिेु बोिाउनुभयो,  
र आराको गभ्मरा हँु्ा न ैररेो नाउँ काढनुभयो ।” —  यशैया 49:1
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  येरु जरिष्ट 
जबना ्ेिी  
 पजन िैन

 म 8 ि््श्ी जिएकँ र मेरो पजिलो खेल्ुद 
प्रजतयोजगतामा प्रजतसपधा्श गददै जिएकँ, िब ए् िना 
पादरीले मेरा आमाबाबुलाई मेरो बारेमा प्रभु्ो 
िचन फदए्ा जिए । यी पादरी श्ीलङ्ा्ो 
भ्रमण गददै जिइन् र उनले भने्ा ्ुरािरू बुझन 
्जललै जिएकँ तापजन मेरा आमाबुबाले उन्ो 
्ुरालाई याद गरररिनुभयो: फ् ए् फदन मैल े
श्ीलङ्ा्ो लाजग गौरि िाजसल गननेिु; तयो 
फदन, म श्ीलङ्ालाई पद् फदलाउनेिु ।
 िामीमधये ्सैलाई पजन िािा जिएन 
फ् ममा दौ्डमा ईश्रीय प्रजतभा जियो । ममा 
प्रजतभा देख्ने पजिलो व्यजक्त मेरी आमा हुनुहुन्थयो, 
मेरो िीिनमा आए्ा िरे् आरोि-अिरोिमा 
िजिलयै मलाई साि फदने व्यजक्त पजन उिाकँ नै 
हुनुहुनि ।
 सुरुमा म पौ्डीबाि जिएकँ; मलाई 
एिलेरटकसमा ्जिलयै रुजच जिएन । मलाई 
पौ्डी खेलन मन प्थयको र म ्जिलयै रोके् बारेमा 
सोचन सजकदनिें, तर मेरा आमा र बुबाले मलाई 
म आिूले भनदा बृितिर रूपमा जचन्ुहुन्थयो, 
तयसैले म एिलेरटकसमा प्रजतसपधा्श गन्श िालेकँ । 
मैले एिलेरटकसलाई जनरनतरता फदएकँ र चाकँ्ड ै
श्ीलङ्ामा अण्डर 9 चयाज्पयन बनेकँ । मैले मेरा 
प्रजरषि्सकँग व्यजक्तगत प्रजरषिण सुरु गरेकँ र  
अ् राम्ो प्रगजत गन्श िालेकँ । 
 

शेलिन्ा जेनसन ए् श्ीलङ्ाली जसप्रनटर (िोटो दरूी धाजि्ा) हुन् िसल े
100 मी र 200 जमटर दौ्डमा जिरे्ज्ञता िाजसल गरे्ी जिन् । 2018 ्ो 
दजषिण एजरयाली िुजनयर खेल्ुदमा, िेनसनले 100 जमटर र 200 जमटरमा 
्ासय पद् जिते्ी जिइन् र उन्ो टोलीले 4x100 जमटर ररलेमा सिण्श 
जितयो । तयिी ि््श, अिनेजनटनामा आयोजित युि ओलज्प् खेलमा उनले 
200 जमटरमा समग्र निौं सिान िाजसल गररन् ििाकँ उनले 200 जमटर जिटमा 
24.07 से्ेन्ड्ो व्यजक्तगत सि्शश्ेष्ठ समयमा 200 जमटर्ो दरूी पूरा गररन् ।

 ्ो उमेरमा, मैले 2018 साउि एजसया िुजनयर गेमिरूमा पजिलो 
पट् श्ीलङ्ा्ो प्रजतजनजधति गरेकँ , ििाकँ मैले 100 जमटर र 200 जमटर 
दौ्डमा ्ासय र 4x10 जमटर ररलेमा सिण्श पद् जितेकँ । तयस बेलादेजख 
मेरो िीिनमा पररित्शन आए्ो ि ।
 मैले खेले्ो सबैभनदा अजिसमरणीय प्रजतसपधा्श भने्ो अिनेजनटना्ो 
बयूनस आयस्शमा आयोजित 2018 युिा ओलज्प् गेमिरूमा जियो । यो 
200 जमटर दौ्डमा मेरो पजिलो जिश्व्यापी प्रजतयोजगता जियो र म धेरै 
्डराए्ो जिएकँ । प्रजतसपधा्श्ो पजिलो चरणमा, म धेरै िडब्डाए्ो जिएकँ र 
मेरो ररीरले दबाबमा राम्ो प्रजतफरिया गरररिे्ो जिएन । मैले तयो गमगीमा 
पाकँचौं र जिश्मा 16औकँ  सिान सजित दौ्ड समाप गरेकँ । 
 म जनरार भएकँ फ्नभने मैले आफनो व्यजक्तगत सि्शश्ेष्ठ समयमा 
पजन दौ्डन सफ्नकँ, तर मैले िार माजननकँ । मैले श्ीलङ्ा्ा िनताबाट 
धेरै समि्शन पाए्ो जिएकँ र मलाई िािा जियो फ् मेरा प्रजरषि् सधैकँ  मेरो 
पिाज्ड हुने िन्, मलाई समि्शन गरररिने िन् । मलाई ्े पजन िािा जियो 
भने मेरी आमा र बुबाले मलाई िजिले पजन अगाज्ड ध्ेजलरिनु हुनेि । 
तर सबैभनदा मुखय ्ुरा, मलाई येरु मैले सुरु गरे्ो ्ुरा िोडन चािनुहुन् 
भन्े मलाई िािा जियो । उिाकँ मैले अगमिाणी साकँचो भए्ो देखे्ो देख्न 
चािनुहुन्थयो । 
 मैले िार माजननकँ; तयस्ो सट्ा, म उठनु जियो । मैले आिूलाई 
स्िालनुपनने जियो र प्रभुमा र उिाकँ्ो सिी समयमा भरोसा राखु्नप्थयको । 
अजनतम दौ्ड्ो फदन, म आफनो 24.07 से्ेन्ड्ो नयाकँ व्यजक्तगत सि्शश्ेष्ठ 
समय सजित मेरो जिटमा पजिलो सिान िाजसल गददै दौ्ड समाप गरेकँ ! 
200 जमटर्ो लाजग म जिश््ै निौं तेि ्जनष्ठ धाि््ो सिानमा पुगेकँ 
— एजसया र दजषिण एजसयामा सबैभनदा तेि र ओलज्पयन सुसाजनत्ा 
ियससंिे र दमयनती दरा्शपजि श्ीलङ्ा िुजनयर एिलेरटकस्ो 
इजतिासमा सबभनदा तेि ! मलाई िािा जियो, यो ती पादरी माि्श त 
बोजलए्ो परमेश्र्ो भजिषयसूच् िचन जियो ।
 येरु जरिष्टजबना ्ेिी पजन िोइन र उिाकँ्ो नाम उचिारण गन्श म 
्जिलयै लिाउने िैन । म आि िे िु तयसमा मलाई गि्श ि, तर मलाई 
िािा ि, मैले अ्ै लामो यात्ा गन्श बाकँ्ी नै ि । यो त सुरुिात मात् 
जियो । ए् फदन, म जिश््ो सि्शश्ेष्ठ धाि् बन्े र मेरो येरु, मेरो देर, मेरो 
पररिार र मेरा प्रजरषि्लाई गि्शराली बनाउने आरा गरे्ो िु 

 “र यी सब कुराहरू गन्म सरि्म छु हकनभने
 लरिष्टिे रिाई शथक्त प्र्ान गनु्महुनछ ।”—  हफलिपपी 4:13
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 ए् उदे्दशय 
सजित जनरम्शत

	 अरक्तता भए्ा िररष्ठ एिजलटिरू्ो 
लाजग आयोजित जरजिरमा साजमल भएपजि 
मलाई अचान् िािा भयो । मलै ेमिससु ्े गरेकँ फ् 
परमेश्रले मलाई फ्न यसतो बनाउनभुए्ो जियो 
— उिाक्ँ ो नाम्ो मजिमा गन्श ।
 ्ेिी व्यजक्तमा ्ुनै दद्शना् िटना्ो 
अनुभि गरेपजि सेरेब्रल पालसी्ो जि्ास 
हुनि, अनय माजनसिरूमा यो िनमिात हुनि । 
म अरक्तता सजित िनमे्ो जिएकँ — िनमन ु
भनदा अजि मेरो फदमागमा अजकसिन्ो ्मीले 
मेरो ररीर्ो देब्रे पट्ी्ा भागिरूमा सञ्ारमा 
ग्डब्डी लयायो, िसतो फ् मेरो देब्रे पट्ी ्ेिी 
लाटो ि — तयसैले मलाई यो जबना्ो िीिन 
िािा िैन । म हु ््श कँदै आम (मूलधार्ो) स्ूलमा 
पढे्ो हुनाले, मैले ्ुनै पजन असषिमता नभए्ा 
बचिािरूसकँग खेल्ूदमा भाग प्रजतसपधा्श गरेकँ । 
मलाई लागि, तयिी ्ारणले नै ममा सधैकँ  यजत 
धेरै प्रजतसपधगी भािना भए्ो हुनुपि्श — म अरू 
सबैलाई र आिैकँलाई पजन ्े प्रमाजणत गन्श चािनिें 
भने, म उनीिरूसकँग प्रजतसपधा्श गन्श सकिु । 
 म खेल्ो लाजग ्जिले पजन िाजनइनकँ; िाई 
स्ूल पढदास्म म ्जिलयै टोलीिरूमा िाजनइनकँ 
फ्न्ी माजनसिरूलाई म राम्ोसकँग सामना गन्श 
िा अरूसकँग्ो सतर ्ायम गन्श सजकदनकँ िोला 
भन्े लाग्थयो । तर ट्या् एण्ड फिल्डमा, तपाईं 
टोलीमा सिान पाउन जिजतफदए पुग्थयो र मैल े
तयिी गरेकँ । ओलज्प्मा मेरो प्रजतसपधा्श गनने 
सपना्ो प्रादभुा्शि िाई स्ूलमा पुगेपजि भए्ो 
जियो, तर 2010 देजख मात् मैले आिू िसत ै
अपाङगता भए्ा अनय खेला्डीिरूसकँग  
प्रजतसपधा्श गन्श िालेकँ । 

वडिन बुइस दजषिण अफरि्ा्ा ए् पयारालज्प् जसप्रनटर (धाि्) 
र लङ ि्पर (खेला्डी) हुन् । मजसतष् पषिािात (सेरेब्रल पालसी) 
्ो िल्ा समसया सजित, बुइसल ेT38 िग्शमा प्रजतसपधा्श गद्शिन् । 
ब्राजिल्ो ररयो फद िेनेररयोमा 2016 ्ो पयारालज्प्मा, उनले 
पुरु््ो 400 जमटर दौ्डमा सिण्श पद् दाबी गरे िब उनले 49.46 
से्ेन्ड्ो व्यजक्तगत सि्शश्ेष्ठ समयमा पूरा गरे ।

 ्जिले्ािीकँ  म जनरार िा जनरुतसाजित हुनिें । मैले येरु जरिष्टलाई आफनो 
व्यजक्तगत प्रभु र मुजक्तदाता्ो रूपमा सिी्ार गरेपजि र उिाकँलाई आफनो िीिन 
फदएपजि ममा एउटा प्रश्न उजबियो, “फ्न परमेश्र ? ममा फ्न यो अपाङगता 
ि ?” मलाई िािा जियो, उिाकँले चािनुभए्ो भए परमेश्रले मलाई जन्ो पानने 
षिमता जियो तर उिाकँमा जिएन । मैले अरक्तता सजित्ा िररष्ठ खेला्डीिरू्ो 
जरजिरमा आउकँ दा मात् परमेश्रले सपष्ट पानु्शभयो फ् मेरा लाजग उिाकँ्ो ए् 
उदे्दशय जियो । मैले िोन्ो पुसत् 9 अधयाय्ो बाइबल्ो ्िा पढेकँ, िसले 
अनधो िनमे्ो मानिे्ो बारेमा बताउकँि । माजनसिरूले येरुलाई सोधे, “यो 
मानिे फ्न दजृष्टजििीन भएर िनमे्ो िो ? उसले पाप गरे्ो जियो फ् उस्ा 
आमा-बुबाले ?” बाइबलले भनि, ‘न त यो मानिेले पाप गरे्ो िो न त उस्ा 
आमा-बुबाले नै,’ येरुले भन्ुभयो, 'तर यसतो भयो ताफ् परमेश्र्ा ्ाय्शिरू 
उनमा प्रदरर्शत िोस् ।” यस ्िाले मलाई अ् ््डा प्रजतसपधा्श गन्श पे्ररणा फदयो र 
उतपे्रररत गर् यो । मलाई तयिी बेला िािा भयो फ् परमेश्र्ो मजिमा गन्श नै मेरो 
यसतो अिसिा आए्ो िो । 
 यफद तपाईंले म आए्ो तयो सानो रिरलाई जचन्ुभए्ो भए, तपाईं 
भन्ु हुन्थयो, यो त पतयाउनै नसफ्ने ्ुरो, तयसतो ठाउकँ बाट पजन ्ोिी यो 
पयारालज्प्मा आउन सकि, सोचनै नसफ्ने । र तपाईं्ो सोचाइ सिी हुनि । 
पयारालज्प्मा िानु मेरो रिरबाट िो ्ोिीले पजन िाजसल गरे्ो सब भनदा 
ठूलो उपलजबध िो ! म सिल हुनु्ो ए् मात् ्ारण ्े िो भने परमेश्रले मेरो यो 
सपना मेरो हृदयमा राजखफदनुभए्ो ि । उिाकँले मेरो िीिन्ो बारेमा योिना 
बनाउनुभयो र उिाकँले मलाई तयिाकँस्म लयाइफदनुभयो । िब म ्ुनै सटेज्डयममा 
प्रिेर गिु्श, म उिाकँ्ो उपजसिजत मिसुस गद्शिु ।
 यो सपना िाजसल गनने रिममा मैले धेरै चुनौतीिरू्ो सामना गरेकँ । 
ए् पट् मलाई यसतो आरि्श् सं्ट पर् यो फ् मेरो पररिार र म ्सै्ो िर 
पिाज्ड्ो खाली ठाउकँ मा सनु्शपर् यो — तयजत बेलास्म अिसिा रियो िबस्म 
परमेश्रले मलाई सटेलेनबोस्ो रिरमा मेरो खेल्ो लाजग प्रजरषिण फदन 
िात्िृजति फदलाइफदनुभएन, ििाकँ मेरो पररिार र मलाई राम्ोसकँग खाने र 
बसोबास्ो बनदोबसत जियो र म प्रजरषिण जलन समि्श भएकँ । अ्को ि््श, िब 
मैले मेरो प्रदर्शन्ो जिसाबले सबैभनदा राम्ो ्ाम गरेकँ, मैले तयस तयस षिणमा 
सबैभनदा बढी ईश्र्ो प्रेम र अकँगाले्ो अनुभि गरेकँ । अजिले म बुझिु, परमेश्रले 
मलाई सृजष्ट गरे्ो माजनस्ो रूपमा आ्ार फदन्ो लाजग आिशय् रिे्ा सब ै
्ुरा उिाकँ्ो उदे्दशय र िचन अनुसार गनने िरे् प्रयासलाई जनरनतरता फदनुहुनि । 
 मलाई अ्ै पजन िािा ि फ् परमेश्रले मलाई तत्ाल जन्ो पान्श 
सकु्हुनि, अ्ै उिाकँसकँग मेरो खेल्ो बारेमा योिना ि — उिाकँ्ो मजिमा बढाउन 
र अपाङगता भए्ा अरू व्यजक्त्ा लाजग खेलमा समानता लयाउन्ो लाजग 
लडन । मेरो अरक्तता र खेल्ुदमा मेरो यात्ा्ो माधयमबाट, परमेश्रले मलाई 
अ् असल व्यजक्त र अ् नम् जरिष्ट्ा अनुयायी्ो रूपमा आ्ार फदनुभयो । िब 
म आफनो खेल्ो लाजग अनतिा्शता्श जलइनि, म परमेश्रले मलाई ्सरी पे्रररत 
गनु्शहुनि र सधैकँ  मलाई साि फदनुहुनि भन्े ्ुरा अरूलाई बताउन सकिु । 
 यो खेल ईश्रीय ्ाय्श र परमेश्र्ो सेिा गनने ए् ठूलो मञ्  
बने्ो ि । म एउटा सानो रिरबाट आए्ो सानो ्ेटो हुकँ िसले  
देरलाई पे्ररणा प्रदान गद्शि । म ईश्रले मेरो लाजग तोकु्भए्ो  
जमसन र मलाई लगाउनुभए्ो यात्ा्ो लाजग म ्ृतज्ञ िु ।

“र यसो भनछु हकनभने वतरीहरूका वननमत रिै ेबनाएका योजनाहरू रिाई 
िाहा छ,’ पररप्रभिेु िोषरा गनु्मभयो, ‘रसँग वतरीहरूिाई सरधृि बनाउने 
योजनाहरू छन ्र क्षवत पर्ु याउने योजना होइन, रिै ेवतरीहरूिाई आशा र 

असि भविषय ह्ने योजना गरदेको छु ।”   — जरेदेसरया 29:11
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	 मैल ेस्े  
िजत येरु  
 दखेाउकँ दै

 

जेवनन बेकी ए् पेरेिर िुटबल (स्र) खेला्डी हुन् िसल ेकयान्डाली 
मजिला राज्रिय टोली्ो लाजग खेजलिन् । संयुक्त राजय अमेरर्ा र 
कयान्डा्ो दोिोरो नागरर्ता भए्ी, िेजनन अमेरर्ा्ो ्ोलोरा्डोमा 
िनमे्ी जिइन् तर अजिल ेकयान्डामा बजसिन् । उनी 2016 ्ो ररयो ्ड े
िेनेररयो ओलज्प्मा ्ासय पद् जित् ेकयान्डाली टोली्ो सदसय जिइन्, 
ििाकँ उनले तीन गोल गरेर एउटा खेल बािे्  सबै सुरुिात गररन् ।

“तर जसिे पररप्रभरुाथि भरोसा ग ््मछ उनीहरूरा िप रजबतुी प्राप्त हुनछ । 
अवन चीिहरू जसतै आकाससनछन्; ती रावनसहरू दुब्मि नभई ्गछु्मन्, ती 

रावनसहरू िहकत नभई हहँडछन् ।” —  यशैया 40:31
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 2015 जिश् ्पमा सिभागी हुने टोलीमा िाजनन मैले धेरै तयाग गरेकँ । तयस ि््श्ो सुरुमै मैल े
आफनो देर, आफनो पररिार र सािीिरू अजन आफनो स्ूल िो्डे्ो जिएकँ । मैले प्रजतसपधा्श्ो लाजग 
तयारी र प्रजरषिणमा असङखय िणटा जबताए्ो जिएकँ, तर ए् िना अ्की ्ेटीसकँग, म जिश््पभनदा 
अजि टोलीबाट बाजिररने अजनतम प्रजतसपधगी बनेकँ । मैले सकँगै प्रजरषिण जलए्ो टोलीलाई जिश् ्पमा 
कयान्डा्ो प्रजतजनजधति गददै गरे्ो आफनो सोिामा बसेर िेरेकँ ।
 म चच्शमा हु न्े ्ो र फ्रोरािसिामा आफनो िीिन जरिष्टलाई अप्शण गररस्े्ो भए पजन, 
म अ्ै जरिष्ट्ो अनुयायी हुनु भने्ो ्े िो भनेर पतिा लगाउन खोजिरिे्ी जिएकँ । मलाई आफनो 
खेलबाट मेरो पजिचान अलग गन्श गाह्ो भइरिे्ो जियो । िब तपाईं यजत धेरै समयस्म ए्ै ्ुरामा 
्ेजनरित हुनुहुनि — खाने, सुते्, अभयास गनने र िेरर यिी सब — िेरर यो नगरेर बस्न गाह्ो हुनि । 
तयसमाजि, म ए् जभन् रिरमा जिएकँ ििाकँ ्ुनै जन्ट सािीभाइ िा पररिारिन जिएनन् । तयजत 
बेला मैले परमेश्र र उिाकँमाजि्ो जिश्ासमा अ् बढी भरोसा राखु्नपनने जियो, तर मैले तयसो गररन । 
तयसैले, िब म रोसटरबाट जन्ाजलएकँ, म जिजषिप भएकँ । 
 तर येरु जरिष्ट प्रजत्ो मेरो जिश्ास्ो ्ारण मलाई िािा जियो, तयिी अनतय िोइन । मेरो ्िा 
तयसरी लेजखनु जिएन । आि म बुझिु, परमेश्रसकँग मेरा लाजग अ्को अिसर जियो । अ्को ि््श मैल े
2016 ्ो ररयो ओलज्प्मा कयान्डा्ो प्रजतजनजधति गनने टोलीमा िाजनएकँ, ििाकँ िामीले ्ासय पद् 
जितयौं ! 
 मैले मसकँग भए्ो प्रजतभा िरदान्ो रूपमा  पाए्ो िु र म आिूले सकदो राम्ो हुने गद्शिु । 
परमेश्र्ो प्रफरियामा जिश्ास गन्श र उिाकँले मलाई प्रदान गनु्शभए्ो षिमता जि्ास गन्श दढृ भएर, 
मैले उिाकँलाई मेरो हृदय र कयाररयरमा ्ाय्श गनु्शभए्ो देखे्ो िु । 
 2015 ्ो जिश् ्प टोलीबाट िटाइनुमा मैले जस्े्ो सबैभनदा ठूलो पाठ भने्ो नम्ता जियो । 
मलाई आमाबुबाले म र िामी िोरािोरीलाई नम् खेला्डी बन् जस्ाउकँ दै हु्ा्शउनुभयो । मलाई 
जिश्ास ि, जरिष्ट्ा िरे् अनुयायीिरू्ो ठूलो भूजम्ा िामी िजत सकदो येरु िसतो देजखनु हुनि । 
िब म आिूले जनण्शय गनु्शपनने अिसिामा पुगिु, म आिैकँलाई सोध्े प्रयास गद्शिु, “म आफनो टोली िा 
आफना प्रजरषि्लाई फदन ्सतो सिायी िाप बनाउन चािनिु ?” 
 म चािनिु, अरूले मलाई मैदानमा मेिनती र ्ठोर हुनु्ो सािसािै दयालु, ्रुणामय र 
मिान सािी्ो रूपमा याद गरून् । मलाई लाग्थयो, ती दईु ्ुरािरू ए्साि रिन सकदैनन् — 
मैदानमा ्ठोर ्ाय्श गनने र मैदान बाजिर दयालु सिभाि देखाउने — तर मलाई िािा ि, परमेश्रले 
मलाई ए् उदे्दशय्ो लाजग प्रजतसपधगी आतमा फदनुभए्ो ि । तपाईं प्रजतसपधगी नभई खेलमा धेरै 
सिल बन् सकु्हुन् ।
 म ए् खेला्डी्ो रूपमा सिल हुकँदै र अ् बढी ट्िीिरू जितदै िाकँदा, मेरो पलेटिम्श  
बढदै िानेि र अ् धेरै व्यजक्तिरूले धयान फदनेिन् । म स्ेस्म धेरै माजनसिरूलाई मैल े 
स्ेस्म आिूमा येरु देखाउन चािनिु । 
 मेरो मनपनने पद यरैया 40:31 िो, िसले यसो भनि, “तर िसले परमप्रभुमाजि 
भरोसा गद्शि उनीिरूमा िप मिबुती प्राप हुनि । अजन चीलिरू िसतै आ्ाजसनिन्; 
ती माजनसिरू दबु्शल नभई दगुि्शन्, ती माजनसिरू िफ्त नभई हिकँडिन् ।” मलाई यो 
पद मनपि्श फ्नभने यो मेरो लाजग मित्िपूण्श स््ाउनी िो फ् मैले सबै्ुरा आफन ै
रजक्तले गनु्शपददैन । म येरुमा आफनो रजक्त प्राप गन्श सकिु । यो ए् स््ाउनी िो 
फ् म परमेश्र्ो बाल् हुकँ — यो िामी उिाकँ्ो अनुयायी्ो रूपमा अ् बढी 
सचेत हुनुपनने जि्य िो । िब िामी ििाि िेला पान्श सकदैनौं िा िामीमा 
पया्शप रजक्त हुकँदैन, िामी जपता भए ठाउकँ मा पुग्न सकिौकँ  र उिाकँले निी्रण 
गररफदनुहुनि ।

सबैभनदा 
मनपनने पद:
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उिाकँलाई ममा  
र म माि्श त  
्ाम गन्श  
फदने

 मेरो िीिन 2012 लन्डन ओलज्प््ो 
समयमा पूण्श रूपमा पररित्शन भयो — िजत बेला मैल े
येरु्ो बारेमा िािा पाएकँ । ओलज्प् गाउकँ  जभत् ्ोिी 
आएर प्राि्शना गददै िामीसकँग परमेश्र्ो िचन बाकँ्ड े। 
जिगतमा, मैल ेसबै आफन ैरजक्तमा गिनेकँ , िुन भारी बो् 
हुन सकि । तर िब मैल ेयेरुलाई भेटेकँ र उिाकँलाई ममा 
र म माि्श त ्ाम गन्श फदन सुरु गरेकँ, सबै ्ुरा सिि हुन 
िालयो ।
 ए् खेला्डी र ए् मानि्ो रूपमा, तपाईं 
िादा्श, िाइते हुकँदा िा ्ुरािरू अपेषिानुसार नहुकँदा 
तपाईं्ो मुटु दखुि । ए् फदन, मेरा पादरील ेमसकँग 
यो सतय बताउनुभयो: “याद गनु्शिोस्, येरुलाई रुिसमा 
टाकँजगयो र तीन फदनस्म जचिानमा रिनुभयो तर 
तेस्ो फदनमा उिाकँ उठनुभयो ।” िामी यी ्रठन 
समयलाई पार गननेिौकँ  । येरु जरिष्टमा जिश्ास 
गननेिरू्ा लाजग, अ् उतिम फदनिरू आउने आरा गन्श 
सफ्नि । म िसतो खेला्डीलाई हुन सके् सबैभनदा 
नराम्ो ्ुरा भने्ो ओलज्प् खेल्ो लाजग निाजननु 
हुनि । तर यफद तयसो भयो नै भने पजन तयसले मेरो 
िीिनमा पररित्शन लयाउने िैन, म ्ो हुकँ िा जरिष्टमा 
मेरो उदे्दशय ्े ि । 
 मैल ेजस्े्ो सबभनदा राम्ो पाठमधय ेए् 
2013 मा जियो । यफद उनीिरूले मलाई प्रजतसपधा्शमा 
2.5 बढी अङ् फदए्ा भए, िामी जित् सक्थयौं, तर 
उनीिरूले फदएनन् र िामीले जितेनौं । बाइबल्ो 
फिजलपपी्ो पुसत््ो चौिो अधयाय्ो 13औकँ  
पदलाई परमेश्रल ेमेरो स््ना गराइफदनुभयो, 

जर्मन साँचेज ए् मेजकस्न गोताखोर हुन् िसल े2008, 2012 र 2016 
ओलज्प् खेलिरूमा भाग जलए । 2012 मा उनले आफना सि्मगी इभान 
गारस्शया्ो सािमा जसङरिोनाइज्ड 10 जमटर पलेटिम्श प्रजतयोजगतामा रित 
पद् जिते्ा जिए । 2016 मा, साकँचेिल ेए्ल 10 जमटर पलेटिम्श प्रजतयोजगतामा 
अ्को रित पद् जिते्ा जिए, िब्ी उनी र गारस्शया्ो िो्डील ेजसङरिोनाइज्ड 
10 जमटर पलेटिम्शमा पाकँचौं सिान िाजसल गरे । ए्ल र जसङरिोनाइज्ड दिु ै
प्रजतयोजगतािरूमा ओलज्प् पद् जिते्ा साकँचेि ए् मात् मेजकस्न 
गोताखोर हुन् ।

िसमा भजनए्ो ि, “िसल ेमलाई रजक्त फदनुहुनि उिाकँ माि्श त म यो सबै गन्श सकिु ।” 
तयो षिणमा, मैल े्े मिसुस गरेकँ भने मैल ेअजिललो पद 12 मा ्जिल ेपजन धयान 
फदए्ो रिनेिु, ििाकँ भजनए्ो ि, “जिपन् हुनु भने्ो ्े िो भन् ेमलाई िािा ि र 
स्पन्तामा हुनु ्े िो भन् ेपजन मलाई िािा ि । मैल ेिुनसु्ै र िरे् पररजसिजतमा 
सनतुष्ट हुने रिसय्ो बारेमा िािा पाए्ो िु, चाि ेपेटभरर खान पाउकँदा िोस् या 
भो्ो हुकँदा िोस्, चाि ेस्पन्तामा िीिन जबताइरिे् ो िोस् िा जिपन्तामा िोस् ।” 
ए् चयाज्पयन बन््ो लाजग, तपाईंले िरे् मौसम्ो आननद जलन जसकु्पद्शि र 
तयसमा िानने र जित् ेपजन पद्शि । 
 मलाई ्ु्ु्श चिामा अफ्जलस चोटपट् लागे्ो बेलामा मैल ेअ्को परीषिण 
मिसुस गरेकँ । तयो बेला म रोएकँ र गुनासो गरेकँ, यो प्रश्न गददै परमेश्रमाजि नै प्रश्न 
उठाउकँद ैजिएकँ, “अब फ्न ? म नै फ्न ? म ्े गलती गददैिु ?” तयसपजि, मैल ेए् 
पट् नुिाइरिे् ो बेला स््ेकँ र मैल ेपरमेश्रलाई भनेकँ, “तपाईंले मेरो िीिन्ो 
उपयोग गनु्शिोस् भन् ेम चािनिु । म खेल माि्श त तपाईं्ो मजिमा्ो लाजग म आफनो 
िीिन तपाईंमा समप्शण गद्शिु ।” यो ्ुरा जिियबाट मात् हुकँदनै । परमेश्रल ेमलाई 
असिलता्ो समयमा पजन यो हुन सकि भन् े्ुरा बुझन मद्दत गनु्शभयो । 
 म आफनो िार यसरी नै सामना गनने गिु्श । यो ग्भीर चोटपट् पजि नै मैल े
अनय खेला्डीिरू सजित बाइबल अधययन सुरु गनने सािस िुटाएकँ । मैल ेउनीिरूलाई 
मेरो िरमा प्राि्शना गन्श्ो लाजग बोलाएकँ । उनीिरूले मलाई प्रोतसािन फदन भनेर 
सोचद ैआए्ा जिए, तर मैल ेयस अिसरलाई उनीिरूसकँग ईश्रीय उदे्दशय बाकँडन 
प्रयोग गरेकँ, फ्न्ी मेरो िीिन्ो उदे्दशय ओलज्प् पद् जििेता हुने नभई 
परमेश्र्ो ्डर मान् ेमाजनस हुनु िो ।  
 िब म िाम्ो राज्रिय टोलीमा सामेल भएकँ, म जरिष्ट्ो अनुयायी जिइनकँ । मैल े
येरुलाई भेटेपजि, मेरो आरय ए् राम्ो साषिी हुन आिूलाई सञ्ाजलत अगाज्ड 
बढाएकँ । िब अनय धम्शमा आसिा राख्ने मेरो टोली सदसयिरूल ेम येरुमा जिश्ास गद्शिु 
र मलाई प्राि्शना गरे्ो दखेेपजि, उनीिरूले यस्ो स्मान गि्शन् । र ्जिले्ािीकँ , 
उनीिरूले मलाई उनीिरूसकँग बसेर प्राि्शना गन्श अनुमजत फदनिन् । माजनसिरूलाई 
उनीिरू्ो आसिामा पररित्शन गराउने मेरो जि्मेिारी िोइन, तर म येरुलाई 
आफनो िीिनमा यसरी मो्डले गन्श सकिु ताफ् उनीिरूले उिाकँलाई ममा दखे्न स्ून् । 
 मेरो िीिन जबताउने तरर्ाले येरुलाई अरूसकँग बाकँडनमा मित्िपूण्श भूजम्ा 
खेलि । म जसद्ध िैन, तर म माजनसिरूलाई ि ेभनिु, तयसले भनदा बढी मैल ेि ेगिु्श, 
तयसले उनीिरूमा प्रभाि पान्श सकिु । मलाई अकसर माजनसिरूले सोध्े गि्शन्, 
“तपाईं ्सरी स्ारातम् दजृष्ट्ोण राख्नुहुनि ?” अििा, “यी प्रजतसपधा्शिरू्ो 
दबािमा तपाईं ्सरी यसतो आतमजिश्ास ्ायम राख्न सकु्हुनि ?” िब उनीिरू 
मसकँग परामर्श जलन आउकँिन्, म उनीिरूलाई येरु्ो प्रेम बाकँडन सकिु । 
 अरूलाई सेिा गन्श र मद्दत गन्श्ो लाजग येरुमा जिश्ास गनु्श िरुरी हुनि भन् े
्ुरा म बुझिु । म उिाकँ जबना आफनो िीिन्ो ्लपना गन्श सजकदनकँ ।

“यशेिु ेचेिाहरूिाई हदेनु्मभयो अवन भन्नभुयो, ‘रावनसहरूको  
वननमत यो सब असमभि छ, तर पररशे्वर सहहत यो असमभि छैन । 

हकनभने, पररशे्वरको वननमत यो सब ैसमभि छ ।” — राक्म  10:27
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परमेश्रसकँग्ो 
िजनष्ठता  
पतिा  
लगाउने

 मेरो खेलल ेमेरा लाजग ्लेजिएट (्लेि पढने) 
िात्िृजति्ो ढो्ा खोलनेि भन् े्ुरा मलाई ्जिलयै िािा 
जिएन । चारमधय ेए् बचिा हुनु्ो नाताले, मैल े्सरी 
उचि जरषिा पूरा गन्श सकिु भन् ेमलाई िािा जिएन । मलाई 
ट्या्मा दौ्डन र अिरोधिनय खेलिरूमा प्रजतसपधा्श गन्श 
राम्ो लाग्थयो; मैल ेसोचेकँ, मैल ेतयो पर्परागत रोिगार 
नपाएस्म गनने जिएकँ । मैल ेिाई स्ूलमा मेरो सोिोमोर 
ि््शमा पुगेपजि मात् मलाई मिसुस भयो फ् मलाई मन 
पनने — ट्या्मा दौ्डने — ्ाय्श गदा्श यसले मेरो लाजग 
उज्िल भजिषय्ो ढो्ा खोलन सके् रििे । र मलाई ्े 
िािा ्लेिमा मैल ेजनमा्शण गनने स्बनधिरूल ेमेरो अननत 
दजृष्ट्ोणमा पररित्शन लयाउने ि भनेर । 
 टेकसास जिश्जिद्ालयमा ट्या् दौ्ड्ो िात्िृजति 
प्राप गनु्श ठूलो िरदान जियो । म तयिाकँ हुकँदा, म येरु जरिष्ट 
र उिाकँसकँग ्सरी नजि् हुने भन् े्ुरामा ्ेजनरित ्ेिी 
कया्पस जमजनसट्ीिरूमा सामेल हुन पाएकँ । मैल े13 ि््श्ो 
उमेरमा ए् ग्रीषम्ालीन जरजिर (समर कया्प) मा 
जरिष्टलाई आफनो िीिनमा जसि्ारे्ो जिएकँ र तयसै बेला 
मैल ेमिसुस गरेकँ, जरिष्टसकँग्ो स्बनध भने्ो जनरनतर माग्ने 
्ुरा जिएन । मैल ेयेरुलाई ्ेिल ए् पट् आफनो हृदयमा 
बोलाउनुप्थयको र उिाकँ तयिाकँ बस्नुहुन ेजियो । 
 तर तयस उमेरदजेख, मैल ेराम्ो व्यजक्त बन् ेलक्य 
जलएकँ । मेरो समुदाय जरिष्ट-्ेजनरित जिएन, न त मलाई येरु्ो 
साकँजचि्ै अनुसरण ्सरी गनने भनेर दखेाउने मसकँग ्ोिी 

संयुक्त	राजय	अमेरर्ा	र	्ोलज्बया्ो	दोिोरो	नागरर् रेलिसा 
बिाउ (नी गोनिालेि) ्ोलज्बयाली राज्रिय टोली्ो लाजग ट्या् 
एण्ड फिल्ड एज्थलट्ो रूपमा अनतरा्शज्रिय सतरमा प्रजतसपधा्श गद्शजिन् । 
टेकसास जिश्जिद्ालय्ा जसप्रनट (दौ्ड) र अिरोधिनय खेलिरूमा भाग 
जलइस्ेपजि, उनी अिरोधिनय खेलिरूमा ए् पेरेिर खेला्डी्ो 
रूपमा जिरे्ज्ञता िाजसल गरे्ी जिन् ।

ईश्रीय रोल मो्डलेिरू नै जिए । मैल ेबाइबल पफढनकँ; परमेश्रसकँग मैल ेजबताउने समय भने्ो 
आइतबार चच्श िाकँदा मात् हुन्थयो । अचान् ्लेिमा मैल ेजरिष्टसकँग व्यजक्तगत, िजनष्ठ स्बनध 
प्रदर्शन गनने पुरु् र मजिलािरू भेट्ाएकँ । यी माजनसिरू येरुलाई पछ्ाउकँद ैजिए र अरूलाई पजन 
तयसो गन्श मद्दत गरररिे् ा जिए । 
 तयिी ठाउकँबाट मैल ेअरू जरिष्ट-अनुयायीिरूबाट अनुरासन प्राप गरे्ो जिएकँ । मैल े
परमेश्रसकँग एकल ैर समुदायमा अनय जिश्ासीिरूसकँग समय जबताउनु्ो मित्ि बुझन िालेकँ । 
मैल ेयस प्र्ार्ो िीिनरैली्ो उदािरण यसभनदा पजिल े्जिलयै दखेे्ो जिइनकँ; सुरुमा त 
परमेश्रसकँग दजैन् स्बनध राख्ने ्ुरा गाह्ो भयो । यो ्ाय्श म िपा्ो ए् पट्, िरे् आइतबार 
जबिान गिनेकँ  । तर मैल ेयी जरिष्ट्ा अनुयायीिरूलाई येरुसकँग समय जबताउनु फ्न मित्िपूण्श ि 
र म आिूल ेयो ्सरी गन्श सकिु भन् ेबारे प्रश्निरू सोध् िालेकँ । ती पुरु् र मजिला्ो ्ारणल ेनै 
ईश्रसकँग िजनष्ठ हुनु भने्ो ्े िो भन् े्ुरा िाने्ो हुकँ । 
 अजिल,े ्ोलज्बयाली राज्रिय टोलीसकँग अनतरा्शज्रिय तिमा प्रजतसपधा्श गनने रिममा, मैल े
तयसतो जनण्शय गनु्शपर् यो िसल ेगदा्श म अलग हुनुपर् यो । म िोसकँग हुनिु, चाि ेती मेरा टोली 
सदसयिरू हुन्, मेरा दािुभाइ िा चाि ेअरू ्ोिी हुन्, उनीिरू समषि जरिष्ट िसतो व्यजक्त्ो 
उदािरण बन् ेप्रयास गिु्श । तयसैले, िब मेरो टोली सदसयिरूल ेमलाई म फ्न जपउकँ फदन िा 
उनीिरूसकँग कलबमा िाने गरद्शनकँ भनेर सोधदा, मसकँग उनीिरूसकँग परमेश्र्ो प्रेम र सतयता बाकँडने 
अिसर हुनि । मेरो ्ेिी सदसयिरूल ेमैल ेजलए्ा जनण्शयिरू नबुझन सकिन्, तापजन उनीिरूले 
ती जनण्शय्ो स्मान गि्शन् । मलाई आरा ि, िामी िरे््ा लाजग ्े मित्िपूण्श िो भन् ेबारे्ो 
्ुरा्ानीलाई िारी राख्ने रिममा, परमेश्रल ेआधयाजतम् िलिल्ो लाजग ढो्ा खोजलफदनुहुनि । 
 म आफना जिश्ासिरूमा स््ौता गन्श तयार िैन । िो, मेरो टोली सदसयिरूल ेि ेगरररिे् ा 
िन्, तयसैमा अगाज्ड बढन सजिलो र अ् सुजिधािन् हुन सकि, तर िामी जरिष्ट्ा अनुयायी 
भएर तयसो गनने आहिान गररए्ो िैन । िामीलाई ए् आरामदायी िीिन्ो प्रजतज्ञा गररए्ो 
िैन । िासतिमा, यफद िामीले जरिष्ट्ो अनुयायी बन् ेजनण्शय गर् यौकँ  भने िामीलाई जिरोध र 
उतपी्डन्ो सामना गनु्शपनने प्रजतज्ञा गररए्ो हुनि । यो तपाईं अलग भए्ोमा टोली सदसयिरूल े
तपाईंलाई िाकँसोमा उ्डाउने रूपमा हुन सकि िा जरिष्ट्ो पषिमा ख्डा भए्ोमा तपाईं्ो 
िीिनलाई नै िोजखममा पानने िसता ग्भीर रूपमा पजन हुन सकि । तर िुनसु्ै लागत बेिोनु्श फ्न 
नपरोस्, जरिष्टसकँग्ो अननत िीिन्ो अगाज्ड तयो नगनय हुनि । 
 आि जरिष्टसकँग्ो मेरो स्बनध जरिष्ट्ा अनुयायीिरूले समय जन्ालेर मलाई ज्ञान 
भररफदए्ोले गदा्श िो । म मेरो जिश्जिद्ालय्ी मसकँग समय जबताउने ए् मजिला्ो बारेमा 
स््निु,  ्जिले्ािीकँ  संजषिप षिणिरू भए पजन, मलाई चुनौती फदन, प्रोतसािन फदन र जस्ाउन । 
उनले मलाई ्जिलयै तयसतो प्र्ारल ेचुनौती फदइनन् िसतो फ् उनले मलाई आरिमण गरररिे् ी 
िसतो लागोस्, तर यो म प्रजत्ो माया्ो ्ारणल ेभए्ो िोस् । जरिष्ट्ो अनुयायी्ो रूपमा मेरो 
िृजद्धमा यस प्र्ार्ो उतिरदाजयति र मेनटरजसप अतयनत िरुरी जियो । 
 आिभोजल, म जरिष्ट्ा पा्ो उमेर्ा, बुजद्धमान्  अनुयायीिरू खोजिरिे् ो हुनिु िसल े
मलाई जरिष्टसकँग्ो यात्ामा अ् मिबुत िृजद्धमा मद्दत गन्श स्ून् । म अरूलाई पजन खोजिु िसलाई 
म चेला बन्मा मद्दत गन्श सकिु । मेरो टोली्ा सािीिरूसकँग स्बनध जि्ास गन्श र उनीिरूलाई 
िाम्ो खेल बाजिर िुलजमल हुन समय जन्ालेर, म उनीिरूलाई व्यजक्तगत रूपमा येरु्ो सामना 
गन्श ्सरी मद्दत गनने भनेर पतिा लगाउन सकिु । उनीिरूलाई ट्या् एण्ड फिल्ड बािे्  ्ेमा रुजच 
राखिन् ? उनीिरू्ो सपना ्े िो ? उनीिरू ्सतो फ्जसम्ो आसिाबाट आए्ा हुन् ?
 यफद तपाईंले प्रश्निरू सोध्ुभयो र साकँजचि्ै सुन्ुभयो भने, व्यजक्तिरूल ेआफनो ्ुरा बताउने 
िन् । उनीिरूसकँग जरिष्ट्ो प्रेम बाकँडन ्सैलाई ्िी जलन अनुरोध गरे िजति्ै सरल  
हुन सकि । यो सानो, दोिोररने ्ाय्श नै उनीिरू येरु जरिष्टलाई माया र ्दर  
गनने तरर्ा हुन सकि । यो मेरो लाजग जियो ।

होशेको किा: यस किारा कसरी हारी वनरनतर पररशे्वरबार् रिु फदे रररहन  
सकछौँ  र पवन उहाँ स्धैँ हाम्ो पथछ िाग्हुुनछ, यसको रूपक रिाई रन पछ्म । हारी 
उहाँतफ्म  उनरुि नहँु्ा पवन, पररशे्वर उहाँका सनतानहरू, हारी पथछ आउनुहुनेछ ।
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जरिष्ट्ो बचाउने  
रजक्तपतिा  
लगाउने

 म दजषिण अफरि्ा्ो जिपन् रिर, जिाइ्डमेा हु न्े कँ, ििाकँ मेरा 
आमा र बुबा मेरो िरेचाि गन््श ो लाजग ्जललै भए्ो हुनाले मलाई मेरी 
ििुरआमाले हु्ा्शउनभुए्ो जियो । मलाई याद आएदजेख, रगबी मेरो 
िीिन्ो ठूलो जिससा बने् ो ि । मेरा बुबा र ्ा्ािरूले यो खले खलेनभुयो र 
मलै ेसके् भएदजेख म 8 ि्््श ो उमेर हुकँदा, मलै ेपजन खलेन सरुु गरेकँ । 
 ्पु्रा बसतीमा बसदा िामीले िीिन जबताउन सिं््श गनु्शप्थयको । िामीले 
मेरो स्ूल र यससकँग िोज्डएर आउन ेसबै रलु्िरू जतन्श असमि्श भयौं, तर म 
िरे् फदन स्ूल िानिें फ्न्ी तयिाकँ मलै ेफदन्ो लाजग ए् िा् खाना पाउिें । 
साक्ँ मा, म िाम्ो दईु-्ोठा भए्ो िरमा ि ््श निें ििाकँ िामी सात िना बस्थयौं, 
राजत-राजत सोिा्ा   ् ु सनिरू जलएर भइुकँमा सतु्थयौं । 
 मलाई िजिले पजन रगबी खले रुचाउिें; म प्रतये्  फदन यस्ो प्रजरषिण जलनिें । 
रगबीले मलाई मेरा िररपरर भइरिे् ा धरैे खराब ्ुरािरूबाट टाढा राखे् ो िसतो 
दजेखनि । मलै ेधरैे सािीिरू गुमाएकँ फ्नभन ेम आफनो खलेमा स्ेस्म सि्शश्षे्ठ हुन े
्ुरामा धयान ्ेजनरित गददै जिएकँ, उनीिरू भन ेिीिन्ा सिं््श र प्रलोभनिरू्ो जर्ार 
भइरिे् ा जिए । म आिूलाई आउन सके् ्ुन ैपजन अिसर्ो लाजग तयारी गन्शमा दढृ 
जिएकँ, यद्जप तयो ्े हुन सकि भन् ेमलाई िािा जिएन ।

दजषिण अफरि्ी रगबी खेला्डी ससया 
कोलिसीि े2011 मा आफनो िररष्ठ-तिमा 
्डबेयु गरे र 2018 मा दजषिण अफरि्ी राज्रिय 
टोली्ा ्पान चुजनए र जसप्रङबकस्ो रगबी 
युजनयन टोली्ो 126 ि्गीय इजतिासमा 
पजिलो अश्ेत ्पान बने । 2019 मा उनले 
रगबी जिश््प चयाज्पयनजरपमा दजषिण 
अफरि्ा्ो नेतृति गरे ।

 म 12 ि्््श ो हुकँदा, मेरो स्ूल्ो टोली्ो ति्श बाट तयो जसिन्ो िाम्ो पजिलो खले खलेन म 
मैदानमा गएकँ । नजि्ै्ो स्ूल, ििाकँ ए् िना जसपालु प्रजरषि् जिए, उनीिरू्ो सामना गनु्शपदा्श िामीले 
50 अङ्ले पराजित भयौं । खलेपजि, जिपषिी टोली्ा प्रजरषि् म नजि् आए र उनलाई ममा प्रजतभा 
भए्ो लागे्ो बताए । उनले मलाई आफनो स्ूल्ो लाजग खलेन आमजनत्त गरे । तयिाकँबाट, ती प्रजरषि्ले 
मलाई आिू अनतग्शत जलए, िो मलै े्जिलय ैनपाए्ो जपतामय व्यजक्तति बन् पगु े। यस अिसरले मेरो 
लाजग ्जत अि्श राखि भन् े्ुरा उनलाई िािा जियो र मलै ेयस्ो पणू्श उपयोग गन्श ््डा पररश्म गरेकँ । 
उनले मलाई मेरो पजिलो प्रानतीय परीषिणमा लगे, ििाकँ मलै ेबकसर लगाएर खलेेकँ फ्न्ी मेरो रगबी 
सट्शिरू खररद गनने षिमता जिएन । जिटै् न,ै म प्रानतीय टोलीमा िाजनएकँ, िसबाट आिूलाई सबैभनदा मन 
पनने खले खलेन प्रजतयोजगतािरूमा िान सकिें । 
 म 19 ि्््श ो हुकँदा, म ए् पेरिेर खलेा्डी बनेकँ । 2012 मा, मेरो 21औकँ  िनमफदन्ो सपािनतमा, मलै े
दजषिण अफरि्ी राज्रिय टोलीबाट पजिलो खले खलेेकँ ।   
 2015 ्ो रगबी जिश््पमा खलेन ेअिसर पाउन ुठूलो ्ुरा जियो, तर मलै ेतयसमा 30 जमनटे मात् 
खलेेकँ । चार ि््शपजि, जसप्रङबकस्ो ्पान्ो रूपमा, म जिश््पमा आफनो दरे्ो प्रजतजनजधति गन्श 
पाउकँदा अतयाजध् स्माजनत र उतसाजित मिससु गरेकँ । मलाई िािा ि, मलाई म िसतो व्यजक्त िु तयस्ो 
लाजग यस खलेमा ्सलेै पजन िाजसल गन्श सके् उचितम सिान यस टोली्ो ्पान्ो रूपमा िाजनए्ो हुकँ । 
तयस्ारण, म िसतो िु, तयिी व्यििार गनने र आफनो फदमागमा जिजभन् अनािशय् सोचाइ पस्न नफदने 
प्रयास गद्शिु । खले खलेदा म अरू्ो लाजग असल उदािरण बने् प्रयास गद्शिु । 
 परमेश्र यसत ैसमय्ो लाजग मलाई तयार गरररिनभुए्ो जियो । म ििुरआमासकँग चच्श िाकँद ै
हु ््श कँद ैर जिगत ्ेिी ि््शिरूमा ्जिले िान े्जिले निान ेगददै गरेकँ, मलै ेआफनो िीिन साकँजचि्ै जरिष्टमा 
समप्शण गरे्ो चाहिकँ िालसालै मात् िो । व्यजक्तगत तिरले धरैे ्ुरािरूमा सिं््श गनु्शपदा्श — प्रलोभन, 
पाप र िीिनरलैी स्बनधी जि्लपिरू — मलै े्े मिससु गरेकँ भन ेमलै ेआिूलाई िुन रूपमा प्रसततु गिनेकँ , 
सो अनसुार आफनो िीिन जबताइरिे् ो जिइनकँः जरिष्ट्ो अनयुायी । म िेनतने गरररिे् ो जिएकँ, तर मलै े
आिूलाई यरे ुजरिष्टमा पणू्श रूपमा समप्शण गनने र उिाक्ँ ो तौरतरर्ा अनसुार बाकँचन ेजनण्शय गररस्े्ो 
जिइनकँ । 
 मेरो व्यजक्तगत िीिनमा मलै ेसिं््श गरररिनपुरे्ो ्ुन ै्ुरा साि्शिजन् नहुकँदास्म तयो रिम 
चजलरियो । तयस बेलास्म, म लज्डरिे् ा सबै ्ुरा लु्े्ो जियो तर िब मेरो पाप उिागर भयो, मलै े
या त आफनो िीिन पररित्शन गनु्शपनने जियो िा सबै ्ुरा गुमाउनपुनने जियो भन् ेमलाई िािा जियो । मलै े
आफनो िीिन गुमाउन ेर जरिष्टमा प्राप गनने जनण्शय गरेकँ ।
 आधयाजतम् सललाि्ारसकँग हिकँडन ेरिममा, म सतय र पूरै नयाकँ तरर्ाले जरिष्ट्ो बचाउन ेरजक्त 
पतिा लगाउन सषिम भए्ो िु । यो नयाकँ िीिनले मेरो हृदयमा राजनत प्रदान गरे्ो ि िुन मलै ेपजिले 
्जिलय ैअनभुि गरे्ो जिइनकँ । अब मलै ेसब िो् परमेश्रलाई अप्शण गररस्ेपजि, अरू ्ुन ै्ुराले 
मलाई असर गददैन । उिाक्ँ ो योिना िजिले पजन ्ाया्शनियन हुन ेि भन् ेिानरे म अब सितनत्ता सजित 
िीिन जिउकँ िु र खले खलेिु र र अनततः मेरो लाजग तयसले मात् अि्श राखि ।
 मलै ेिीिनमा सबै ्ुरा बुझन ुिरुरी िैन र मलै ेनबु्े् ा धरैे ्ुरािरू िन,् तर मलाई ्े िािा 
ि भन ेयी सबै्ो जनयनत्ण परमेश्रले न ैगनु्शहुनि । मेरो ्ाम भने् ो मलै ेगन्श सके् सबैभनदा 
राम्ो गनु्श र बाक्ँ ी उिाक्ँ ो िातमा िोडन ुहुनि । मलै ेसाकँजचि्ै आफनो पापसकँग सिं््श गरररिे् ो 
बेलामा, मलै ेबाइबल्ो यरयैा्ो पुसत्मा एउटा पद पढेकँ िसले मलाई िासतिमै िोयो । 
यरयैा: 43: 2-3 मा भजनए्ो ि, “िब जतमीलाई सं् ट पि्श, म जतम्ो सािमा हुन ेिु । 
जतमी नदी तदा्श जतमीलाई तयसले बगाउन ेिैन । िब जतमी आगोमाजि हिकँडदिौ, 
जतमी िलन ेिैनौ; आगो्ो जिालाले जतमीलाई िलाउन ेिैन । फ्नभन ेम प्रभु, 
जतम्ो परमेश्र हुकँ, म इिरायल्ो परमपजित्, जतम्ो मुजक्तदाता हुकँ ।” मलै ेधरैे 
फदनस्म यो पफढरिेकँ । 
 यफद इजतिास्ा जिजभन् ्ालखण्डमा ससंारलाई जपठुकँ 
ि्ा्शए्ा अनजगनती व्यजक्त्ा लाजग परमेश्र आउन सकु्हुनि भन,े 
उिाकँ मेरो जनज्त पजन आउन सकु्हुनि ।

“जब वतरीिाई संकर् पछ्म, र वतम्ो सािरा हुने छु । वतरी न्ी त्ा्म वतरीिाई तयसिे बगाउने 
छैन । जब वतरी आगोराथि हहँड्छौ, वतरी जलने छैनौ; आगोको जिािािे  

वतरीिाई जिाउने छैन । हकनभने र प्रभ,ु वतम्ो पररशे्वर हँु, र इजरायिको  
पररपवित्र, वतम्ो रथुक्त्ाता हँु ।”—  यशैया 43:2-3
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	 आफन ैदरे अिनेजनटनामा पेरेिर खेला्डी्ो 
रूपमा खेजलरिे् ा िुटबल खेला्डी एररयि 
ओर्टेगाि ेिापानमा 12-15 ि््श उमेर्ा 
युिािरू्ो आतमितया जिश्मै उचि दर रिे् ो 
समाचार पढे ।  परमेश्रल ेओटनेगा्ो हृदय दःुजखत 
तुलयाउनुभयो । 
 सानो िकँदा उन्ी आमाल ेउनलाई 
बाइबल्ो पुरानो जनयममा िोरुआ पुसत््ो 
ए् अधयाय्ो निौं पदमा रिे् ो सतयता्ो 
बारेमा जस्ाए्ी जिइन्, िसमा परमेश्र यसो 
भन्ुहुनि, “्े मैल ेजतमीलाई आज्ञा गरे्ो िोइन 
? सबल र सािसी बन । न्डराऊ; जनरार निोऊ, 
फ्नभने जतमी ििाकँ िानिौ, परमप्रभु्ो ति्श बाट 
जतम्ो परमेश्र जतमीसकँगै हुनुहुने ि ।”
 बाइबल पढेर ओटनेगालाई ्े ्ुरा िािा 
जियो भने यफद उनीिरू िान्ो लाजग उपलबध 
भएमा परमेश्रल ेसामानय व्यजक्तिरू्ो 
उपयोग गनु्शहुनि । ओटनेगालाई मिसुस भयो, 
परमेश्रल ेउनलाई आफनो मातृभूजम िोडन र 
िुटबल्ो लाजग िापानी युिािरू्ो हृदय र 
आिशय्तािरू्ो लाजग पुल बन् स्ून् भन् े
चािनुभयो । उनले प्रदान गन्श सके् उन्ो िुटबल 
खेल्ो ्ौरल मात् जियो । त, उनी िापान्ो 
यो्ोिामा पुग ेर ओटनेगा-सान बने । उन्ो ्िा 
यिाकँ फदइए्ो ि ।

  मलाई ्जति पजन िापानी भा्ा बोलन आउकँदनै्थयो । िुटबल स्ूल चलाउन 
प्रयोग गन्श जमलने ए्ै िुटबल मैदान जिएन । िामी सबल र सािसी हुनुपनने ि 
भन् ेजिश्ासमा मैल ेआफनो पररिारलाई तयार पारेकँ । जरिष्ट माि्श त, िामी ए् 
रजक्तराली र मिान परमेश्र्ो सेिा गद्शिौकँ  िसल ेआचिय्श्म्शलाई स्भि 
तुलयाउनुहुनि । िामीले यो्ोिामामा एउटा चच्श भेट्ायौं ििाकँ चच्श्ो पिाज्ड्ो 
मैदान ्ारपातले ढा्े्ो जियो । तयिाकँ िाकँस जिएन, मात् धुला्मे मैदान । पादरी 
र मैल ेसकँगै ए् सा्ा सपना बाकँड्ौं िुन आि एसपेरानिा स्र कलब्ो नामले 
जचजननि ।
 युिा िापानी खेला्डीिरू ््डा पररश्म गि्शन् र अनुराजसत िन्, फ्न्ी 
प्रजरषिण ््डा ि । मैले िापानी युिािरूलाई माया गन्श िाले्ो िु र उनीिरूले 
पजन मलाई माया गि्शन् । िामी खेला्डीिरूलाई री््श िापानी कलबिरू र 
राज्रिय टोली्ा लाजग दषि बनाउन जमजिनेत गरररिे्ा िौकँ  । चरणिद्ध रूपमा, 
िामीले मैदानभरर िाकँस उमान्श सषिम भए्ा िौकँ , ििाकँ युिािरू सितनत् ढङगले 
खुसीसाि दौ्डन सकिन् । र िाम्ो ््डा पररश्मले, संरचनािरू्ो सुधार ्ाय्श 
िारी ि । 
 िामीले िाम्ो आसिालाई ्ाय्शमा बदलयौं र सपना यिाि्शमा पररणत 
भयो । िामीले ्े बुझयौं भने, खेलिरू, चािे िुटबल, बास्ेटबल, फरि्ेट, आफद 
फ्न निोस्, संसार्ा भा्ा हुन् । म िसता खेला्डीिरूसकँग ए् सेतु हुनि िुन 
युिािरूलाई प्रजरषिण गरेर, प्रभािमा पारेर र सेिा गरेर सदपुयोग गन्श सकिौकँ  । 
सुरु्ा जरिष्टमा जिश्ास राखे्निरू यात्ा गनने र सेिा गनने पुरु् र मजिलािरू 
जिए । िाम्ा अिनेजनटनी प्रजरषि् ्म्शचारीले िापानमा सेिा गन्श गरे्ो यिी 
उदािरण िो ।
 युिा खेला्डीिरूलाई तयिाकँ जस्ाउने मिान् परमेश्र हुनुहुनि िो 
उनीिरूलाई उिाकँसकँग नजि् हुन र व्यजक्त्ा रूपमा िृजद्ध आए्ो चािनुहुनि । म 
युिािरूसकँग बस आफनो िीिन, म ्े गिु्श र बाइबलल े्े भनि भन् ेबारेमा मात् 
्ुरा गिु्श । यफद परमेश्रल ेहृदय पररित्शन गन्श चािनुहुनि र िो्ोिीले जरिष्ट नै 
प्रभ ुहुनुहुनि भनी बुझदिन ्भने, तयो परमेश्र्ो भूजम्ा िो, मेरो िोइन । िामी 
उनीिरूलाई ए् मिान् परमेश्र हुनुहुनि र उनीिरू्ो िीिन्ा सबैभनदा 
्रठन समयमा उनीिरूले परमेश्रलाई पु्ान्श सकिन् भन् ेिािा पाऊन् भन् े
चािनिौकँ  । यफद िापानी युिािरू खेला्डी्ा रूपमा मात् जि्ास गरे तर 
ए् व्यजक्त्ो रूपमा जि्ास गरेनन् भने, िामीले यिाकँ गरररिे् ा सबै ्ुरा 
अि्शिीन िन् ।
 मलाई िािा ि, िुटबल स्ूल मित्िपूण्श ि फ्न्ी यफद िामी 
उिाकँ्ा ्ामिरू्ो बारेमा खुला हुन सकयौं भने परमेश्रले िामी 
िरे््ो िीिनमा मिान् र रजक्तराली ्ाय्शिरू गनु्शहुनि ।

“कदे  रिै ेवतरीिाई आज्ा गरदेको होइन ? सबि र साहसी बन ।  
नडराऊ; वनराश नहोऊ, हकनभने वतरी जहाँ जानछौ, पररप्रभकुो  

तफ्म बार् वतम्ो पररशे्वर वतरीसँग ैहुनुहुने छ ।” — जोशुआ 1:9
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 जरिष्ट्ो अनुयायी बनु् र परमेश्र ्ुन ैसिचाजलत रूपमा आए्ो ्ुरा 
हुनुहुन््थयो भन् ेबुझनु, यो मैल ेआिैल ेगनु्शपनने जनण्शय जियो । मैल ेआफनो िीिनमा 
परमेश्रलाई आउन्ो लाजग जबनती गन्श र उिाकँसकँग ए् स्बनध ्ायम राख्न मैल ेतयो 
जनण्शय जलएकँ । 

 िामी मधये ्ोिी जसद्धिसत हुकँदैनौं । प्रायः िसो िामी िाम्ो िीिनमा 
परमेश्रलाई पजिलो प्रािजम्तामा राखदैनौं । यसले िाम्ा सृजष्ट्ता्शसकँग्ो िाम्ो 
स्बनधलाई जिचिेद गद्शि । तर िब िामी येरु्ो नाम सुनिौकँ  र परमेश्रले ्सरी 
िामीलाई उिाकँसकँग ि ््श ने मौ्ा फदनुभयो भन्े बुझिौकँ  — र िामीले गरे्ा सब ै
गलतीिरूलाई पखालन परमेश्रले आफना पुत् येरुलाई रुिसमा मन्श पठाउनुभयो 
भनेर जिश्ास गरेर — िामी तयो टुटे्ो स्बनधलाई िोडन सकिौकँ  । िामी अ् ै
पजन फदनफदनै ग्डब्डी गि्छकँ , तर येरुसकँग स्बनध ्ायम राख्नु, अजन उिाकँलाई आफनो 
िीिनमा पाउनुले सबै ्ुरामा पररित्शन लयाइफदनि ।

 म परमेश्रसकँग सिी बन् चािनिें, तयसैले मैल ेप्राि्शना गरेकँ, “येरु मेरो िीिनमा 
आउनुिोस् ।” तयो िीिनप्रजत्ो मेरो दजृष्ट्ोण्ो सुरुिात जियो र तयो मेरो खेलमा 
पजन आयो । मेरो जिश्ासले नै मलाई यस खेल्ो उनमादपूण्श संसारमा यसतो आधार 
बनाइ फदएर आिूलाई स्िालन स्े्ी िु । ्े तपाईं पजन यिी प्राि्शना गनु्शहुनि ?

— ्डबेी फल्ड, ग्रेट जब्रटेन्ा तीन पट्स्म ओलज्प्मा भाग जलने रोिर
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