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ولحسن الحظ، ال تأخذ لجنة االختيار بعين االعتبار أداء الرياضيين خالل هذه األيام   
األربعة فقط، بل يراقبونك تلعب طوال العام. من بين األمور المذهلة التي تحيط بمنشأة االختبار، 

ال يوجد العب واحد يحط من فرصة العب آخر. عندما رأيُت القائمة قد نُِشَرت ووجدُت اسمي 
عليها، كنُت في غاية التواضع.

عندما رأيت اسمي في تلك القائمة، تذكرت كيف جلبني الرب إلى هنا بأمره؛ لم يكن هذا   
بيدي. لقد بذلت مجهودا كبيًرا حتى هذه التصفيات - حيث كنت أمارس الضربات لساعات كل 

ليلة ألسابيع، دون أيام راحة. لو كنت سألعب جيًدا خالل تلك األيام األربعة، ثم وصلت للفريق، 
لكنت نسبا الفضل لنفسي كثيًرا. لكن ما حدث، كان الرب يُظهر لي أنه حتى من البداية، كانت يده 

تمس رحلتي. 
في اآلونة األخيرة، كنت أقرأ كتابًا قال فيه المؤلف أن إيماننا بالرب يتعلق بالمسير مع   

الرب دون معرفة الخطوات. وللقيام بذلك، علينا أن نكون على قدر كبير من الثقة. تؤثر الطريقة 
التي أعد بها نفسي بدنيًا بشكل مباشر على ثقتي في الملعب. وينطبق األمر نفسه على قلبي أمام 

الرب. كلما أعددت قلبي للثقة بالرب، كنت أكثر ثقة أن األمور تجري بأمره. كما قالها مؤلف هذا 
الكتاب، علينا أن نهتم بمن نرقص معه أكثر من اهتمامنا بأدائنا. 

في طريقي للتصفيات األولمبية، وجدت نفسي أهتم بأدائي أكثر من اهتمامي بالرب.   
وسرعان ما أدركت أنه يجب علّي اعتبار الكل خسائر من أجل المسيح. لم يكن أي من ذلك ملكي 
على اإلطالق! تم إهداء السوفتبول لي؛ إنها ملك هلل. علّي أن أقدر الرب - من أسير معه في الحياة 

- أكثر من االهتمام بالطريق الذي يوجهني إليه. يجب أن أساير األمور بغض النظر عن المكان 
الذي يقرر أن يأخذني إليه. األمر يتعلق بترك العقالنية والتركيز على الثقة. 

رغبة قلبي العميقة هي أن كل من ينظر إلى رحلتي األولمبية يصفها بأنها تعبير واضح   
عن الثقة في الرب.

ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقِتنَاٍء، ِلَكْي تُْخبُِروا ِبفََضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّْلَمِة  ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكَهنُوٌت ُملُوِكيٌّ، أُمَّ "َوأَمَّ

ا اآلَن  ا اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب الرِب. الَِّذيَن ُكْنتُْم َغْيَر َمْرُحوِميَن، َوأَمَّ إِلَى نُوِرِه اْلعَِجيِب. الَِّذيَن قَْبًل لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ
فََمْرُحوُموَن." — 1 بطرس 10-9:2
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تعبير واضح
  عن الثقة

أثناء نضجي، لم أكن أبًدا العبة بارزة. لم أكن الفتاة   
التي يشاهدها الناس ويقولون "ستُتاح لها الفرصة للعب في 
األولمبياد يوًما ما." كان االلتحاق باأللعاب األولمبية مخيفًا. 
من الصعب المنافسة بينك وبين زمالئك في الفريق. وبينما 

أهدف إلى االنضمام لفريق األولمبياد، كنت أضطر غالبًا إلى 
تذكير نفسي بأنني أتنافس على أحد األماكن الثمانية عشر، 

وليس ضد شخص معين. 
في الليلة التي تسبق التصفيات، دعا عدد منا جميع   
زمالئنا في الفريق لالنضمام إلى ما أصبح اجتماًعا سنويًا 

للدعاء قبل بدء التصفيات. حضرت 20 فتاة من بين 29 
واحدة في الفريق. وأصبح هذا التقليد مفيًدا لنا جميعًا. مع كوننا 

جميعًا في نفس الوضع ومحاولة االنضمام للفريق، يمكننا 
تذكير بعضنا بأننا موجودون لمساعدة بعضنا البعض أثناء 

الضغط الجنوني الذي نتعرض له. فبداًل من إعاقة بعضنا 
البعض، نختار مساعدة بعضنا البعض. 

في الصباح األخير من التصفيات، شعرت بأن هذه   
قد تكون آخر مرة ألعب فيها سوفتبول ... على اإلطالق. لقد 

ضاعت فرصتي في أن أُظهر للجنة األولمبية أنني مؤهلة 
للعب وكنت أعلم أنني لم أقدم أفضل ما لدي. لم أكن مستعدة 

للهزيمة. بهذه األفكار التي تطاردني، اتصلت بزميلتي 
في الفريق وطلبت الدعاء. بعد أن دعونا معًا، بحثنا لرؤية 

زميلتين من الفريق تقومان بنفس الشيء. لقد أدهشني المجتمع 
المذهل الذي وجدناه في هذا الفريق. عندما يشعر أحدنا 

باإلحباط أو االنكسار، يعطينا الرب زميلة في الفريق لرفع 
معنوياتنا. 

جاني ريد هي العبة سوفتبول أمريكية تلعب لصالح فريق الواليات المتحدة األمريكية. 
جاني هي أصغر العبة سوفتبول بين ثالث أخوات، وأكثرهن شهرة، وهي متزوجة 

من العب بيسبول أمريكي محترف يشاركها حبها للرياضة. هدفها هو إحداث فارق في 
رياضات المرأة ومشاركة اإلنجيل مع العالم. 
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