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ةً. يَْرفَعُوَن أَْجِنَحةً َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ  ُدوَن قُوَّ ّبِ فَيَُجّدِ ا ُمْنتَِظُرو الرَّ "َوأَمَّ
يَتْعَبُوَن. يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُوَن."  — أشعياء 31:40 

2015. تركت موطني األصلي وعائلتي  لقد ضحيت كثيًرا إلعداد فريق يذهب إلى كأس العالم   
وأصدقائي ومدرستي في وقت مبكر من ذلك العام. لقد قضيت ساعات ال تُحصى في اإلعداد والتدريب 

للمنافسة، لكنني مع فتاة أخرى كنا آخر ما تم إعداده للفريق قبل كأس العالم. من أريكتي، شاهدت الفريق الذي 
أتدرب معه وهو يمثل كندا في كأس العالم.

على الرغم من أنني كبرت في الكنيسة وأعطيت حياتي للمسيح كمراهقة، كنت ال أزال أحاول معرفة   
ما يعنيه أن أكون تابعًا للمسيح. لقد واجهت صعوبة في فصل هويتي عن رياضتي. عندما تقضي وقتًا طوياًل 

في التركيز على شيء واحد - تناول الطعام، والنوم، والتمرين، وتكرار ذلك - فمن الصعب أال تفعل ذلك. 
عالوة على ذلك، كنت في مدينة مختلفة ال أصدقاء مقربين وبال عائلة. كان ينبغي علّي االعتماد أكثر على 

الرب وإيماني به خالل هذا الوقت، لكنني لم أعتمد عليه. لذلك عندما تم استثنائي من القائمة، كنت محطمة. 
ولكن بسبب إيماني بيسوع المسيح، كنت أعلم أن هذا ليس نهاية الطريق؛ هذا ليس نص قصتي. أرى   

اآلن أن الرب لديه فرصة أخرى لي. في العام التالي، كنت من الفريق الذي مثّل كندا في أولمبياد ريو 2016، 
حيث فزنا بجائزة برونزية! 

لقد أنعم علي بموهبتي التي أتمتع بها، وأعمل بجد ألكون أفضل ما يمكن. وإصراري على الثقة بالرب   
المهنية.  قلبي ومسيرتي  إياها، رأيته يغير  التي وهبني  القدرة  وتطوير 

كان التواضع أهم درس تعلمته عندما تم استثنائي من فريق كأس العالم 2015. تربيت على يد آباء   
علموني وأشقائي أن نكون رياضيين متواضعين. أعتقد أن دوًرا كبيًرا لكل تابع للمسيح هو أن يظهر مثل 

المسيح بقدر ما نستطيع. عندما أواجه موقفًا يضطرني التخاذ قرار، أحاول أن أسأل نفسي، "ما هو االنطباع 
الدائم الذي أريد أن أعطيه لزميلي في الفريق أو المدرب؟" 

أريد أن يتذكرني اآلخرون على أنني لطيف، وعاطفي، وزميل رائع في الفريق، بينما أعمل بجد وال   
هوادة في الملعب. وكنت أعتقد أن األمران ال يتعايشان - اتخاذ إجراءات شرسة في الملعب والليونة بعيًدا عنه 

- ولكني أعلم أن الرب منحني روح تنافسية لسبب ما. ال يمكنك التقدم في الرياضة دون أن تكون منافًسا.
مع نموي كالعب وربحي المزيد من الجوائز، سوف تستمر منصتي في النمو وسوف يالحظني المزيد   

من الناس. أريد أن أري أكبر قدر ممكن من المسيح ألكبر عدد ممكن من الناس. 
ةً. يَْرفَعُوَن أَْجنَِحةً  ُدوَن قُوَّ ّبِ فَيَُجّدِ ا ُمْنتَِظُرو الرَّ 31:40، والتي تقول "َوأَمَّ اآلية المفضلة لدي هي أشعياء   
َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ يَتْعَبُوَن. يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُوَن." أنا أحب هذه اآلية ألنها تذكير مهم بالنسبة لي بأنني لست 

مسؤواًل عن القيام بكل شيء من واقع قوتي. يمكن أن أجد قوتي في يسوع. إنه تذكير بأني ابن الرب - شيء 
يجب أن نكون أكثر وعيًا به كتابعين له. عندما ال نستطيع العثور على اإلجابة أو ال نمتلك القوة الكافية، يمكننا 

الجري إلى األب وسيجلب لنا التجديد.

اآلية
المفضلة
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 إظهار أكبر
قدر من المسيح

جانين بيكيي العبة كرة قدم محترفة تلعب لصالح الفريق الوطني الكندي للنساء. 
ُولدت جانين، مواطنة مزدوجة في الواليات المتحدة وكندا، في كولورادو بالواليات 

المتحدة، ولكنها تعيش اآلن في كندا. وكانت جزًءا من الفريق الكندي الذي فاز بالجائزة 
البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، حيث سجلت ثالثة أهداف وبدأت 

جميعها ما عدا واحدة.
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