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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 ।
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“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 आफनै 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 ।
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