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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 िो ।
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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, 
भगिानले 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 भगिान्ो िो । 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 पररेश्वरका 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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