خــزف بتــصمـيــم رائـع

أبدا الورقة شديدة
لم تكن تخيفني أو تحبطني ً
البياض التي يعلوها اسم مدرستي الثانوية «هايالند».
فأنا في الواقع ،كنت أتطلع لمفاجأة تقرير الدرجات،
ومتلهفة ألرى إذا كان عملي الجاد قد أتى بثماره .لكن في هذا اليوم،
استقبلني تقرير درجاتي بأخبار غير مشوقة :فقد حصلت على تقدير
«جيد» في الخزفيات ،وفكرت في نفسي« :جيد! كيف يمكن أن أحصل
فقط على جيد في صف الفنون؟»

by Becky Marras

ّ
أشكل الخزف وأصنع
خالل الفصل الدراسي ،حاولت بأقصى جهدي أن
أشكا ً
ال ممتعة للنظر .لكن لسوء الحظ ،معظم منحوتاتي كانت
ُت َّ
شكل بإحباط هائل من طين غير متعاون.
عدم تصديقي لدرجتي أ ّدى بي للتفكير في يسوع ،الذي رأى عملي
جمي ً
ال ،واهتم بالتفاصيل المعقدة لكل تصميم .وبالرغم من أننا في
الم ِّ
شكلة ،لكنه ال يستجيب لهذا بإحباط.
أوقات قد نقاوم يديه الرقيقة ُ
بد ً
ال من ذلكُ ،ت ِّ
دائما هي األفضل.
ذكرنا لمسته الهادئة أن خطته
ً

أنت تحفة فنية
ِ
تصميمك ،وضعه بتفاصيل شديدة الدقة،
عندما كان يخلق اهلل مخطط
ِ
فرحا بعمل يديه .يقول مزمور
وراجع بعناية كل قياس وزاوية ،وابتسم
ً
َ 14 – 13 : 139
ط ِن أُ ِّمي .أَ ْح َم ُد َ
«أل َّن َ
ت ْ
س ْج َت ِني ِفي َب ْ
ن
اق َت َن ْي َ
ك أَ ْن َ
ت ُك ْل َي َت َّيَ .ن َ
ك ِم ْ
ت َع َج ًبا (صنعتني بإعجازك المدهش)».
ام َت ْز ُ
أَ ْج ِل أَ ِّني َق ِد ْ

كنت ستصبحين خجولة أم غير متحفظة ،قائدة أم
لقد كان يعلم إذا
ِ
بإمكانك أن تحمديه ،ألن كل جزء
تابعة ،شقراء أم حمراء الشعر ..لذا
ِ
فيك ُ
ش ِّ
كل لتمجيد الفخاري .مثلما رأى اهلل
صنع لهدف؛ كل جزء
فيك ُ
ِ
ِ
فيك على أنه
مبهرا ،هكذا يرى كل عدم كمال
إناء
ً
ِ
إنائي الخزفي غير المثالي ً
جدير بتسليط األضواء عليه .كم هذا رائع!

ال تعاندي الفنان
شعرت من قبل وكأنك تخبرين اهلل« :أنا ال أريد أن أُ َّ
شكل بهذه
هل
ِ
الطريقة»؟ هناك أوقات كنا فيها كلنا طينة عنيدة في أيدي الفخاري؛
فبسبب عدم استطاعتنا أن نرى مخطط حياتنا ،نكون غير مستعدين
لتسليم أنفسنا ليدي الفنان الرقيقة ،و اآلية في إشعياء  9 : 45توضح هذه
اف َ
ل َي ُق ُ
ض .هَ ْ
م َجا ِب َل ُهَ .خ َز ٌ
الحقيقةَ « :و ْي ٌ
ول
اص ُ
ن أَ ْخ َز ِ
ن ُي َخ ِ
ف َب ْي َ
ل ِل َم ْ
األ ْر ِ
ولَ :ع َم ُل َ
ين ِل َجا ِب ِل ِهَ :م َ
ص َن ُع؟ أَ ْو َي ُق ُ
ِّ
ان؟» عندما ندرك أن
ك َل ْي َ
اذا َت ْ
الط ُ
س َل ُه َي َد ِ

يشكلك الفخاري ويصنع
هذا العام ،بينما
ِ
ً
ً
منك ً
إناء جميال له ،خذي وقتا لتشجعي
ِ
أخواتك في المسيح..
ُ
شجعيهن بأنهن قد خلقن لهدف.
التشجيع يأتي في اشكال مختلفة..
فيمكنك أن تكتبي لصديقة كلمات
مشجعة ،أو تصطحبي أختك الصغيرة
لتناول اآليس كريم،
أو تكتبي آيات من مزمور  139على
بطاقة جميلة لصديقتك المفضلة لتلصقها
على المرآة .اجعليها مهمتك هذا العام أن
تكوني مصدر تشجيع لكل من (بما فيهم
أنت) يسعون جاهدين ليكونوا طينة مرنة
ِ
في أيدي الفخاري.

التصميم النابع من سيادة اهلل هو األفضل ،عندها يمكننا أن نضع أنفسنا
المرحبتين.
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