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مواسم
الحياة
انتهــى اليــوم الســادس مــن الخليقــة .خــال األيــام الخمســة األولــى تحــول العالــم مــن
الفوضــى إلــى عالــم كامــل الجمــال .فتبدلــت الظلمــة إلــى نــور .وتراجعــت الميــاه كمــا أمرهــا
هللا« .إِلَــى ُه َنــا تَأْتِــي َوالَ تَتَ َع ـ َّدىَ ،و ُه َنــا تُتْ َخ ـ ُم كِ ْب ِريَــا ُء لُ َج ِجـ َـك!» (أيــوب  .)11 :38وتحولــت
األرض الجافــة إلــى لوحــة مــن األلــوان والعطــور .وحلّقــت الطيــور بجميــع أجناســها وأنواعهــا
حت األســماك وثديــات البحــار فــي موطنهــا المائــي .وركضــت الحيوانــات البريــة
بينمــا َس ـ َب ْ
بأنواعهــا وأجناســها أو قفــزت أو تدلَّــت مــن فــروع األشــجار ،حســبما خلقهــا الخالــق .ثــم،
وأخيـ ًراُ ،صنــع البشــر علــى صــورة هللا نفســه ،مخلوقــات فريــدة بيــن جميــع الخليقــة األرضيــة.
وإذ كان هللا يتهيــأ ألول ســبت اليــوم الســابع علــى األرض ،نظــر إلــى الخليقــة وأعلــن أن
جميعهــا « َح َس ـ ٌن ِج ـ ًّدا» (تكويــن .)31 :1
يــا ليــت تلــك كانــت نهايــة القصــة  -عالــم كامــل خالــد ،بــه أنــاس كاملــون .فقــط تخيــل
أن آدم وحــواء لهمــا عــدة أطفــال ثــم أحفــاد وأحفــاد أحفــاد ،الذيــن يبصرونهــم وهــم يكبــرون
لعــدد ال متنــاه مــن األجيــال ،يجلــب كل منهــا ســرور أكثــر للزوجيــن األول ْيــن ،وهلل أيضً ــا .إنــه
ســيناريو يصعــب علينــا تخيلــه نحــنَ ،مــن نعيــش فــي عالــم ســاقط وال نعــرف ســواه.
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وهــذا ألن مخيالتنــا شُ ـ ِكلت فــي عالــم مختلــف كل االختــاف عــن ذلــك الــذي خلقــه هللا
أول .مــا مــدى اختــاف العالميْــن :العالــم قبــل الخطيــة والعالــم بعدهــا؟ هنــا مثـ ٌ
ـال :كتبــت
ً
إلــن هوايــت« :إذ شــاهدا (آدم وحــواء) الزهــور الذابلــة واألوراق المتســاقطة التــي كانــت أول
عالمــات االنحــال والمــوت ،ناحــا آدم وامرأتــه وحزنــا أعمــق الحــزن ،أكثــر ممــا يحــزن النــاس
اليــوم علــى موتاهــم .كان مــوت األزهــار الرقيقــة الضعيفــة ،مدعــاة للحــزن ،ولكــن عندمــا
تســاقطت أوراق األشــجار الجميلــة بــدت لــدى أذهانهمــا بــكل جــاء تلــك الحقيقــة المحزنــة،
وهــي أن المــوت هــو نصيــب كل حــي» (اآلبــاء واآلنبيــاء ،صفحــة  .)43ليــس لدينــا ردة الفعــل
تلــك نحــو ورقــة متســاقطة ألننــا ،لكوننــا لــم نعيــش إال فــي عالــم خاطــئ ،ننظــر إلــى المــوت
والمعانــاة كأنهمــا جــزءان حتميــان مــن دورات الحيــاة.
وذلــك هــو موضــوع درس هــذا الربــع :دورات الحيــاة ،علــى األقــل بالنســبة لنــا اآلن فــي
هــذا العالــم الســاقط .وســوف ننظــر إلــى هــذه الــدورات فــي المــكان الوحيــد الــذي يــدور
فيــه معظمنــا ،وذلــك خــال إطــار األســرة.
ُخلــق البشــر فــي عــدن فــي إطــار عائلــي؛ أولً زوج وزوجــة ،ثــم أطفــال ،الذيــن أنجبــوا
ـال أكثــر .وبالتالــي نحــن نعيــش تاريــخ عالمنــا إلــى اليــوم الحاضــر .ح ًقــا ،العديــد مــن
أطفـ ً
أقــدم قصــص الكتــاب المقــدس ،منــذ آدم وحــواء ،واآلبــاء ،وســالة داود الحاكمــة ،بُ ِســط
جميعهــا فــي ســياق أُ َســرِي وعالقــات عائليــةَ .و َع ْبــر الكتــاب المقــدس كلــه ،وبطريقــة أو
بأخــرى ،تســاعد األُ َســر فــي تشــكيل إطــار عمــل األحــداث التــي تنكشــف ،األمــر الــذي ال يثيــر
الدهشــة ،ألننــا ،كمــا ذُكــر ،إذ نــدور فــي مواســم الحيــاة هــذه ،نفعــل نحــن أيضً ــا ذلــك بدرجــة
أو بأخــرى أمــام الســتار األســري.
علــى الرغــم مــن جميــع القــوى المضــادة لألســرة ،فــي هــذا اليــوم وفــي الماضــي (علــى
ســبيل المثــال ،ممارســة تعــدد الزوجــات فــي األزمنــة الكتابيــة لــم يعــزز اســتقرار األســرة)،
وعلــى الرغــم مــن محــاوالت إعــادة تعريــف األســرة تعري ًفــا دقي ًقــا ،ال ي ـزال مفهــوم األســرة
قائ ًمــا .ويجــب أن يظــل هكــذا .فهــي النقطــة التــي نبــدأ منهــا ،وهــي غال ًبــا أعظــم قــوة خيــر
أو شــر تعمــل لتشــكيل حياتنــا والكيفيــة التــي نســتجيب بهــا للتحديــات التــي نواجههــا إذ
نــدور فــي مراحــل الحيــاة.
وكمــا أن كل فــرد مختلــف ،هكــذا كل أســرة أيضً ــا .وعليــه ،تشــير دروس هــذا الربــع،
اســتنا ًدا إلــى الكتــاب المقــدس ،إلــى المبــادئ التــي يمكنهــا أن تســاعد فــي بنــاء أُســر أقــوى
فــي كل مرحل ـ ٍة مــن الحيــاة (هــذا هــو رجاؤنــا وصالتنــا).
كالوديــو وباميــا كونســيغرا يخدمــان بصفتهمــا رئيس ـ ْين لخدمــات األســرة فــي
قســم أمريــكا الشــمالية .خدمــا الكنيســة فــي خدمــات متنوعــة ألكثــر مــن  30عا ًمــا.
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