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فصول و دوران زندگی
ششـمین روز خلقـت به پایان رسـیده بـود .در طول پنج روز اول ،جهـان از کامل بی نظمی
و آشـفتگی بـه اوج کمال زیبایـی متحول شـده بـود .نور ،جای ظلمـت و تاریکی را فـرا گرفت.
آب هـا آنگونـه کـه خداونـد فرمـان داده بود به عقـب رانده شـدند « .تا اینجا مـی توانی پیش
آیـی ولـی نـه بیشتر ،و در اینجـا امواج رسکِـش ات باید باز ایسـتد! » ( ایوب بـاب  ۳۸آیه .)۱۱
بـوم زمیـن خشـک بـه نقـش هـای زیبا ملـون و بـه رایحه هـای دلپذیر معطـر گردیـد .پرندگان
ِ
از هـر نـوع و گونـه بـه پـرواز در آمدنـد در حینـی کـه ماهـی هـا و جانـوران دریایـی در خانۀ
آبـی خـود بـه شـنا و آبفشـانی پرداختنـد .حیوانات خشـکی از هر نـوع و گونه ،بسـته به اینکه
آفریننـده آنـان ،چگونـه آنـان را خلـق کـرده بـود ،دویدند ،جهیدند و یا از شـاخه هـای درختان
آویـزان شـدند .سـپس ،در نهایت ،انسـان ها به شـکل خـود خداوند خلق گردیدنـد ،موجوداتی
کـه نسـبت بـه همـه مخلوقاتـی کـه در زمین آفریده شـده بودنـد منحرص به فـرد بودند.
هنگامـی کـه خـدا بـرای اولیـن ِ
سـبت روز هفتم بـر روی زمیـن آماده میشـد ،بـه آفرینش
خـود نگریسـت و ُجملـۀ خالیـق را « بسـیار نیکـو » یافـت( .پیدایـش بـاب  ۱آیه .)۳۱
چـه مـی شـد کـه داسـتان آفرینـش بـا جهانـی کامـل و مردمـی بـی عیـب و نقص بـه پایان
مـی رسـید؟! آنـگاه همیشـه پایـا و جاودان مـی بود .فقط به ایـن موضوع فکر کنیـد که آدم و
حـوا بچـه هـای زیـادی دارنـد ،و سـپس نوه هـا و نتیجه ها را مـی بینند که به تعداد بیشماری
از نسـل هـا تکثر یافتـه و هـر یـک از آنها حتی شـادمانی بیشتری را بـرای اولیـن زوج عدنی و
همچنیـن برای خـدا حاصل مـی کنند.
ایـن سـناریویی اسـت کـه بـه سـختی مـی توانیـم تصـور کنیم :مـا در ایـن جهان هسـتیم و
تنهـا مـی دانیـم کـه جهـان ،سـقوط کـرده و به انحطاط کشـیده شـده اسـت.
و دلیـل آنچـه کـه در بـاال گفتـه شـد ایـن اسـت کـه تصـورات مـا در ایـن دنیـا از ریشـه و
اسـاس از آنچـه کـه خـدا در ابتـدا شـکل داده بـود ،تفـاوت دارد .دو جهـان چقـدر باهـم فـرق
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دارنـد ،جهـان پیـش از گنـاه و جهـان پس از گناه؟ مثالـی در اینجا موجود اسـت .اِلن جی وایت
مـی نویسـد ،وقتـی آدم و حوا شـاهد پژمرده شـدن نخسـتین گل و افتادن بـرگ حاکی از زوال
بودنـد ،آدم و همسرش شـدیدا ً ماتـم زده شـدند ،بیش از انسـان هایی که در حـال حارض برای
مـرده خـود در سـوگ مـی نشـینند .در واقع پژمـردن گلهای لطیف و ظریف سـبب انـدوه بود؛
امـا هنگامـی کـه درختـان زیبـا برگهای خـود را می ریختنـد ،آن صحنـه به وضوح ایـن واقعیت
سـخت را بـه ذهـن آورد کـه مرگ بخشـی از [چرخه] حیات اسـت« .از کتاب مشـایخ و انبیاء».
Ellen G. White, Patriarchs and prophets, p. 62
مـا چنیـن واکنشـی بـه ِ
برگ افتـاده نداریم؛ چـرا که تنهـا در دنیای گنـاه زندگی کرده ایـم ،ما به
ایـن دنیـا آمـده ایـم که مـرگ و رنج را به عنوان بخشـی اجتنـاب ناپذیر از چرخه حیـات بپذیریم.
و ایـن چیـزی اسـت کـه درس هـای این سـه ماهۀ دوم در باره آن سـخن به میـان می آورد:
چرخـه زندگـی ،حداقـل بـرای مـا در حال حـارض ،در ایـن دنیای سـقوط کرده اسـت .و ما قصد
داریـم تـا بـه ایـن چرخـه هـا در مکانـی نـگاه کنیـم کـه اکثر مـا از ایـن گُـذار ،کـه چارچـوب
خانـواده اسـت عبور مـی کنیم.
انسـانها در بـاغ عـدن و در قالـب یـک خانـواده خلـق شـدند؛ اول زن و شـوهر ،وسـپس
فرزنـدان ،کـه آنهـا فرزنـدان بیشتـری آوردنـد ،و بدیـن سـبب بـود کـه تاریـخ دنیـای خودمان
را تـا زمـان حـال داریـم .در واقـع ،بسـیاری از اولیـن داسـتانهای کتاب مقـدس ،از زمان آدم و
حـوا ،اجدادمـان ،خانـدان داود ... ،همگـی در بستر خانـواده و روابـط خانوادگـی ورق خورده
انـد .خانـواده هـا همگـی از طریـق کتـاب مقـدس در شـکل گیـری بستر حوادثـی کـه آشـکار
گردیدنـد دخیـل بودنـد .و مجـددا ً تعجـب آور نیسـت ،زمانـی کـه از ایـن فصـل هـای زندگـی
عبـور مـی کنیـم ،مـا نیـز تا حـدی ،خواه ناخـواه در صحنـۀ (خانواده) نقـش ایفا مـی کنیم؛ [به
عبارتـی دیگـر (خانـواده) عامـل موثـری در زندگی ماسـت].
بـا وجـود اینکـه متـام نیروهـا بـر علیـه خانـواده کار میکننـد ،چـه در زمـان حـال و چـه در
گذشـته( ،بـرای مثـالُ ،عـرف و رسـم چندهمسری در دوران کهـنِ کتـاب مقدسـی که ندرتـاً برای
ث ُبـات خانـواده اضافـه شـد) و بـه رغم همـه تالشها برای تعریـف مجدد و دقیق مبنـی بر اینکه
خانـواده چیسـت ،مفهـوم خانـواده تحـت الشـعاع عواملـی قـرار گرفتـه اسـت .و در اینجاسـت
رش و چگونگـی واکنـش مـا با
کـه کار مـا رشوع مـی شـود ،و اغلـب قـوی تریـن نیـروی خیـر یـا ّ
چالشـهایی کـه در چرخـه و مراحـل زندگـی با آن روبرو می شـویم ،زندگی ما را شـکل میدهند.
و درسـت هامنطـور کـه هـر فـرد متفـاوت اسـت ،هرخانواده هـم متفـاوت اسـت .از این رو
درسهـای ایـن سـه ماهـه بر ِ
اسـاس کالم مقدس به اصول اشـاره می کنـد ،که ( این امیـد و دعای
ماسـت ) تـا بتوانـد خانـواده هـا را در هـر مرحلـه از زندگی مسـتحکم تر و منسـجم تر مناید.

کلودیـو و پاملا کُنسـوویگرا به عنـوان مدیران خدمـات و امور کلیسـائی برای
خانـواده در بخـش آمریکای شمالی کلیسـای ادونتیسـت خدمـت می کنند .آنهـا بیش از
 ۳۰سـال بـا شـغل های مختلـف برای کلیسـا خدمت کـرده اند.
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