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aratılış’ın altıncı günü sona ermişti. İlk
beş günde dünya kargaşadan kusursuz
güzellikte bir şeye dönüştürülmüştü.
Karanlığın yerine ışık getirilmişti. Sular,
Allah’ın onlara emrettiği gibi geriye çekilmişti. “Buraya kadar gelip öteye geçmeyeceksin, Gururlu dalgaların şurada duracak!”
(Eyüp 38:11). Kuru toprak filizlenerek bir
renkler ve hoş kokular tuvaline dönüştü.
Gökte her türden ve çeşitten kuşlar uçuşurken, balıklar ve deniz memelileri sudan
evlerinde yüzüp sıçrıyorlardı. Her türden
ve cinsten kara hayvanı, Yaratıcı’nın onları
yarattığı biçime göre, koşuyor, zıplıyor ya
da ağaç dallarında sallanıyorlardı. Bundan
sonra, nihayet, Allah’ın kendi suretinde,
tüm dünyevî Yaratılış’ın benzersiz varlıkları
olan insanlar yaratıldı.
Allah yeryüzündeki ilk yedinci gün
Sebt’ine hazırlanırken, yaratılışa baktı ve
“her şeyin çok iyi olduğunu” (Yar. 1:31)
söyledi.
Keşke öykünün sonu da böyle olsaydı:
içinde mükemmel insanlarla sonsuza
kadar var olan mükemmel bir dünya. Bir
düşünün: Adem ile Havva’nın pek çok
çocukları, sonra torunları ve torunlarının çocukları oluyor, sayısız nesil boyunca
onların büyümelerini izliyorlar, her biri ilk
çifte ve tabii ki Allah’a da daha fazla sevinç
getiriyor. Bu bizim (düşkün dünyada var
olan ve yalnızca onu bilen bizim) hayal bile
etmekte zorlanacağımız bir senaryo.
Bunun sebebi, hayal gücümüzün Allah’ın
en başta yarattığı dünyadan bütünüyle
farklı bir dünyada şekillenmiş olması. Bu
iki dünya, yani günahtan önceki ve sonraki
dünyalar birbirinden ne kadar farklı? İşte
bir örnek. Adem ile Havva hakkında Ellen
White şunları yazdı: “Adem ve eşi solan
çiçekte ve düşen yaprakta bozulmanın ilk
belirtilerine tanık olurlarken, günümüzde

insanların ölüleri için tuttukları matemden daha derin bir mateme büründüler.
Narin ve hassas çiçeklerin ölümü gerçekten de üzüntü nedeniydi; fakat güzel
ağaçlar yapraklarını dökerken, bu sahne ölümün tüm canlıların payı olduğu
acımasız gerçeğini net bir şekilde akla getiriyordu.”—Atalar ve Peygamberler,
s. 62 [Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt, s. 26]. Biz düşen bir yaprak gördüğümüzde
bu tepkiyi vermiyoruz, zira yalnızca günahlı bir dünyada yaşadığımız için ölüm
ve acıyı yaşam döngülerinin kaçınılmaz parçaları olarak kabullenmeye alıştık.
İşte bu çeyreğin dersi de bununla ilgili: en azından şimdi bu düşkün dünyada yaşayan bizim için geçerli olan, yaşam döngüleri. Biz de bu döngülere,
çoğumuzun hayatımız boyunca döngüsü içinde ilerlediğimiz aile çerçevesinden
bakıyor olacağız.
İnsanlar Aden Bahçesi’nde bir aile ortamında yaratılmışlardı; önce bir karı
ve koca, sonra çocukları, daha sonra onların çocukları, böylece dünyamızın
tarihi günümüze kadar ulaşıyor. Gerçekten de, en eski Kutsal Kitap öykülerinin
birçoğu, Adem ile Havva’dan itibaren, atalar, Davut hanedanı, bunların tümü
aile ve aile ilişkileri bağlamında gelişip ilerledi. Kutsal Kitap boyunca, gelişen
olayların çerçevesi şu ya da bu şekilde ailelerin yardımıyla oluşturulmuştur.
Bu da şaşırtıcı değil, zira hayatın bu mevsimlerinde ilerlerken biz de bir ölçüde
ailemiz bağlamında gelişiyoruz.
Hem geçmişte hem de günümüzde aileye karşı duran tüm güçlere (örneğin
Kutsal Kitap zamanlarındaki çok eşlilik ailenin istikrarı için pek yararlı değildi)
ve ailenin tam olarak ne olduğunu yeniden tanımlama girişimlerine rağmen,
aile kavramı hala varlığını sürdürüyor. Öyle de olmalı. Burası başladığımız yer,
çoğunlukla da yaşamlarımızın şekillenişinde ve hayatın evrelerinde ilerlerken
karşılaştığımız zorluklara karşılık verişimizde iyilik ya da kötülük yönündeki
en büyük güç.
Ayrıca, nasıl her birey farklıysa, her aile de farklıdır. Dolayısıyla bu çeyreğin
dersleri, hayatın her evresinde aileleri (umut ve dua ediyoruz ki) daha da güçlendirecek olan, Kutsal Yazı’ya dayanan ilkelere işaret ediyor.
Claudio ve Pamela Conseugra, Kuzey Amerika Bölümü’nde Aile Hizmetleri
yöneticileri olarak hizmet veriyorlar. Otuz yıldan uzun süredir çeşitli mevkilerde kiliseye hizmet ettiler.
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