కాలచక్రపు మార్పులు
❖ క్రమము మరియు లయ
➢ ఆదికాాండాం మొదటి అధ్యాయము ప్రకారముగ, దేవుడు భూమిని సృజాంచి, క్రమము లేని
దానిని పరిపూరణతలోనికి మారిియున్నాడు.
➢ దేవుడు ఒక పదధతిననుసరిాంచి పగటిని చీకటి నుాండి వేర్పచేసెను, జలములను వేర్పపరిచెను,
ఆరిన నేలను చేసెను, ఫలాంచు వృక్షములను మరియు ఈ భూమి మీద లయలను
స్థాపాంచుటకు అకాశావిశాలమాందు వెలుగును ప్రకాశాంచు జ్యాతులను చేసెను.
➢ క్రమములేని స్థాతిని పాపము ఈ లోకములోనికి ప్రవేశపెటిినపుటికి, దేవుడు ఆదియాందు
ఎరురచిన స్థాతి గతులు ఇపుటికి మన ఉనికిని ఏలుచునావి.
❖ జీవితము యొకక స్థాతి గతులు
జనన మరణముల మధ్ా కొనిా స్థాతి గతులు ఉనావి:
1. బాలాాం (న్నాయాధిపతులు 13:24, లూకా 2:40)
2. యౌవనము (కీరతనలు 71:5; 1తిమోతి 4:12)
3. యుకతవయస్సు (ఆదికాాండము 41:46; అపోస్సతలుల కారాములు 7:23)
4. వృదాధపాము (కీరతనలు 90:10; ఫిలోమోనుకు 1:9)
ఈ యొకక స్థాతి గతులు ప్రతి ఒకకరికి సమానముగా ఉాండును, కాని అాందర్ప వాటిని ఒకే విధ్ముగా
జీవిాంచర్ప. మనమాందరము వేర్ప, మనము వేర్ప వేర్ప దశలలో జీవిాంచుచున్నాము. ఎట్లైనపుటికి ,
ప్రతిఒకకర్ప కూడా విలువైనవార్ప మరియు ఇచుిటకు కొాంత కలగి ఉన్నార్ప.

కాలచక్రపు మార్పులు కానివి
❖ అకస్థాతుతగా సాంభవిాంచు మార్పులు
➢ మనాందరికీ మన స్థాతిగతులు మరియు క్రమములు ఉనావి. కొనిాస్థర్పై, క్షణాలలో
ఊహాంచని రీతిలో సాంభవిాంచిన కొనిా సాంఘటనలు – మాంచివి లేదా చెడడవి – జీవిత
క్రమమునే అలైకలోైలము చేయవచుిను.
➢ యోబు సమసతమును ఒకే రోజులో కోలోుయాడు, హేబేలు అకస్థాతుతగా మరణాంచాడు,
యోసేపు తన సాంత అనాదముాల దాారా భానిసగా అమాబడాడడు
➢ మనము దేవుని విడువక ఆయనయాందు నమాకము ఉాంచిన యెడల. అకస్థాతుతగా
సాంభవిాంచు మార్పులను మనము ఎదుర్కకనటమే కాకుాండ, క్రొతతగా సాంభవిాంచు
సాంగతులనుాండి ఉతతమమైన వాటిని మనము పాందగలము.(ఆదికాాండాం 50:20)
❖ మార్పులు సాంభవిాంచినపుడు
➢ మార్పులు సాంభవిాంచి జీవిత దశలు మధ్ా మార్పును ఉాంచుతుాంటాయి: భాలాాం,
యౌవనము, యుకతవయస్సు, వృదాధపాము.
➢ మన ఆత్మాయ జీవితములో కూడా మార్పులు సాంభవిస్సతాంటాయి. దేవుడు మనలను వాకితగత
జీవితములలో పాందు మార్పు నుాండి పరిపూరణమైన ఆత్మాయ ఎదుగుదలకు
నడిపాంచుచున్నాడు. (హెబ్రియులకు 5:12-14).

అపోస్సతలుడైన పౌలు తన జీవితములో అనుభవిాంచిన మార్పును మనము చదువుకొాందాము
(అపోస్సతలుల కారాములు, పుటము. 119,120):
1. తన హృదయాాంతరాంగాలలో ఉనా తన తలాంపులు దైవ కృప దాారా మార్పు చెాందినవి.

2. తనకు కలగిన జ్ఞాన సాంపదను దేవుని యొకక నితా సాంకలుము నెరవేర్పిట కొరకు
ఆయనకు అపుగిాంచెను.
3. సరాలోకము కన్నా సౌలునకు క్రీస్సత మరియు ఆయన నీతి తనకు అధిగమైనవిగా
గురితాంచెను.
❖ కలస్థ పనులు చేయుట
➢ ఇతర్పలు కొాందర్ప మనతో కలస్థ పనిచేస్థనపుుడు వార్ప మన జీవితముల మీద ప్రభావము
చూపగలర్ప. అదే రీతిలో మనము వారితో కలస్థ పనిచేయునపుడు వారి జీవితాలను
మనము కూడా ప్రభావితము చేయవచుిను.
➢ కలస్థ పనిచేయు సాంభాంధ్ములు మాంచిగా లేదా చెడుగా మార్పులు తేవచుిను.క్రైసతవులుగా,
మనము ఇతర్పలకు మాంచి ప్రభావము చూపుటకు ఎలైపుుడూ ప్రయతిాాంచాల
(రోమియులకు 12:18).
➢ మనము ఇతర్పలతో నమాకముగా కలస్థ చేయు పనులు బలమైన ప్రభావితము చూపగలవు.
అవి ఇతర్పల జీవితమును మార్పు చేస్సకొనుటకు కారణమే కాకుాండా, మనదాార క్రీస్సత
పనిచేస్థన విధ్ముకై క్రీస్సతకు కృతజాతలు చెలైాంచు స్థాతికి దారి త్మయవచుిను.
➢ మన బాాంధ్వాాలు ఎలైపుుడూ ప్రేమ మరియు దయ దాారా ఏలుబడుచు ఉాండాల.

