
പറയുന്നത് പ്രല�ോഭനങ്ങൾ ഉണ്ോലേണ്തോണെന്നോെ് (മത്ോയി 18:7) എങ്ിൽ, പ്രല�ോഭനം അത്ര ലമോശം 
വോക്കല്ല. ഒരുവണറെ ഉള്ി�് നിന്നു പുറണപെടുന്ന േോര്യങ്ങളോെ്  അവണന അശുദ് ധനോക്കുന്നണതന്നോെ് ഈലശോ 
പറയുന്നത്. (മർലക്കോ  7: 20-23) ഉള്ിൽ മറഞ്ഞുേിടക്കുന്ന തിന്മേൾ പുറലമയുള് തിന്മേണള  ആേർഷിക്കുന്നു. 
അതിണനോത് ഒരു തിന്മ പുറത്തുനിണന്നത്തുല്ോൾ അവ മറ നീക്കി പുറത്തുവരുന്നു.  ദദവവുമോയി 
ഗോഢബന്ം പു�ർത്ോത് മനസ്ം ശരീരവും അതിലനോടു് ഒന്നോയിലചേരുന്നു. 

യൂദോസ് നണല്ലോരു പോഠ്യവിഷയമോെ്. മൂന്നു വർഷം ലയശുവിലനോണടോപെം നടന്നിട്ം ധനം യൂദോസിന് എന്നും ഒരു 
പ്രല�ോഭന വിഷയമോയിരുന്നു. (ലയോഹ 12, 6) അവണറെ ഉള്ിണ� പെലത്ോടുള് ആർത്ി മുപെതു  
ണവള്ിനോെയത്ില�ക്ക് അവണന ആേർഷിക്കുന്നു. (മത്ോ 26,14-15) യൂദോസിണറെ ഉള്ിൽ ഈ 
തിന്മയില്ലോയിരുന്നുണവങ്ിൽ പുറത്തു നിന്നുള് സമോനമോയ തിന്മയോൽ അവൻ പ്രല�ോഭിതനോവില്ലോയിരുന്നു. 
ലയശു  പറയുന്നുണ്ടു്, പുറലമനിന്നു മനുഷ്യണറെ ഉള്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്ന ഒന്നിനും അവണന അശുദ് ധനോക്കോൻ 
സോധിക്കയിണല്ലന്ന്. േോരെം, അവ മനുഷ്യണറെ ഹൃദയത്ിൽ പ്രലവശിക്കുന്നില്ല. (മർലക്കോ  7:18-19) 

പ്രല�ോഭനങ്ങൾ ഉണ്ോകുല്ോൾ എന്തു ണെയ്യെം? സഭോ പണ്ിതനോയ ഒറിഗൻ പറയുന്നു; “പ്രല�ോഭനത്ിന് 
ഒരു പ്രലയോജനമുണ്ടു്. നമ്മുണട ആത്ോവിൽ സ്ീേരിചേിട്ള്വ ദദവത്ിനല്ലോണത ആർക്കും, നമുക്കുലപോലം, 
അറിയില്ല. എന്നോൽ പ്രല�ോഭനത്ിലൂണട അവ ണവളിണപെടുന്നു. അതു നോം ഏതു തരക്കോരോണെന്നും  ഇനിയും 
മറഞ്ിരിക്കോണത നോം ആണരന്നും അറിഞ്ഞുണേോണ്ടു്, നമുക്കു മനസ്ണണ്ങ്ിൽ സ്ന്ം ണതറ്റുേൾ അറിയോനും 
പ്രല�ോഭനങ്ങളിലൂണട ണവളിണപെടുത്ണപെട്ട നന്മേണളപ്രതി നന്ി പറയോനുംലവണ്ിയോെ്.” (C.C.C 2847). 
പ്രല�ോഭനങ്ങൾ പോയ്കപെ�ിൽ വീശിയടിക്കുന്ന േോറ്് ലപോണ�യോെ്. വിദഗ്ദനോയ േപെിത്ോൻ 
�ക്്യസ്ോനണത്ത്ോൻ േോറ്ിണന ഉപലയോഗിക്കുന്നത് ലപോണ� പ്രല�ോഭനങ്ങലളയും നമ്മുണട ഉപരി നന്മക്ക് 
േോരെമോക്കോം. ഈ സത്യം അറിഞ്തുണേോണ്ോെ് വിശുദ്ധ അഗസ്ീലനോസ് ഇപ്രേോരം പ്രോർത്ിക്കുന്നത്  
- “ദദവവലമ, അവിടണത് അനന് േോരുെ്യം ഞങ്ങൾ ഓലരോ ദിവസവും പിടിച്ചു�യ്ക്കണപെടുന്നതിലനോ 
അണല്ലങ്ിൽ  പ്രല�ോഭിക്കണപെടുേലയോ പരീക്ിക്കണപെടുേലയോ  പരിലശോധിക്കണപെടുേലയോ, ണെയ്യുന്നതിനും 
അതുവഴി കുറണചേങ്ിലം പുലരോഗതി പ്രോപിക്കുന്നതിനും ഇടയോക്കണട്ട!”

ഏണതങ്ിലം വ്യക്ിയില�ലക്കോ,  വസ്തുവില�ലക്കോ മണറ്ണന്ങ്ില�ക്കുലമോ ഒരോൾ പ്രല�ോഭിക്കണപെടുന്നുണവങ്ിൽ 
അവലരലയോ അവലയലയോ കുറ്ണപെടുത്ോണത ആദ്യം തിരിചേറിലയണ്തു് തണറെയുള്ിൽ അങ്ങണനണയോരു 
തിന്മലയോ, തിന്മയില�ക്കുള് െോയ് ലവോ ഉണ്് എന്നുതണന്നയോെ്. അതോെ് പ്രല�ോഭന േോരെം; 
പുറത്തുള്വയല്ല. ഈ അവലബോധം തണറെ നിസ്സഹോയ അവസ്യിൽനിന്ന് വർദ്ധിചേ എളിമയും 
ദദവോശ്രയവുമുള് പ്രോർത്നോജീവിതത്ില�ക്ക് അയോണള  നയിക്കുന്നു. പ്രല�ോഭനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന 
ദദവത്ിണറെ ഉലദേശ്യം േറലയോ േളങ്ലമോ ഇല്ലോത് തണറെ വിശുദ്ധിയില�ക്ക് ഈ  ആത്ോവിണന 
ലെർത്തുനിറുത്തുേ എന്നതുതണന്നയോെ്.  ഇത്രം വിശുദ് ധലെതനേളില�ക്ക് ജ്ോനവും പ്രലവശിക്കുന്നു 
(ജ് ഞോനം 7:27).  മറിയത്ിണറെ തോഴ്മയില�ക്കു േർത്ോവിണറെ േടോക്ം ഉണ്ോകുന്നതുലപോണ�. 

പ്രല�ോഭനങ്ങൾ ലയശുവിന് തണറെ ദൗത്യത്ിൽ ഏേോഗ്രമോേോനുള് അവസരങ്ങളോയിരുന്നു. അതു്  
ല�ോേണത്ക്കോൾ തോൻ ദദവണത്യോെ് ലനേഹിക്കുന്നണതന്നതിണറെ പ്രഖ്യോപനവുമോയിരുന്നു. അവിണട 
മോംസം ആത്ോവോയി. പ്രോർത്നയും തിരുവെനവും ആയിരുന്നു അവിടണത് വഴിേൾ. നമുക്കും മണറ്ോരു 
വഴിയില്ല. 

കൂടുകൂട്ടോൻ ഇടം ലതടി പ്രല�ോഭനപക്ിേൾ നമ്മുണട ത�യ്ക്കുമീണത പറക്കുല്ോൾ നമുക്കു പ്രോർത്ിക്കോം, 
“പിതോലവ, ഞങ്ങണള പ്രല�ോഭനത്ിൽ ഉൾണപെടുത്രുലത, എല്ലോ തിന്മേളിൽനിന്നും, പ്രലത്യേിചേ് ഞങ്ങളുണട 
ഉള്ിൽ ഉള്വയിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങണള േോത്തുരക്ിക്കെലമ.”

ഞങ്ങണള പ്രല�ോഭനത്ിൽ ഉൾണപെടുത്രുലത 
മത്ോയി 6:13
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വിെിന്നം

ജ്ോനനേോനലവളയിൽ തന്നിൽ നിറഞ് 
പരിശുദ്ധോത്ോവിനോൽ  ലയശു നയിക്കണപെടുന്നത് 
പിശോെിണറെ പ്രല�ോഭനങ്ങളോൽ 
പരീക്ിക്കണപെടുന്നതിനു  മരുഭൂമിയില�ക്കോെ്. 
ജീവിതത്ിലടനീളം പ്രല�ോഭേൻ പ� രൂപത്ിൽ 
അവിടലത് പിന്നോണ�യുണ്ോയിരുന്നു. 
പിതോവുമോയി  ഗോഢബന്ത്ി�ോയിരുന്ന 
ലയശുവിണന വശീേരിക്കോൻ ഇവണയ്ക്കോന്നിനും 
േഴിഞ്ില്ല. അവിടലത്ക്കു മമത സ്ർഗ്ഗലത്ോടു 
മോത്രമോയിരുന്നു. എന്നിട്ം അവിടന്നു നല്ോടു  


