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"അെന്മാർഗികതയിൽനിന്്റ നിങ്ങൾ 
ഒഴിഞ്ഞുമമാറണം........ അശുദ്ിയിലേക്കല്ല, 
വിശുദ്ിയിലേക്കമാണ്റ ദൈവം നസമെ 
വിളിച്ിരിക്കുന്ത്റ " (1 സതെ 4,3-7). 
സതസ്സലേമാനിക്കമാ െഭയുസെ ആരംഭകമാേമമായിരുന്നു 
അത്റ. പുതുതമായി ജ്മാനസ്മാനം െ്വീകരിച് 
അവിെസതെ വിശ്മാെികൾക്ക്റ പൗലേമാെ്റ 
ശ്വീഹമായുസെ ഈ ആഹ്മാനം ഉൾസക്കമാള്മാൻ 
ബുദ്ിമുട്ടുണ്മായിരിക്കണം. കമാരണം, 
വിശ്മാെതെിലേക്ക്റ വന്നുസവങ്ിലം 
അന്ധവിശ്മാെങ്ങളം അെന്മാർഗികതയും 
നിറഞ്ഞ ഒരു െമാംസ്മാരിക പശ്മാതെേമമായിരുന്നു 
അവർക്കുണ്മായിരുന്ത്റ. അക്കമാേത്തു 
നിേനിന്ിരുന് കുതെഴിഞ്ഞ ധമാർമിക 
െംവിധമാനസതെ പുറന്തള്ിയമാണ്റ ക്ിെ്റതുവിസറെ 
സുവിലശഷം ധമാർമികതയിൽ അെിയുറച് 
പുതിസയമാരു യുഗതെിനു പിറവി നൽകിയത്റ. 
അതിനമാൽതെസന് ഓലരമാകമാേത്തും ദക്സ്തവ 
െ്മാധവീനം കുറയുന്ിെസതെല്ലമാം ധമാർമിക 
അധഃപതനം െംഭവിക്കുന് കമാഴ്ചയും കണ്ടുവരുന്നു. 
സപമാതുലവ, േൗകിക സുഖമാലന്ഷണതെിസറെയും 
െ്മാർഥതയുസെയും െംസ്മാരതെിൽ വളർതെസപെടുന് 
ഇന്സതെ യുവതേമുറയ്ക്റ സുവിലശഷതെിസേ 
പ്രലബമാധനങ്ങലളമാടു തമാത്റപര്യക്കുറവുണ്മാകുന്ത്റ 
െ്മാഭമാവികമമാണ്റ. അലത െമയം, ഇലത 
െമാംസ്മാരികപശ്മാതെേതെിലേക്കമാണ്റ മനുഷ്യസര 
െ്മാതന്ത്യതെിലേക്ക്റ നയിക്കുന് െത്യതെിസറെ 
െമാക്്യവുമമായി കെന്നുസചല്ലമാൻ ജവീെെ്റ യൂതെിസന 
കർതെമാവ്റ വിളിക്കുന്തും. 

ലേമാകതെിൽ  മനുഷ്യസറെ ജവീവിതയമാത്രയ്ക്കു 
രണ്ടുവഴികളസണ്ന്മാണ്റ ലയശു പറയുന്ത്റ.
ജവീവനിലേക്കു നയിക്കുന് ഇടുങ്ങിയ വഴിയും 
നമാശതെിലേക്കു നയിക്കുന് വിശമാേമമായ 
വഴിയും (മതെമാ 6,13-14). ഒരു കമാേത്തു നമെളം 
ശരവീരതെിസറെയും മനെിസറെയും അഭിേമാഷങ്ങസള 
പിൻസചന്നു ജഡലമമാഹങ്ങൾക്കനുെരിച്ചു 
ജവീവിച്ചുസവങ്ിലം ദൈവം അവിെസതെ മഹതെമായ 
ലസ്ഹതെമാൽ ക്ിെ്റതുവിൽ നസമെ വവീസണ്ടുത്തു. 
ദൈവമക്കസളന് പുതെൻപൈവിക്കനുസൃതമമായ 
ജവീവിതം നയിക്കമാൻ പവിത്രവീകരിക്കുന് കൃപ 
നമെിൽ ധമാരമാളമമായി വർഷിക്കുകയും സചയ്റതു. 
ഈ ശമാക്വീകരണമമാണ്റ വിശുദ്ിയിലേക്കുള് 
ദൈവതെിസറെ വിളിക്കു പ്രതയുതെരം നൽകമാൻ നസമെ 
െഹമായിക്കുന്ത്റ. 'എസന് ശക്നമാക്കുന്വനിലൂസെ 
എല്ലമാം സചയ്മാൻ എനിക്ക്റ െമാധിക്കു'സമന്നു 
വിനയലതെമാടും ദൃഢവിശ്മാെലതെമാടും കൂസെ 
പറയമാൻ അങ്ങസന  
നമുക്ക്റ െമാധിക്കുന്നു. 

അധമാർമികതയിൽനിന്്റ ഒഴിഞ്ഞുമമാറമാനുള് 
ദൈവതെിസറെ കല്പനലയമാടു 
പ്രതയുതെരിക്കണസമങ്ിൽ ശരവീരതെിസറെ ഇച്ഛകസള  
വിശുദ്ിയിലം മമാന്യതയിലം കമാത്തുസൂക്ിക്കമാൻ 
നമാം പഠിലച്മതിയമാകൂ ( 1 സതെ 4,4). മനുഷ്യരിൽ 
ദൈവതെിനുമഹത്ം നൽകുന്തും അല്ലമാതെതുമമായ 
അഭിേമാഷങ്ങളം വികമാരങ്ങളം ഉണ്മാകമാറുണ്്റ. 
ഇതിൽ ദൈവമഹത്തെിനു ഇെയമാക്കുന്വസയ 
വളർതെമാനും മറ്റുള്വസയ തെയമാനും നമാം 
നിരന്തരമമായി അഭ്യെിച്ചുസകമാണ്ിരിക്കണം. 
ആത്റ മെംയമനം ജന്നമാ േഭിക്കുന് ഒരു പുണ്യമല്ല. 
അത്റ നമെൾ െ്മായതെമമാലക്കണ്തമാണ്റ. 
എന്മാൽ മമാത്രലമ തസറെ യജമമാനതെിയുസെ 
പ്രലേമാഭനങ്ങളിൽനിന്നും ഓെിയകന് 
ലജമാെഫിസനലപെമാസേയമാകമാൻ നമുക്ക്റ 
െമാധിക്കൂ. നമെളറിയമാസത തസന് ഹൃൈയതെിസറെ 
ശ്രദ് ആകർഷിക്കുന് ഇന്ദിയസുഖങ്ങളസെ 
വശ്യതയമാൽ നമാം നിരന്തരം പ്രലേമാഭിപെിക്കസപെട്ടു 
സകമാണ്ിരിക്കുകയമാണ്റ. കമാഴ്ചകളം ചിന്തകളം 
ഇറെർസന്്റ ഉപലയമാഗവുസമല്ലമാം അത്യന്തം 
ശ്രദ്ലയമാസെയസല്ലങ്ിൽ നമെളം അപകെകരമമായ 
ചുഴിയിൽസപട്്റ ആഴതെിലേക്കു ലപമാകുസമന്നുറപെമാണ്റ. 

തസറെ ഇച്ഛകസള നിയന്തിക്കമാൻ പഠിക്കമാതെതിൽ 
ഏെമാവ്റ  അതവീവദഃഖലതെമാസെ കരഞ്ഞു 
(ഉത്റപ  27,34). ദനമിഷികസുഖങ്ങൾക്കമായി 
അവൻ നഷ്ടസപെടുതെിയത്റ ദൈവതെിസറെ 
അനുഗ്രഹങ്ങളമായിരുന്നു. നമെൾ ഇതെരതെിൽ 
പരമാജയസപെെരുസതന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
ഹൃൈയസതെ പരിശുദ്ിയിൽ കമാത്തുസൂക്ിക്കമാൻ 
കണ്ണുകളം ചിന്തകളം ഭമാവനയും ഓർമയുസമല്ലമാം 
പരിശവീേിപെിക്കസപെടുവമാൻ അവിടുന്നു നസമെ 
ലപ്രരിപെിക്കുകയും െഹമായിക്കുകയും സചയ്യുന്നുണ്്റ. 
തങ്ങളസെ ദേംഗികതസയ വിശ്മാെതെമാലം 
വിലവകതെമാലം നയിക്കുന്വർ എത്ര 
ഭമാഗ്യമുള്വരമാണ്റ! അവർ ഏകസ്ഥലരമാ 
വിവമാഹിതലരമാ ആകസട്, അവരിസേ 
ശമാരവീരികമാഭിേമാഷമമാകുന് ജേം, ദൈവകൃപയും 
െ്ന്തം പരിശ്രമവും വഴിയമായി, പരിശുദ്വും െ്യം 
െമർപെിതവുമമായ ലസ്ഹതെിസറെ  ലമൽതെരം 
വവീഞ്ഞമായി രൂപമാന്തരസപെടുന്നു. 

ദൈവം അനന്തമമായ െത്യവും നന്യും 
ൌന്ദര്യവുമമാണ്റ. ദൈവതെിലേക്ക്റ 
ആകർഷിക്കസപെടുന്വർ ഈ ഗുണങ്ങളിലേക്കും 
ആകർഷിക്കസപെടുന്നു. അതിനമാേമാണ്റ 
െത്യതെിസറെ പൂർണതയ്ക്റ എതിരമായി നിൽക്കുന് 
എല്ലമാവിധ അെന്മാർഗികതകസളയും പൗലേമാെ്റ 
ശ്വീഹമാ തള്ിപെറയുന്ത്റ. നമാശതെിലേക്കു 
നയിക്കുന് അെന്മാർഗികതയുസെ വിശമാേമമായ 
വഴിയിൽനിന്നും ജവീവനിലേക്കു നയിക്കുന് 
പുതിയവഴിയിലേക്ക്റ ഹൃൈയം തിരിക്കുവമാൻ ശ്വീഹമാ 
തസറെ ലേഖനങ്ങളിലൂസെ നിരന്തരം ആഹ്മാനം 
സചയ്യുന്നു. ഈ ദൈവികമൂേ്യങ്ങസള ജവീവിതതെിൽ 
മുറുസകപെിെിക്കുന് പൗലേമാെിസനലപെമാസേയമാലണമാ 
ദനമിഷികസുഖങ്ങൾക്കും ജവീവിത 
ലനട്ങ്ങൾക്കും ലവണ്ി വിട്ടുവവീഴ്ചകൾ നെത്തുന് 
ഏെമാവിസനലപെമാസേയമാലണമാ നമെൾ എന്തമാണ്റ 
ഇവിസെ പ്രെക്മമായ ലചമാൈ്യം.

ധമാർമിക വിട്ടുവവീഴ്ചകൾക്കു വഴങ്ങമാതെവണ്ം 
െത്യതെമാൽ നമ്മുസെ മനെമാക്ിസയ നമാം 
പരിലപമാഷിപെിക്കുന്നുലണ്മാ? ദൈവികപുണ്യങ്ങളിൽ 
നിരന്തരമമായി വളരമാൻ നമാം ശ്രമിക്കമാറുലണ്മാ? 
അക്കമാര്യം നമ്മുസെ െ്ഭമാവതെിൽനിന്നുതസന് 
ചുറ്റുമുള്വർക്കും കുടുംബമാംഗങ്ങൾക്കും 
അനുഭവലവൈ്യമമാകമാറുലണ്മാ? അറിലഞ്ഞമാ 
അറിയമാസതലയമാ ലേമാകം െത്യതെിനും നന്യ്ക്കും 
ൌന്ദര്യതെിനും ലവണ്ി തിരയുകയമാണ്റ. ഈ 
ഗുണങ്ങൾ നമ്മുസെ വ്യക്ിജവീവിതങ്ങളിൽ 
പ്രത്യക്മമാസയങ്ിൽ മമാത്രലമ, ജവീെെ്റ 
യൂതെിലൂസെയും െഭയിലൂസെതെസന്യും നമുക്ക്റ 
ലേമാകസതെ ദൈവതെിസറെ െത്യതെിലേക്കും 
നന്യിലേക്കും ൌന്ദര്യതെിലേക്കുസമല്ലമാം 
ആകർഷിക്കമാൻ െമാധിക്കൂ. അലത, ദൈവസതെ   
ലപെമാസേ വിശുദ്ിയുള്വരമാകുകസയന്തമാണ്റ നസമെ 
െംബന്ധിക്കുന് ദൈവഹിതം. ദൈവതെിസനമാതെ 
വിശുദ്ിയമാണ്റ, അതിൽ കുറഞ്ഞലതമാ 
അതല്ലമാതെലതമാ ആയ ഒന്നുമല്ല - നമുക്ക്റ ലവണ്ത്റ. 
വിശുദ്ിയിലേക്കുള് ഈ വിളിസയ ഹൃൈയപൂർവം 
ഏസ്ടുക്കമാൻ നമുക്ക്റ െമാധിക്കുലമമാ?


