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"അസന്മാർഗികതയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമമാറണം........ അശുദ്ിയിലേക്കല്ല, 
വിശുദ്ിയിലേക്കമാണന് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ിരിക്കുന്തന് " (1 മ്തസ 4,3-7). 
മ്തസ്സലേമാനിക്കമാ സഭയുമ്െ ആരംഭകമാേമമായിരുന്നു അതന്. പുതുതമായി ജ്മാനസ്മാനം 
സ്വീകരിച് അവിെമ്തെ വിശ്മാസികൾക്കന് പൗലേമാസന് ശ്വീഹമായുമ്െ ഈ ആഹ്മാനം 
ഉൾമ്ക്കമാള്മാൻ ബുദ്ിമുട്ടുണ്മായിരിക്കണം. കമാരണം, വിശ്മാസതെിലേക്കന് 
വന്നുമ്വങ്ിലം അന്ധവിശ്മാസങ്ങളം അസന്മാർഗികതയും നിറഞ്ഞ ഒരു സമാംസ്മാരിക 
പശ്മാതെേമമായിരുന്നു അവർക്കുണ്മായിരുന്തന്. അക്കമാേത്തു നിേനിന്ിരുന് കുതെഴിഞ്ഞ 
ധമാർമിക സംവിധമാനമ്തെ പുറന്തള്ിയമാണന് ക്ിസന്തുവിമ്റെ സുവിലശഷം ധമാർമികതയിൽ 
അെിയുറച് പുതിമ്യമാരു യുഗതെിനു പിറവി നൽകിയതന്. അതിനമാൽതെമ്ന് ഓലരമാകമാേത്തും 
ദക്സ്തവ സ്മാധവീനം കുറയുന്ിെമ്തെല്ലമാം ധമാർമിക അധഃപതനം സംഭവിക്കുന് 
കമാഴ്ചയും കണ്ടുവരുന്നു. മ്പമാതുലവ, േൗകിക സുഖമാലന്ഷണതെിമ്റെയും സ്മാർഥതയുമ്െയും 
സംസ്മാരതെിൽ വളർതെമ്പെടുന് ഇന്മ്തെ യുവതേമുറയ്കന് സുവിലശഷതെിമ്േ 
പ്രല�മാധനങ്ങലളമാടു തമാതന്പര്യക്കുറവുണ്മാകുന്തന് സ്മാഭമാവികമമാണന്. അലത സമയം, 
ഇലത സമാംസ്മാരികപശ്മാതെേതെിലേക്കമാണന് മനുഷ്യമ്ര സ്മാതന്ത്യതെിലേക്കന് നയിക്കുന് 
സത്യതെിമ്റെ സമാക്്യവുമമായി കെന്നുമ്െല്ലമാൻ ജവീസസന് യൂതെിമ്ന കർതെമാവന് വിളിക്കുന്തും. 

ലേമാകതെിൽ  മനുഷ്യമ്റെ ജവീവിതയമാത്രയ്ക്കു രണ്ടുവഴികളമ്ണ്ന്മാണന് ലയശു പറയുന്തന്.
ജവീവനിലേക്കു നയിക്കുന് ഇടുങ്ങിയ വഴിയും നമാശതെിലേക്കു നയിക്കുന് വിശമാേമമായ 
വഴിയും (മതെമാ 6,13-14). ഒരു കമാേത്തു നമെളം ശരവീരതെിമ്റെയും മനസിമ്റെയും 
അഭിേമാഷങ്ങമ്ള പിൻമ്െന്നു ജഡലമമാഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ജവീവിച്ചുമ്വങ്ിലം ദൈവം 
അവിെമ്തെ മഹതെമായ ലസ്ഹതെമാൽ ക്ിസന്തുവിൽ നമ്മെ വവീമ്ണ്ടുത്തു. ദൈവമക്കമ്ളന് 
പുതെൻപൈവിക്കനുസൃതമമായ ജവീവിതം നയിക്കമാൻ പവിത്രവീകരിക്കുന് കൃപ നമെിൽ 
ധമാരമാളമമായി വർഷിക്കുകയും മ്െയന്തു. ഈ ശമാക്വീകരണമമാണന് വിശുദ്ിയിലേക്കുള് 
ദൈവതെിമ്റെ വിളിക്കു പ്രതയുതെരം നൽകമാൻ നമ്മെ സഹമായിക്കുന്തന്. 'എമ്ന് 
ശക്നമാക്കുന്വനിലൂമ്െ എല്ലമാം മ്െയ്മാൻ എനിക്കന് സമാധിക്കു'മ്മന്നു വിനയലതെമാടും 
ദൃഢവിശ്മാസലതെമാടും കൂമ്െ പറയമാൻ അങ്ങമ്ന 
നമുക്കന് സമാധിക്കുന്നു. 

അധമാർമികതയിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമമാറമാനുള് ദൈവതെിമ്റെ കല്പനലയമാടു 
പ്രതയുതെരിക്കണമ്മങ്ിൽ ശരവീരതെിമ്റെ ഇച്ഛകമ്ള  വിശുദ്ിയിലം മമാന്യതയിലം 
കമാത്തുസൂക്ിക്കമാൻ നമാം പഠിലച്മതിയമാകൂ ( 1 മ്തസ 4,4). മനുഷ്യരിൽ ദൈവതെിനുമഹത്ം 
നൽകുന്തും അല്ലമാതെതുമമായ അഭിേമാഷങ്ങളം വികമാരങ്ങളം ഉണ്മാകമാറുണ്ന്. ഇതിൽ 
ദൈവമഹത്തെിനു ഇെയമാക്കുന്വമ്യ വളർതെമാനും മറ്റുള്വമ്യ തെയമാനും നമാം 
നിരന്തരമമായി അഭ്യസിച്ചുമ്കമാണ്ിരിക്കണം. ആതന് മസംയമനം ജന്നമാ േഭിക്കുന് 
ഒരു പുണ്യമല്ല. അതന് നമെൾ സ്മായതെമമാലക്കണ്തമാണന്. എന്മാൽ മമാത്രലമ തമ്റെ 
യജമമാനതെിയുമ്െ പ്രലേമാഭനങ്ങളിൽനിന്നും ഓെിയകന് ലജമാസഫിമ്നലപെമാമ്േയമാകമാൻ 
നമുക്കന് സമാധിക്കൂ. നമെളറിയമാമ്ത തമ്ന് ഹൃൈയതെിമ്റെ ശ്രദ് ആകർഷിക്കുന് 
ഇന്ദിയസുഖങ്ങളമ്െ വശ്യതയമാൽ നമാം നിരന്തരം പ്രലേമാഭിപെിക്കമ്പെട്ടു മ്കമാണ്ിരിക്കുകയമാണന്. 
കമാഴ്ചകളം െിന്തകളം ഇറെർമ്നറ്ന് ഉപലയമാഗവുമ്മല്ലമാം അത്യന്തം ശ്രദ്ലയമാമ്െയമ്ല്ലങ്ിൽ 
നമെളം അപകെകരമമായ ചുഴിയിൽമ്പട്ന് ആഴതെിലേക്കു ലപമാകുമ്മന്നുറപെമാണന്. 
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തമ്റെ ഇച്ഛകമ്ള നിയന്തിക്കമാൻ പഠിക്കമാതെതിൽ ഏസമാവന്  അതവീവദഃഖലതെമാമ്െ കരഞ്ഞു 
(ഉതന്പ  27,34). ദനമിഷികസുഖങ്ങൾക്കമായി അവൻ നഷ്ടമ്പെടുതെിയതന് ദൈവതെിമ്റെ 
അനുഗ്രഹങ്ങളമായിരുന്നു. നമെൾ ഇതെരതെിൽ പരമാജയമ്പെെരുമ്തന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
ഹൃൈയമ്തെ പരിശുദ്ിയിൽ കമാത്തുസൂക്ിക്കമാൻ കണ്ണുകളം െിന്തകളം ഭമാവനയും 
ഓർമയുമ്മല്ലമാം പരിശവീേിപെിക്കമ്പെടുവമാൻ അവിടുന്നു നമ്മെ ലപ്രരിപെിക്കുകയും സഹമായിക്കുകയും 
മ്െയ്യുന്നുണ്ന്. തങ്ങളമ്െ ദേംഗികതമ്യ വിശ്മാസതെമാലം വിലവകതെമാലം നയിക്കുന്വർ 
എത്ര ഭമാഗ്യമുള്വരമാണന്! അവർ ഏകസ്ഥലരമാ വിവമാഹിതലരമാ ആകമ്ട്, അവരിമ്േ 
ശമാരവീരികമാഭിേമാഷമമാകുന് ജേം, ദൈവകൃപയും സ്ന്തം പരിശ്രമവും വഴിയമായി, പരിശുദ്വും 
സ്യം സമർപെിതവുമമായ ലസ്ഹതെിമ്റെ  ലമൽതെരം വവീഞ്ഞമായി രൂപമാന്തരമ്പെടുന്നു. 

ദൈവം അനന്തമമായ സത്യവും നന്യും സൗന്ദര്യവുമമാണന്. ദൈവതെിലേക്കന് 
ആകർഷിക്കമ്പെടുന്വർ ഈ ഗുണങ്ങളിലേക്കും ആകർഷിക്കമ്പെടുന്നു. അതിനമാേമാണന് 
സത്യതെിമ്റെ പൂർണതയ്കന് എതിരമായി നിൽക്കുന് എല്ലമാവിധ അസന്മാർഗികതകമ്ളയും 
പൗലേമാസന് ശ്വീഹമാ തള്ിപെറയുന്തന്. നമാശതെിലേക്കു നയിക്കുന് അസന്മാർഗികതയുമ്െ 
വിശമാേമമായ വഴിയിൽനിന്നും ജവീവനിലേക്കു നയിക്കുന് പുതിയവഴിയിലേക്കന് ഹൃൈയം തിരിക്കുവമാൻ 
ശ്വീഹമാ തമ്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂമ്െ നിരന്തരം ആഹ്മാനം മ്െയ്യുന്നു. ഈ ദൈവികമൂേ്യങ്ങമ്ള 
ജവീവിതതെിൽ മുറുമ്കപെിെിക്കുന് പൗലേമാസിമ്നലപെമാമ്േയമാലണമാ ദനമിഷികസുഖങ്ങൾക്കും 
ജവീവിത ലനട്ങ്ങൾക്കും ലവണ്ി വിട്ടുവവീഴ്ചകൾ നെത്തുന് ഏസമാവിമ്നലപെമാമ്േയമാലണമാ നമെൾ 
എന്തമാണന് ഇവിമ്െ പ്രസക്മമായ ലെമാൈ്യം.

ധമാർമിക വിട്ടുവവീഴ്ചകൾക്കു വഴങ്ങമാതെവണ്ം സത്യതെമാൽ നമ്മുമ്െ മനസമാക്ിമ്യ നമാം 
പരിലപമാഷിപെിക്കുന്നുലണ്മാ? ദൈവികപുണ്യങ്ങളിൽ നിരന്തരമമായി വളരമാൻ നമാം ശ്രമിക്കമാറുലണ്മാ? 
അക്കമാര്യം നമ്മുമ്െ സ്ഭമാവതെിൽനിന്നുതമ്ന് ചുറ്റുമുള്വർക്കും കുടും�മാംഗങ്ങൾക്കും 
അനുഭവലവൈ്യമമാകമാറുലണ്മാ? അറിലഞ്ഞമാ അറിയമാമ്തലയമാ ലേമാകം സത്യതെിനും നന്യ്ക്കും 
സൗന്ദര്യതെിനും ലവണ്ി തിരയുകയമാണന്. ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുമ്െ വ്യക്ിജവീവിതങ്ങളിൽ 
പ്രത്യക്മമാമ്യങ്ിൽ മമാത്രലമ, ജവീസസന് യൂതെിലൂമ്െയും സഭയിലൂമ്െതെമ്ന്യും നമുക്കന് 
ലേമാകമ്തെ ദൈവതെിമ്റെ സത്യതെിലേക്കും നന്യിലേക്കും സൗന്ദര്യതെിലേക്കുമ്മല്ലമാം 
ആകർഷിക്കമാൻ സമാധിക്കൂ. അലത, ദൈവമ്തെ   ലപെമാമ്േ വിശുദ്ിയുള്വരമാകുകമ്യന്തമാണന് 
നമ്മെ സം�ന്ധിക്കുന് ദൈവഹിതം. ദൈവതെിമ്നമാതെ വിശുദ്ിയമാണന്, അതിൽ കുറഞ്ഞലതമാ 
അതല്ലമാതെലതമാ ആയ ഒന്നുമല്ല - നമുക്കന് ലവണ്തന്. വിശുദ്ിയിലേക്കുള് ഈ വിളിമ്യ 
ഹൃൈയപൂർവം ഏമ്റ്ടുക്കമാൻ നമുക്കന് സമാധിക്കുലമമാ?


