
 

 

Matthew 4:1-11 

 

പ്രല ോഭനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ധോരണകള് സമ്പൂര്ണ്ണമായോ ുി ുിരുെത്തട്ടു ു 

കഴിഞ്ഞു. ന ല വോച്ചിത്തന ുി ന ല കോറിത്തന ുി ന ല ഷര്ണ്ു ിത്തന ുി പ്രല ോഭനി എന്ന് 

ലരരിു ോണ് ഇന്ന് രരസയക്കമ്പനികള് അവുരിട്ടിക്കുന്നത്. പ്രല ോഭനങ്ങളില് 

വീഴോനുള്ള ക്ഷണമായോണ് ഇന്ന് രരസയങ്ങള് നല്കുന്നത്. പ്രല ോഭനങ്ങളില് 

ഉള്ത്തട്ടടുത്തുെരുലു എന്ന പ്രോര്ണ്ഥന്ക്ക് പ്രല ോഭനങ്ങള് ു രണലമായ എന്ന ഭോഷോന്തരി 

കകവന്നിരിക്കുന്നു. പ്രല ോഭനങ്ങള് നന്മ ോ ി അവുരിട്ടിക്കുന്ന ല ോകെോണ് 

പ്രല ോഭനങ്ങളുത്തടുത്ത കഥ ുമായോ ി സുവിലേഷകന് നത്തെ സമായീരിക്കുന്നത്. 

പ്രുയക്ഷെില് നിരുരപ്രവകരമായോ  പ്രല ോഭനങ്ങത്തള സോക്ഷി നിര്ണ്െിത്തക്കോട് 

ജീവിുെിന്ത്തറ മായൂന്ന് അടുത്തിസ്ഥോന ലമായഖ കത്തള അവല ോകനവിലധ മായോക്കോനുള്ള 

ക്ഷണമായോണ് പ്കിസ്ുു നല്കുന്നത്. 

ല േുവിന്ത്തറ പ്രല ോഭനങ്ങത്തള അവുരിട്ടിച്ചുത്തകോടോണ് സുവിലേഷകന് 

ലനോമ്പുകോ െില ക്കു ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഈ വിവരണെിന് ഉല്രെി ിത്ത  

സൃഷ്ടുത്തിവിവരണവുമായോ ുി (ഉല്ര 1) പ്രള വിവരണവുമായോ ുി (ഉല്ര 8-9) 

സോമായയമായുള്ളുോ ി കോണത്തട്ടടുത്തുന്നു. ജ െിനുമായീത്തു ച ിക്കുന്ന ആത്മോവുി (ഉല്ര 

1:2), പ്രള ജീവിുെിനുമായീത്തു രറക്കുന്ന പ്രോവുി (ഉല്ര 8:9) ഈ വിവരണെിന്ത്തറ 

രരിലപ്രക്ഷയെി ുട് . മായരുഭൂമായി ോകത്തു  രുറട്ടോടുത്തു ോപ്ുത്ത  ഓര്ണ്െിക്കുലമ്പോള്, 

മായരുഭൂമായി ില് ഇപ്സല ല് ജനി ലനരിു  പ്രല ോഭനങ്ങളുത്തടുത്ത പ്രുീകോത്മക 

ആവിഷ്കോരങ്ങള് ുത്തന്ന ോണ് മായെോ 4:1-11 ുി വിേരീകരിക്കുന്നത്. ല േുവിന്ത്തറ 

നോല്രുുരിനരോപ്ുങ്ങളുത്തടുത്ത മായരുഭൂമായിവോസി (വോ 2) ഇപ്സോല  ിന്ത്തറ 

നോല്രുുവര്ണ്ഷത്തെ മായരുഭൂമായിവോസത്തെ ഓര്ണ്െിട്ടിക്കുന്നു. ചുരുക്കെില് രഴ  

നി മായ സിഭവങ്ങളുത്തടുത്ത രൂരലരഖ ി ോണ് പ്രല ോഭന വിവരണി സുവിലേഷകന് 

പ്കമായീകരിക്കുന്നത്. 

ുന്ത്തറ രരസയജീവിുെില് ുത്തന്ന രരീക്ഷിക്കുന്നുിനോ ി കൂത്തടുത്തക്കൂത്തടുത്ത എെുന്ന 

നി മായജ്ഞരുത്തടുത്ത ുി ഫരിലസ രുത്തടുത്ത ുി ഇടുത്തത്തരടുത്ത ുകളുി ഈ പ്രല ോഭനങ്ങളുത്തടുത്ത 

രിന്നോമ്പുറെുട് . ല േുവില് അവിേവസിക്കുക ുി അവിടുത്തുത്തെ 

രരീക്ഷിക്കുക ുി ത്തചയ്യുന്ന സക രുി രിേോചിന്ത്തറ പ്രുിനിധികളോത്തണന്നോണ് 

സുവിലേഷകന്ത്തറ ഭോഷയി. 

ക ലുകള് കോ ങ്ങള്ത്തകോട് അട്ടമായോകുി 

ക ലുത്തരോടുത്തിഞ്ഞോണ് മായണുടോകുന്നത്തുന്ന് േോസ്പ്ുി രറ ുന്നു. മായണില് ധോനയി 

വിള ുലമ്പോള് ആണ് അട്ടി ഉടോക്കോനോകുന്നത്. ക ലില് നിന്ന് അട്ടെില ക്ക് 

കോ െിന്ത്തറ ഒരു രീര്ണ്ഘരൂരമായുട് . അുു ചോടുത്തിക്കടുത്തക്കോനോണ് രിേോച് 



ആവേയത്തട്ടടുത്തുന്നത്. വി.ആഗസ്ുിലനോസ് കോനോ ിത്ത  ക യോണെിന് വയോഖയോനി 

രചിച്ചലട്ടോള് എഴുുി: മായഴത്തവള്ളി മായണി ിറങ്ങി മായുന്തിരിത്തച്ചടുത്തി ുത്തടുത്ത ുടിത്ത െി 

മായുന്തിരി ി ൂത്തടുത്ത വീഞ്ഞോകോന് ചുരുങ്ങി ത് രെുമായോസത്തമായടുത്തുക്കുി. എന്നോല് 

പ്കിസ്ുു ആ കോ കരര്ണ്ഘയത്തെ ുന്ത്തറ വചനെോല് അുിജീവിച്ചു. 

രിേോചുരറ ുന്നത് കഷ്ടുത്തത്തട്ടടുത്തോത്തു ുി കോെിരിക്കോത്തു ുി അട്ടമായുടോക്കോനുള്ള 

വഴിത്ത ക്കുറിച്ചോണ്. അട്ടി മായനുഷയന് ആവേയമായോണ്. കഷ്ടുത്തത്തട്ടു ോല് കകത്ത െുന്ന 

രൂരെ് കരവി അത് ഒരുക്കി ിു ുട് . എന്നോല് കഷ്ടുത്തു ഒഴിവോക്കോനുള്ള 

പ്േമായങ്ങള്ക്കോണ് ഇന്നു പ്രോമായുഖയി. 

കഠിനോധവോനി ആവേയമായുള്ള ലജോ ികള് മായ  ോളിക്കുമായടുത്തി ോണ്. അുിന് 

അനയസിസ്ഥോനക്കോര്ണ് വരണി. ുടുത്തി നങ്ങോെ ലജോ ികള്ക്ക്  ക്ഷങ്ങള് മായുടുത്തക്കി 

വിസ ുു ിട്ടിനിര ോകോന് മായ  ോളിക്കു മായടുത്തി ി ല. മായരുഭൂമായി ില് അറബി ുത്തടുത്ത 

ഒു കത്തെ ലനോക്കി പ്രുിഫ മായി ലോത്തു അടുത്തിമായത്ത ലട്ടോത്ത  രണി ുന്നവരുത്തടുത്ത കഥകള് 

എപ്ുലകു ിു ുി ഒരു ലരഖ ുമായി ലോത്തു കള്ളവടി ക റോന് മായ  ോളി 

ുയ്യോറോകുന്നുിന്ത്തറ മായനശ്ശോസ്പ്ുി ഈ പ്രല ോഭനി ുത്തന്ന ോണ്. ുടുത്തി നങ്ങോത്തു 

അട്ടി ലനടുത്തോനുള്ള വയപ്ഗു ില് മായ  ോളില ോളി കബളിട്ടിക്കുന്ന മായത്തറോരു 

ജനവിഭോഗമായുലടോ എന്ന് സിേ ോസ്രരമായോണ്. 

േരീരെിന്ത്തറ മായുഴുവന് സലന്തോഷെിന്ത്തറ ുി പ്രുീകമായോ ോണ് ഇവിത്തടുത്ത അട്ടത്തെ 

അവുരിട്ടിക്കുന്നത്. േരീരെിന് കരവരെമായോ  സുഖവുി സലന്തോഷവുി 

ആവേയമായുട് . വിവോഹി, കുടുത്തുിബജീവിുി, സന്തോനരരിരോ നി ുുടുത്തങ്ങി  

കഷ്ടുത്തുകള് ഒഴിവോക്കി േരീരസലന്തോഷി ലുടുത്തുന്നവരുി ക ലുകത്തള 

അട്ടമായോക്കുന്നവരോണ്. രെുരൂര്ക്ക് ത്തമായോകബല് ക്ലിട്ടിിഗ് ലുടുത്തുന്ന കൗമായോരക്കോര്ണ് 

മായുുല് ത്തരണ്വോണിഭക്കോര്ണ്വത്തര സക  ക ലുകത്തള ുി അട്ടമായോക്കോന് 

രരിപ്േമായിക്കുന്നവരോണ്. 

ല ോകചരിപ്ുെിത്ത  അുിപ്രഗത്ഭരോ  ര രുി മായരയെിനുി മായരിരോക്ഷിക്കുി 

വേിവരരോ ി കുെഴിഞ്ഞ ജീവിുി വഴി ജീവിുമായധയെില് ുകര്ണ്ന്നുലരോ ിു ുട് . 

കബബിളിത്ത  സോിസണ്ുത്തന്ന ഒെ ഉരോഹരണി. ആത്മീ ുില് ആരിഭിച്ച് 

ഭൗുികു ില് അവസോനിച്ച ജീവിുങ്ങള്ക്ക് ഓലരോ നോു ി ുി ജീവിക്കുന്ന 

ഉരോഹരണങ്ങളുട്. ഈ പ്രല ോഭനി അപ്ുകടു ുീക്ഷണമായോ ുുത്തകോടോണ് 

പ്രല ോഭനങ്ങളില് പ്രഥമായസ്ഥോനി ഇുിനു ഭിച്ചത്. മായനുഷയന് എന്നത് േരീരവുി 

േരീരെിന്ത്തറ രോഹങ്ങളുി മായോപ്ുമായോത്തണന്ന ഈ പ്രല ോഭനി കരവനിലഷധി 

ുത്തന്ന ല ല? അുുത്തകോടോണ് പ്രല ോഭകത്തന ലനരിടുത്തോനോ ി പ്കിസ്ുുരറഞ്ഞത് 

മായനുഷയന് ജീവിക്കുന്നത് അട്ടി ത്തകോടു മായോപ്ുമായ ല കരവെിന്ത്തറ ുിരുവചനി 

ത്തകോടുകൂടുത്തി ോത്തണന്ന് . മായനുഷയന്ത്തറ വ റുനിറഞ്ഞോല് സിുൃപ്ുികിു ോന് 

മായനുഷയന് ഒരു മായൃഗമായ ല. മായരയലമായോ ജഡിക സലന്തോഷങ്ങലളോ അവത്തന അന്തിമായമായോ ി 

ുൃപ്ുിത്തട്ടടുത്തുെോെുിന്ത്തറ കോരണമായോണ് പ്കിസ്ുു രറഞ്ഞത്. മായനുഷയനില് 

കരവെിനു മായോപ്ുി ുൃപ്ുിത്തട്ടടുത്തുെോവുന്ന ലമായഖ കളുത്തടന്ന്. 

ലരവോ  െിന്ത്തറ അപ്ഗെില് ക റലണോ? 



രടോമായത്തെ പ്രല ോഭനി ലരവോ  െിന്ത്തറ അപ്ഗെില് ക റി ുോലഴോു ് 

ചോടുത്തോനുള്ളുോണ്. ുോലഴോു ് ചോടുത്തോനുള്ള പ്രല ോഭനി മായുകളില ോു ു 

ക റി ുുത്തകോടുടോ ുോണ്. അനോവേയമായോ  ചി  ക റങ്ങള് 

ഒഴിവോക്കോനുള്ളുോണു ബുദ്ധി. ലരവോ  ലഗോരുരി കരവമായഹുവെിന്ത്തറ 

പ്രുീകമായോണ്. അവിത്തടുത്ത മായനുഷയന് ക റി ഇരിലക്കട കോരയമായുള്ളു ല. രിേോച് 

രലക്ഷ നത്തെ ലബോധരൂര്ണ്വി അവിത്തടുത്ത ക റുി. ഇ ലോെ സിദ്ധികള് ഉത്തടന്നു 

നടുത്തിച്ച് ആത്മീ ു ുത്തടുത്ത അത്ഭുുങ്ങള് കോണിച്ച് വി സുന്നവരുത്തടുത്ത നോടുത്തോ ി നെുത്തടുത്ത 

ചുറുവു ങ്ങള് മായോറിക്കഴിഞ്ഞു. അവിത്തടുത്തക്കറി വര്ണ്ത്തക്ക ലോി ുോലഴക്കുചോടുത്തോന് 

ലുോന്നുി. പ്രവയോപ്ഗഹെിന്ത്തറ ുി ജഢലമായോഹെിന്ത്തറ ുി സ്ഥോനമായോനങ്ങളുത്തടുത്ത ുി 

അഹന്ത ുത്തടുത്ത ുി രടുത്തുക്കുഴി ില ക്കു ചോടുത്തി കോ ുി നടുത്തുവുത്തമായോടുത്തിഞ്ഞവരുി 

മായോനഹോനി ുി ജീവഹോനി ുി സിഭവിച്ചവരുമായോ  എപ്ുല ോ ആത്മീ ത്തര നോി 

രിനി പ്രുി രപ്ുങ്ങളില് വോ ിക്കുന്നുട് . ത്തരോങ്ങച്ചി കോു ോന് ലകോടുത്തികള് 

കടുത്തത്തമായടുത്തുെു വീടുത്തു രണിുവരുി ആഢിബരങ്ങള്ക്കു രിന്നോത്ത  ഓടുത്തി വരുി 

ുോലഴക്കുചോടുത്തി ആത്മോഹുുി നടുത്തലെടിവരുി. നി െുകിടുത്തന്നോല് ുോത്തഴ 

വീഴുത്തമായന്നു ഭ ത്തട്ടലടുത്തട എന്ന രഴത്തചോ ലിന് ഏത്തറ പ്രസക്തി ുട് . 

വരവറി ോത്തു ത്തച വുത്തചയ്യരുത് എന്ന ത്തചോ ലിനുി കോ ികപ്രസക്തി ുട്. 

ലരവോ   ലഗോരുരങ്ങള് നമായുക്കുള്ളു ല എന്ന ുിരിച്ചറിവ് നി നില്ട്ടിനുള്ള 

പ്രോഥമായിക ുിരിച്ചറിവുുത്തന്ന ോണ്. 

നിന്ത്തറ കരവമായോ  കര്ണ്െോവിത്തന രരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന മായറുരടുത്തി ുമായോ ോണ് ല േു 

രിേോചിത്തന ലനരിു ത്. കരവി നല്കുന്ന സവോഭോവിക രക്ഷോമായോര്ണ്ഗ്ഗങ്ങത്തള 

അവഗണിച്ച് അുിസവോഭോവിക രരിരക്ഷ പ്രുീക്ഷിക്കുന്നത് കരവത്തെ 

രരീക്ഷിക്കുന്നുിനു ുു യമായോണ്. ത്തവള്ളത്തട്ടോക്കെില് രക്ഷിക്കോന് വന്ന 

ലബോു ുകോരത്തന ുിരസ്കരിച്ച് കരവസഹോ ി അഭയര്ണ്ഥിച്ച സ്പ്ുീ മായുങ്ങി 

മായരിച്ചുോ ി നോി ലകു ിു ുള്ള കഥ ുത്തടുത്ത ത്തരോരുളുി ഇുോണ്. സമ്പെുമായുഴുവനുി 

മായരയരിച്ചു ധൂര്ണ്െടുത്തിച്ചവന് കുടുത്തുിബകോരയി കരവി ലനോക്കിത്തക്കോള്ളുത്തമായന്നു 

രറ ുന്നത് കരവത്തെ രരീക്ഷിക്ക ോണ്. 

പ്രേസ്ുിക്കുലവടി ുള്ള പ്രല ോഭനി ുികച്ചുി നോേകരമായോണ്. അുു ര ലര ുി 

ുകര്ണ്െിു ുട്. 

സോെോത്തന ആരോധിച്ചോല്...! 

മായൂന്നോി പ്രല ോഭനെില്, സോെോത്തന ആരോധിച്ചോ ുള്ള സൗഭോഗയത്തെക്കുറിച്ചോണ് 

രറ ുന്നത്. ഏുുവിലധന ുി സക  സമ്പെുി ുന്ത്തറ അധീനു ി ോക്കോനുള്ള 

മായനുഷയന്ത്തറ രുര്ണ്ലമായോഹത്തെ ോണ് മായൂന്നോി പ്രല ോഭനി അനോവരണി ത്തചയ്യുന്നത്. 

ല ോകി മായുഴുവനുി അുിത്ത  സക  സമ്പെുി രിേോചിന്ലറുോണ് എന്ന 

പ്രസ്ുോവന പ്േദ്ധോര്ണ്ഹമായോണ്. ഉല്ര 1:27-28 അനുസരിച്ച് ല ോകവുി അുി ുള്ള 

സക ുുി കരവി ഭരലമായല്ട്ടിച്ചത് മായനുഷയത്തന ോണ്. രലക്ഷ, രോരെിന് 

അധീനമായോ ുി ൂത്തടുത്ത മായനുഷയന് കരവി ത്തകോടുത്തുെത്തു ലോി രിേോചിന്ത്തറ 

അധീനു ി ോ ി. രിേോചിത്തന ല ോകെിന്ത്തറ അധീനനോക്കി ത് കരവമായ ല, 



മായനുഷയനോണ്. ല ോകെിന്ത്തറ മായുഴുവന് സമ്പെുി രിേോചിന്ലറുോണ് എന്ന 

പ്രസ്ഥോവന എ ലോവരുി രോരി ത്തച്ത് കരവ കൃര നഷ്ടുത്തമായോക്കി (ലറോമായ 3:23) എന്ന 

പ്രസ്ഥോവനലരോത്ത  രോരെിന്ത്തറ സോര്ണ്വപ്ുിക സവഭോവമായോണ് ത്തവളിവോക്കുന്നത്. 

ലറോമായന് ഭരണത്തെ അു ിമായറിച്ച്  ഹൂരര്ണ്ക്ക് ഭൗുികരോജയി സ്ഥോരിക്കുവോനോണ് 

മായിേിഹോ വന്നത് എന്ന വിേവോസവുി ഈ പ്രല ോഭനെിനു രശ്ചോെ മായുട് . 

ലറോമായന് ചപ്കവര്ണ്െിത്ത  കരവരോനമായോ ി ആരോധിച്ചോല് അനവധി സൗഭോഗയങ്ങള് 

വോഗ്രോനി ത്തചയ്യത്തട്ടു ിരുന്നു. രോജോരോധന എന്ന ലരരി റി ത്തട്ടു ിരുന്ന ഈ 

നടുത്തരടുത്തിപ്കമായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമായര്ണ്േനവുി ഈ പ്രല ോഭന വിവരണെിനു 

രിന്നി ുട് . ഭൗുിക ോഭങ്ങള്ക്കുലവടി കരവെിനു മായോപ്ുി നല്ലകട 

മായഹുവവുി ആരോധന ുി മായത്തറോരു േക്തിക്കുി നല്കരുത് എന്നോണ് പ്കിസ്ുു 

അര്ണ്ഥമായോക്കുന്നത്: നിന്ത്തറ കരവമായോ  കര്ണ്െോവിത്തന മായോപ്ുലമായ നീ ആരോധിക്കോവൂ 

(4:10). 

ഇന്ന് സോെോന് ആരോധന്ക്ക് ഏത്തറ മായോര്ണ്ക്കറുള്ള കോ മായോണ്. ചോെന് ലസവ 

മായുുല് കറുെ കുര്ണ്ബോനവത്തര സോെോന് ആരോധന ുത്തടുത്ത രൂരഭോവങ്ങള് 

മായിന്നിമായറ ുന്നു. േപ്ുുസിഹോരെിനുി ധനോഗമായ ുടുത്തസങ്ങള് രരിഹരിക്കുന്നുിനുി 

േരീര ലരോഷണെിനുി സോെോന് ആരോധന ില് പ്രലുയകി േുപ്േൂഷകളുട് . 

ഓലജോ ലബോഡു മായുുല് ല ോക്കറുകളില് വത്തര സോെോന് സി ഭയനോണ്. 

കരവത്തെക്കോളുി ഭൂമായി്ക്ക് സവീകോരയന് സോെോനോണ്. കോരണി കരവി 

രരിുയോഗി, സഹനി, രക്ഷ ുുടുത്തങ്ങി വത്ത ക്കുറിച്ചുരറ ുലമ്പോള് സോെോന് സുഖി, 

ആനന്ദി, രരമായോനന്ദി ുുടുത്തങ്ങി വത്ത ക്കുറിലച്ച രറ ോറുള്ളൂ. 

സുയകരവത്തെ മായോപ്ുലമായ ആരോധിക്കോവൂ എന്ന ഒന്നോി പ്രമായോണത്തെക്കുറിച്ച് 

അജരോ കന് കരളുരുകി പ്രസിഗിലക്കട കോ മായോണിത്. കോരണി 

കരവോരോധന ുത്തടുത്ത ര ലകപ്ന്ദങ്ങളി ുി രിേോച് കസ്വരയവിഹോരി നടുത്തെുന്ന 

കോ മായോണിത്. 
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