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ജീവിതിെല വിഷമഘൾ

പിശാചിെ െകണികൾ

നിെട ശവായ പിശാച് അല സിംഹെോെല, ആെര വിണെമ്
അേനഷിെകാ
ിനട.
വിശാസിൽ
ഉറനിെകാ്
അവെന
എതിർവിൻ (1 പോസ് 5:89)
ആകയാൽ ൈദവി വിേധയരാവിൻ; പിശാചിെന െച നിൽവിൻ, അോൾ
അവൻ നിളിൽനി് ഓടിയകെകാം (യാോബ് 4:7).
ആ വലിയ സർം, സർവേലാകെം വി സാാെനം പിശാെചം
വിളിെ ആ രാതനസർം, മിയിേല വലിെറിയെ; അവേനാടി അവെ
തൻമാം (െവളിപാട് 12:9).
അവെര വഴിെതി പിശാചാകെ, ഗം വാജവാചകം വസിി
ഗകാഗ്നിടാകിേല് എറിയെ. അവിെട രാപകൽ നിതകാലേ് അവർ
പീഡിിെം (െവളിപാട് 20:10).
സാാെ ടിലതെള എതിർനിൽാൻ ൈദവിെ എാ ആധം
ധരിവിൻ. എൊൽ, നൾ മാംസിം രിം എതിരായി,
തൾം ആധിപതൾം ഈ അകാരേലാകിെ അധിപൻമാർം
സർഗീയഇടളിൽ
വർി
തിൻമെട
രാാൾെമതിരായിാ
പടെവത്. അതിനാൽ, ൈദവിെ എാ ആധം ധരിവിൻ. തിൻമെട
ദിനിൽ
െചനിൽാം
എാ
കർവം
നിറേവിൊ്
പിടിനിൽാം അെന നിൾ സാധിം (എേഫേസാസ് 6:1113).
സർഗിൽനി് ഒ തൻ ഇറ ഞാൻ ക. അവെ ൈകയിൽ പാതാളിെ
താോം വലിയ ഒ ചലം ഉ്. അവൻ ഒ ഉസർെ സാാം
പിശാമായ രാതനസർെ പിടി് ആയിരം വർഷേ ബനിലാി.
അതിെന പാതാളിേലെറി്, വാതിൽ അട വ. ആയിരം വർഷം തികേവാളം

ജനതകെള അവൻ വിാതിരിതിേവിയാണിത് (െവളിപാട് 20:13)
നിൾ നിെട പിതാവായ പിശാചിൽനി് ഉവരാണ്. നിെട പിതാവിെ
ഇമസരി വർിാൻ നിൾ ആഹി. അവനാകെ ആദിതൽ
െകാലപാതകിയാണ്. അവൻ ഒരിം സതിൽ നിലനിിി. എൊൽ,
അവനിൽ സതമി. കം പറോൾ, സം സഭാവമസരിതെയാണ് അവൻ
സംസാരിത്. കാരണം, അവൻ ണയം ണെട പിതാമാണ് (േയാഹാൻ
8:44).
േമാിാം െകാാം നശിിാമാ കൻ വത്. ഞാൻ വിരിത്
അവർ ജീവാകാം അ സമായി ഉാകാമാണ് (േയാഹാൻ 10:10)
അതെേടാ, പിശാേപാം ഭാർണനായ ൈദവതനായി േവഷംെകാോ
(2 േകാറിോസ് 11:14).
പാപം െചുവൻ പിശാചിൽ നിവനാണ്, എൊൽ, പിശാച് ആദിതേല
പാപം െചുവനാണ്. പിശാചിെ ികെള നശിിതിേവിയാ
ൈദവൻ തനായത് (1 േയാഹാൻ 3:8).
നെട
ബലഹീനതയിൽ
ആാവ്
നെ
സഹായി.
േവവിധം
ാർിേെതെനെയ
നറിടാ.
എാൽ,
അവാചമായ
െനവീർകളാൽ ആാതെ നേവി മാധം വഹി (േറാമാ 8:26).
പിശാചിനാൽ പരീിെതിന് േയവിെന ആാ മമിയിേല നയി
(മായി 4:1) േയ കൽപി: സാാേന, െരോക; എൊൽ, നിെ ൈദവമായ
കർാവിെന ആരാധിണം; അവിെ മാേമ ജിാ എ് എതെിരി
(മായി 4:10)
കാലവിളംബെറി ചിലർ വിചാരിേപാെല, കർാ തെ വാാനൾ
പാലിതിൽ താമസം വി. ആം നശിേപാകാെത എാവം
അതപിണെമ് അവി് ആഹിെകാ്, നിേളാ ദീർഘമ
കാണിെവേ (2 പോസ് 3:9).
സാാന് നിൾ അവസരം െകാത് (എേഫേസാസ് 4:27).
െവളിപാകെട ആധികാൽ ഞാൻ അധികം ആാദിാതിരിേതിന് ശരീരിൽ
ഒ ് എനി നൽകെപിരി. അതായത്, എെ ശലെതിം മതിമറ്
ആാദിാെത എെ നിയിതിം േവി പിശാചിെ തൻ (2
േകാറിോസ് 12:7).
ൈദവെ അംഗീകരി േപാരായായി അവർ കതിയനിമിം, അധ
മവികാരിം അചിതികൾം ൈദവം അവെര വിെകാ (േറാമാ 1:28).
ഇോൾ നിൾ പാപിൽനി േമാചിതരായിൈദവിന് അടിമകളായിരികയാൽ
നിൾ ലഭി വിീകരണം അതിെ അവസാനം നിതജീവമാണ്.
പാപിെ േവതനം മരണമാണ്. ൈദവിെ ദാനമാകെ, നെട കർാവായ
േയിവഴി നിതജീവം (േറാമാ 6:2223).
ിയ സമയേമ അവേശഷി എറി് അരിശം െകാ പിശാ നിെട
അേ് ഇറിയി് (െവളിപാട് 12:12). എാൽ ഭീൾ, അവിശാസികൾ,
ർമാർഗികൾ, െകാലപാതകികൾ, വഭിചാരികൾ, മവാദികൾ, വിഹാരാധകർ,

കാപടാർ എിവെട ഓഹരി തീം ഗകം എരി തടാകമായിരിം. ഇതാ
രാമെ മരണം (െവളിപാട് 21:8).
പിശാ തെ ഇനിർവഹണിേവി അവെര അടിമകളാിയിെിം അവൻ
േബാധം വീെ് ആ െകണിയിൽനിം രെപോം (2 തിേമാേേയാസ്
2:26).

