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Muzyka Black Metal- Chrześcijanie powinni to 

zaadresować i modlić się przeciwko! 
 

Tzw czarny metal to wyzwanie do zaadresowania dla Chrześcijan, Protestantów 

ochrzczonych w Duchu Świętym. Czym rożni się od zwykłego metalu? O ile 'zwykły 

metal', który również może i zawiera teksty nie i anty-Chrześcijańskie- black metal- 

to kłamstwo, bluźnierstwo i jawny atak na Chrześcijaństwo. 

 

Osoby grające tego typu 'muzykę' [kakofonia, atonalność, rzężenie i generalnie próba 

stworzenia demonicznej atmosfery ] jak i jej odbiorcy są pełni demonów. Nawet jeśli 

ktoś w to nie wierzy, ale POWTARZA I NASLADUJE  co robią te zespoły, otworzył 

się na demoniczna inwazje. 

 

Tematy tej muzyki sięgają do podziemia szatańskiego i generalnie mówią o 

kompletnej degradacji i samo-destrukcji człowieka. Niektórzy muzycy tych zespołów 

popełnili zbrodnie wobec ludzi, dopuszczali się desekrowania kościołów, cmentarzy i 

nawoływali do jawnego ataku i zabijania Chrześcijan. Wizerunek tego typu muzyki 

to szatański psychopata typu Ted Bundy.
1
 Więcej jednak może być ofiar wśród 

fanów- kim się stali, co robią bądź zrobili. 

 

Do jawnego zabijania Chrześcijan nawołuje wiele utworów i grup: 

 

• Deicide- Kill the Christians (Zabij Chrześcijan) 

 

„Szatan chce abyście byli martwi. Zabij Chrześcijanina!..Armie ciemności się 

jednają, niszcz ich świątynie i kościoły ogniem...” 

 

• Grief of Emerald- Christian termination (Wygaśniecie Chrzescijan) 

 

„Poderznij im gardła, jeden za drugim, wygasanie Chrześcijan się właśnie zaczyna...” 

 

• Morkriket- Wadng through Christian blood (Brodząc w krwi Chrześcijan) 

 

„Ta noc jest nieświętą nocą. Zabijamy Chrześcijan jeden za drugim...Palimy 

ich domy i zabijamy ich rodzaj...Brodząc w krwi Chrześcijan. Łamiąc kości, 

wyrywając flaki. Nie oszczędzaj ich zon ani dzieci...” 

 

• Necrophobic- Christian slaughter (Masakra/ rzez/ ubój Chrześcijan) 
 

„Rzeźnia Chrześcijan, przywołana pora na szatana...nieświęty płomień właśnie 

plonie.” 

                                                 
1
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Norwegian_black_metal_scene 
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• Drawn and quartered- Christian execution (Egzekucja Chrześcijan) 

 

„Krew Chrześcijan zrasza ziemie. Religijne ludobójstwo osiągnięte...” 
 

• Coven- Boneless Christian (Chrześcijanin bez kości) 

 

„Może jestem szatański, szatański jak ch***** ale czy nie cieknie ci ślinka na 

sam zapach pieczonego Chrześcijanina?...Jak tak rozpalam barbecue, pozwolę 

sobie na sugestie, przynieś frytki a ja przyniosę Chrześcijanina. Chrześcijanina 

bez kości...” 

 

 

Palenie kościołów było 'modne' i zapoczątkowane przez ludzi należących do tzw 

'Black Circle' czyli czarnego kręgu. Wymienić tu można takich muzyków jak : 

 

• Varg Wikernes (Burzum)  znany jako 'Count Grishnackh' 

• Tomas Saugen czyli Samoth z Emperor'a 

• Jorn Inge Tunsberg
2
 

• Faust czyli Bård Guldvik Eithun z Emperor'a
3
, ktory fascynowal sie masowymi 

mordercami. 

• Snorre 'Blackthorn' Ruch (Thorns) 

 

W 1992 r członkowie black metalowej 'sceny' z Norwegii dopuścili się ok 50 aktów 

podpalenia bądź próby na 50 kościołach. 
4
 

 

Ludzie należący do Black Circle zostali oskarżeni o podpalenia, morderstwo i napaść. 

 

Wiele tekstów zawiera gloryfikacje rozkładu ciała, kanibalizmu, wampiryzmu, 

psychopatycznego 'seksu' i mordu! Ta muzyka może być inspiracja wielu młodych, 

nie ukształtowanych jeszcze ludzi. Na kanałach jak youtube można napotkać nie 

tylko ateistów, którzy twierdza, ze 'to dla zabawy', ale i grono praktykujących 

czarowników. Może to być ich element rekrutacji, zasiewanie nasion szatańskich... 

 

Jeśli chodzi o muzykę, używają oni trytonów („diabeł w muzyce”), dysonansu i  

blastow [blast beats]. Może to powodować odmienne stany świadomości, hipnozę, co 

ułatwia potem aby przekaz znalazł dostęp do słuchacza. Oprawa wizualna, szatańskie 

symbole na scenie i zachowania maja stworzyć atmosferę demoniczna. 

 

Jeśli muzyka rockowa (czy nawet rock-n-roll!)może wywołać pewne zachowania...co 

                                                 
2
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3
http://en.wikipedia.org/wiki/Faust_%28musician%29 
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dopiero takie coś. Muzyka i teksty podejmują często tematykę ekstremalnej czarnej 

magii, gdzie ciała są desekrowane i używane do czarów. 

 

Z powodu nieznajomości Słowa Bożego, często występuje próba odwracania 

katolickich symboli.  Stad widzisz 'atak ' na krucyfiks, zakonnice, księdza itd. Fanom 

tego typu muzy polecam gruntowne studiowanie Słowa, które samo w sobie pokazuje 

kłamstwa tego nurtu muzycznego. I jeszcze jedno...tak, dobrze główkujesz, 

katolicyzm nie pokazuje prawdziwego Chrześcijaństwa. Odwracając msze [która jest 

rytuałem pogańskim i niebiblijnym], po prostu robisz pewna wersje 'pogaństwa'. 

 

Niektóre nazwy zespołów black metal to imiona demonów: Marduk, Belphegor, 

Samael, (Tsatthoggua, Cthulhu, Azagthoth- Necronomikon i H.P Lovecraft), 

Apollyon, Apophis, Azrael, Abraxas, Arthemis, Baphomet itd. 

 

Pośród piosenek i utworów można znaleźć jawne fragmenty pochodzące z 

GRYMUAROW. Co to znaczy? A no to, ze jeśli słuchasz tego danego utworu, to 

przyzywane są demony by uczynić destrukcje w twoim życiu. Nie trzeba chyba za 

dużo pisać o technice back-masking, która występowała już u muzyków rock czy 

hard rockowych. Użycie tego typu przekazu podprogowego [i to zapewne 

udoskonalone technicznie] musi mieć miejsce w tych nagraniach. 

 

Ciężko powiedzieć, czy każdy z nich to wyznawca diabla. Jedno jest pewne- 

reprezentują go przez tego typu kulturę. Młodzi ludzie wydaja pieniądze na utwory, 

które niszczą ich samych. Kiedy śpiewasz te teksty, po prostu jakbyś był na spotkaniu 

grupy satanistów i otwierał się [jako składania przysięgi bądź bluźnienia] na inwazje 

demonów oraz klątwy. Niektórzy z muzyków przyznają się do satanizmu LaVeya, 

inni do tradycyjnego. Spotkasz [np. wśród Skandynawow] przynależność do 

lucyferian, jak np. Świątyni Czarnego Światła. Inni podejmują się Nekronomikonu. 

Potem ich 'inspiracje' słuchasz w domciu, ze słuchawkami na uszach.... 

 

Nekronomikon jest przedstawiany w takich zespołach jak: 

 

•         Altar of dagon, Baal Sebul, Havorum, Namtillaku, Curse of Enki, 

Enbilulugugal 

  

Doktryny satanizmu występują w np: 

 

•         Barathron, Blood Ritual, Bloodshed 

  

Wpływy Aleistera Crowleya są widoczne w: 

 

•         Temple of Tiphereth, Abgott, Dimmu Borgir. Profanatica 
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Fascynacje czarna magia w np: 

 

•         Abaddon, Homunculus 

  

  

Wymienione poniżej zespoły nawołują do zła, przemocy, bezbożności i kłamią: 

  

Beherit- desekracja grobów, sodomici 
Necromantia- Templariusze 

Archgoat- antychryst, anioł sodomii 

 

„(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na 

początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (4) 

W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność 

jej nie przemogła.”Ew Jana 1 

 

Marduk- poza laska Boga (demony sa ja nieobjete, ale ludzie wciaz moga 

pokutowac!), zabij Nazarenczyka (to sie nie udalo wczesniej a teraz On wroci by 

rozprawic sie ze zlym i jego hordami- poczytaj Obj 19!). Drakula- Jezus ma moc 

rozbroic wszelkie wiezy szatana, wlaczajac w to zmiane ksztaltu...Jezus ...to nie 

dziecko- aniol!  

 

„I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i 

Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, 

a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. (13) 

A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. (14) I szły za nim 

wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. (15) A z ust jego 

wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też 

tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. (16) A na szacie i na biodrze 

swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. (17) I widziałem jednego anioła stojącego w 

słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, 

zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, (18) by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała 

koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. (19) I 

widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na 

koniu, oraz z jego wojskiem. (20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który 

przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon 

posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. (21) A 

pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się 

ich ciałami.” Obj 19 

 

„I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy 

aniołowie Boży. (7) O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje 

płomieniami ognia; (8) lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym 

berło Królestwa twego. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego 

namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (10) Oraz: Tyś, 

Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11) one przeminą, ale Ty 

zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i 

przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. (13) A do którego z 
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aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek 

stóp twoich. (14) Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby 

gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” List do Hebrajczyków 1 

 

 

Acheron 

 

„A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni 

będą sędziami waszymi. (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was 

Królestwo Boże. (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli 

pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30) Kto nie jest ze mną, jest 

przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech 

i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie 

odpuszczone. (32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu 

odpuszczone” Ew. Mateusza 12 

 

„A co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg 

rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? (27) Bóg nie jest 

Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.” Ew. Marka 12 

 

„(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do 

kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A 

kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) tylko o owocu drzewa, 

które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie 

umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko 

zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” Genesis 3 

 

Satanic warmaster śpiewa o wilkołakach i wampirach w niektórych utworach jak:  

       The Burning Eyes Of The Werewolf (Płonące oczy wilkołaka) 

       Legion Werewolf 

       Vampire tyrant 

Urgehal  w utworze Antichrist śpiewa: 

„Wojna się zaczęła, niebo zapalone...Antychryst i lucyfer walczą z aniołami i 
Bogiem” 

Nastran na płycie Merkabah ma utwory związane z kabałą i Goecja: 

        Enochian Mahlkoot 

·         Notarikon Evoke Goetia 

·         Azoth Yetzirah 
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·         Nephesch Ain Soph 

Zespół Possessed (Opetany) ma utwór  pt 7 Churches (7 kościołów). Niektóre zespoły 

atakują tez na imię Jahwe jak: Grand Belial’s key, Coitus Diaboli, Anal Blasphemy, 

Impiety, Impure Worship, Ezurate, Fornication, Unholy archangel. Niektóre z nich maja 

nawet  bluźniercze tytuły otworów lub nazwy. 

 

Oto stare klamstwa szatana! Bog zyje, triumfuje nad diablem i pokazuje prawde po to 

by jego sludzy, stojacy na przegranej pozycji mogli sie zreflektowac i szukac Prawdy! 

Jezus juz pokazal w Apokalipsie kto wygra. Kto jest bez Niego lub przeciwko niemu 

wybral przegrana. Jeszcze nie jest za pozno! Na Armageddonie, bedzie finalowe 

starcie. Wygra Jezus. 

 

 

Oto male statystyki na podstawie danych w Encyclopedia Metallum: 

 
Tematy black metalu Liczba zespolow 

Lucyferianizm 71 

Morderstwo 749 

Perwersja 385 

Skat 21 

Crowley 5 

H.P Lovecraft 87 

Bluznierstwo 1121 

Nekrofilia 116 

Sodomia 31 

satanizm 3223 

Okultyzm 879 

Czarna magia 79 

Nekronomikon 28 

Lykantropia 33 

Seks 1016 

Krew 258 

Czary  141 

Zoofilia 7 

Gwalt 191 

Pedo 3 

Kanibalizm 118 

Anty- Chrzescijanstwo 1917 

Total 10479 
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Przynajmniej trzy zespoły opisują ofiary z ludzi: Ever Dark, Elegy of Suffering, 
Warpvomit. Ta tematyka pojawia się jednak u wielu z nich... 

11 zespołów ma prezentować magie chaosu czy chaos- np Sorathian Dawn, Lvx Laxa. 

54 zespoły opisują nekromancje w tekstach. 

177 z nich opisuje o rożnego rodzaju rytuałach  

66 z nich o desekracji 
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171 zajmuje się okaleczaniem w tekstach. 

Przynajmniej 2 śpiewają o...jedzeniu dzieci- Eviscerate the child, Unchaste 

45 zajmuje się tematem czarownic 
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Tematyka Liczba piosenek 

Pozadliwosc 15,210 
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Sodomia 853 

Inwokacja 529 

Bluznienie imieniu Jahwe 526 

Nekromancja 278 

Szatanski rytual 245 

Wilkolak 224 

Obciecie glow 167 

Nekrofilia 133 

Goecja 30 

Total 82,235 

 

 

Zespoly jak Profanatica, Rotten Christ (zgniły Chrystus), Christ Agony(Agonia 

Chrystusa), Demonic Christ(Demoniczny Chrystus), Deicide (zabójstwo boga) i inne 

są po prostu śmieszne. 

 

Jezus Chrystus miał iść na krzyż, by każdego z nas odkupić z winy. Jego pójścia na 

krzyż nie da się zatrzymać. Ogłupiony diabeł może jedynie próbować głosić 

fałsz...Tyle mu zostało...Proszę Państwa, Jezus Chrystus poszedł na krzyż tylko dla 

tego, bo On miał tam iść. Taki był plan Boga Jahwe! Nikt Go tam nie miałby mocy 

dać, gdyby nie odwieczna Boza mądrość zakryta przed ludźmi i ...demonami. Każde 

z wybiegów tych zespołów...jest obnażone od 2000 lat w Słowie Bożym!..Oto 

prawda, której szatan nie chce abyś znal... 

 

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł 

bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy 

ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się 

mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, 

doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, 

wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, 

nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez 

Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za 

winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy 

uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę 

zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad 

nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź 

prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył 

swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? 

Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie 

został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród 

złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na 

jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży 

swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola 

Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się 

nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. 
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(12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za 

to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to 

poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. ”Ks. Izajasza 53 

 

Jeśli nie miał byś przyjaciela na tym świecie, i wszyscy by cie zawiedli, więc, ze jest 

Ktoś, kto poszedł na krzyż dla i za ciebie. Masz przyjaciela w niebie! Jezus cierpiał 

na krzyżu przez kilka godzin...Ale to się skończyło! On powstał z martwych 

niepomny na to cierpienie! On umarł, ale dokładnie dnia 3-go powstał z martwych i 

ani śmierć, ani cierpienie, ani grób nie mogły go zatrzymać...Poczytaj jeszcze o 

nieudolności sil szatańskich tego świata: 

 

„My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata 

ani władców tego świata, którzy giną; (7) ale głosimy mądrość Bożą tajemną, 

zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, (8) której 

żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana 

chwały ukrzyżowali. ”1 list do Koryntian 2 

 

Szatan dziś wskazuje na krzyż, ale on nie wiedział, ze to jego własna zguba. Bóg 

ukręcił powróz na szyje diabla i demonów! Diabeł robił wszystko by Chrystus nie 

poszedł na krzyż...wówczas nie bylibyśmy mieli zwycięstwa nad grzechem, klątwami 

generacyjnymi...Cale armie szatana nie mogły powstrzymać Chrystusa przed 

ukończeniem jego misji...Jezus mówił wtedy i mówi tez dziś: Odwagi, JA 

zwyciężyłem świat! 

 

Gdy zmartwychwstał i wstąpił do niebios by od tej pory zbawić niezliczona 

liczbę osób do dziś i w przyszłości...Wylał Ducha Bożego...Dal szanse ludzkości 

by pokutowała i została uwolniona z sil szatańskich...Co zostało diabłu jak nie 

KLAMAC? O zły diable, dlaczego nie przyznasz się do zawodu? To byłby jego 

koniec... 

 

Ludzie chodzący za nim... czemu stoicie po stronie przegranego? I wy... którzy 

chcecie 'wejść do nieba i zaatakować i 'zniszczyć Boga i anioły''... czy nie 

wiecie?Czy nie czytaliście?  Lucyfer był w niebie i przegrał, zrzucony z 

kretesem...Jeśli on i jego anioły nie były wstanie NIC zrobić, to co WY, małe 

człowieczki, które dziś są a jutro...No właśnie- gdzie idziecie? Nawet nie wiecie... 

 

Chcecie atakować i zniszczyć, czy splugawić anioły Bożę? A nie czytaliście, ze 

JEDEN, TYLKO JEDEN anioł zstąpi, który nawet do piet Jezusowi i Jahwe nie 

dorastają, i zwiąże szatana? Oto Jezus, kilka set lat temu dal Psalm na ten temat: 

 

„(1) Czemuż to burzą( raw-gash' – spiskować, wzburzyć się) się narody (go'-

ee ), A ludy(leh-ome' - narody) myślą(daw-gaw' – wypowiadać, mruczeć, 

wymyślać, wyobrażać sobie)o próżnych rzeczach (reek- pustka, próżność)? (2) 

Powstają królowie(Melek) ziemscy I książęta(Razan- władca) zmawiają się 

społem Przeciw Panu(YHWH) i Pomazańcowi(Mashiyach ) jego: (3) Zerwijmy 
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ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Ten, który mieszka w niebie (yashab  

shamayim – mieszkaniec nieba), śmieje(sachaq – śmieje się, szydzi, to go 

rozbawia) się z nich, Pan im urąga(la`ag – wyśmiewa się, wyszydza). (5) 

Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich: 

(6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. (7) Ogłoszę 

zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (8) 

Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) 

Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. (10) 

Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! 

(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12) 

Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. 

Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają! ”Ks. Psalmów 2 

 

Nie wiecie z jaka siłą przyszło się wam zmagać! Daliście się nabrać tej kreaturze, 

która przegrała...Przechwałki tych muzyków to próżne słowa...Czy jednak 'wystrasza' 

Tego, który założył ten świat, który diabla stargał na ziemie, który zna koniec 

wszystkiego? Jak ty, człowieczku chcesz Go pokonać, skoro cale zastępy diabłów 

tego nigdy nie mogły zrobić? 

 

 

„Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem 

Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, (14) 

abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, (15) które we właściwym czasie objawi 

błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, (16) jedyny, który 

ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z 

ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. 

Amen. ”1 List do Tymoteusza 6 

 

To Bóg zejdzie by dorwać szatana i położyć jemu kres (poczytaj Objawienie). Ci 

muzycy żyją na skraju ludzkiego bytu, w spotworowieniu, w nieludzkich praktykach. 

Jeden z członków Profanatiki twierdzi, ze dla niego wagina mogła by nie istnieć, 

gdyż zajmuje się sodomia [u innych wcale nie jest lepiej...]. Inni chleją na umór, 

inni Bóg wie co jeszcze robią...To naturalna kolej degeneracji i podążania za 

kłamstwami szatana...(List do Rzymian 2). 

Wielu z nich odejdzie szybko.... 

 

 
 

 

 

Oni sami odcinają sobie dopływ tlenu tym co robią...Ich muzyka to anty-życie...Ich 

słowa hańbią ich samych...Przekleństwa, które nakładają sami na siebie, będą 

”Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. ”[Ks. Psalmów 55 ]. 
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podążać za ich potomstwem...Euronymous urodził się w 1968 a zginał w 1993!
5
 

Czemu? Bo żył życiem przeciwnym do stworzenia! Gitarzysta Slayera, Jeff 

Hanneman żył 49 lat! Per Yngve Ohlin (pseudonim Dead), były wokalista zespołu 

Mayhem zginął w wieku 22 lat. 
6
 Inni wykonawcy tej muzyki, ktorzy skonczyli 

bardzo szybko to: 
 

• Erik Brodeskift o pseudonimie Grim z zespolu m.in Gorogoroth (29 lat) 

• Espen Anderson o pseudonimie Storm z zespolu Strid 

• Matt z zespolu o nazwie Decimator (20 lat) 

 

Jezus może cie dziś zbawić, uwolnić od zła, demonów i dać nowa szanse w życiu. 

Wyznaj Mu dziś grzechy, dziękując za to co zrobił dla ciebie! Przyjmij Go jako 

Twojego Pana i Zbawiciela! Podziel się z innymi jak dobry był Jezus dla ciebie!
7
 

 

Amen! 

                                                 
5
http://en.wikipedia.org/wiki/Euronymous 

 
6
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_%22Dead%22_Ohlin 

 
7
„Wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, 

jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.”Ew. Łukasza 8   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Euronymous
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_%22Dead%22_Ohlin

