ROCK MUUSIKA: SAATANA KAITSJA
Lähtudes raamatust „The Emerging Generation“, keskmine teismeline tarbib 6 tundi päevas rock muusikat!
See on nende kõige pühendunum seltsiline. See on nende õpetaja, jutlustaja ja teejuht! See pühendub igale
detailile nende elus – alates sellest, mida nad riietusena kanname...kuni mida nad usuvad! Dr. Alan
Bloom kirjutab „The Closing of the American Mind“-s:
„See on nende kirg; miski muu ei aja neid põnevile kui see; nad ei suuda võtta tõsiselt
midagi, mis on võõras muusikale.“ („The Closing of the American Mind“, lk. 68).
Rock muusika on enam kui muusika – SEE ON NENDE ELU!
Ma tahan teid viia ringkäigule tänapäeva rock muusikasse. Ja kui sa arvad, et rock on ikka „ma tahan hoida
kinni sinu käest“, siis sind saab ees ootama elu suurim šokk!
Homoseksuaalist rocki täht David Bowie vapustas muusika maailma, mil ta ütles ajakirjale „Rolling Stones“
(12. veebruar 1976) järgmist:
„Rock on alati olnud SAATANA MUUSIKA...Ma usun, et rock'n roll on ohtlik...Ma tunnen, et
me oleme ainult kuulutamas midagi veel pimedamat kui me ise seda oleme.“ (Rolling Stones,
12. veebruar, 1976.a.)

Ning midagi sünget ja kurja on liikumas ROCK
muusikas!
Ansambel Megadeth'i laulus „The Conjuring“ (nõidumine) on TÕELINE rock muusika missioon selgelt
kuulda:
"I AM THE DEVIL'S ADVOCATE
A SALESMAN, if you will . . .
Come join me in my INFERNAL DEPTHS . . .
I've got your soul!"
At the end of the song — they chant "OBEY"!

(Ma olen Saatana kaitsja)
(Kaubitseja kui sa tahad...)
(Tule, ühine minuga minu põrgulikes sügavustes...)
(Mul on sinu hing)
(Laulud lõpus nad laulavad „ALISTU“)

Rokkar Frank Zappa (kes avastas kohutava tõelisuse 1993. aasta 4.detsembril, mil ta suri) uhkelt
uhkustas:
„Ma olen saatana kaitsja. Meil on oma enda ülistajad, keda kutsutakse „groupideks“.
Tüdrukud annavad oma kehasid muusikutele nagu sina annad ohvrit jumalale.“ (Peters
Brothers'i „What About Christian Rock, lk. 17)
Üliedukas ansambel Metallica oma laulus „Jump in the Fire“ (Hüppa tulle) käsib noortel inimestel
hüpata põrgusse:
"Follow me now my child . . .
(Järgne mulle nüüd mu laps...)
DO JUST AS I SAY . . .
(Tee nii nagu ma sulle ütlen...)
Jump by your will or be taken by force
(Hüppa vabast tahtest või sind võetakse jõuga)
I'll get you either way . . .
(Ma saan su niikuinii)
So reach down grab my hand walk with me through the land
(Seega, ulatu siia alla, haara mu käest
ja kõnni minuga mööda seda maad)
COME HOME WHERE YOU BELONG
(Tule siia, kuhu sa kuulud)
So come on JUMP IN THE FIRE."
(Seega, hüppa tulle)
Metallica avalikult ütleb järgmist cover-laulus „The Prince“ (Prints):
"Angel from below . . .
I WISH TO SELL MY SOUL . . .
DEVIL TAKE MY SOUL
with diamonds you repay
I don't care for heaven
so don't you look for me to cry
AND I WILL BURN IN HELL
from the day I die."

(Ingel alt...)
(Ma soovin oma hinge müüa...)
(Kurat võta mu hing)
(Teemantidega sa tasud)
(Mind ei huvita taevas)
(seega, kas sa ei otsi mind hüüdmas)
(Ja ma saan põlema põrgus)
(päevast, mil ma suren)

Rocki täht Marilyn Manson uhkelt uhkustab:
„Loodetavasti mind mäletatakse kui inimest, kes tegi lõpu kristlusele.“ (Spin, august 1996.a.,
lk. 34)
Manson, kes on pühitsetud preester Saatana Koguduses, vigastab ennast laval (1.Kuningate 18:28), rebib
Pühat Piiblit puruks ja sülitab jumalateotusi Issanda Jeesuse Kristuse vastu. Mansoni T-särgid kuulutavad
„Tapa oma vanemad“ ning „Ma armastan Saatanat“. Manson väidab, et tema album Antichrist Superstar tuli
„üleloomuliku inspiratsioonina“:
„Ma kuulasin seda albumit valmis olevana, ma kuulsin seda unes... See oli nagu Ristija Johannese
ilmutus või midagi sarnast.“ (huH, 1996. aasta oktoober, lk. 34)
Mansoni „lootus“ Antichrist Superstar'ile:
„Ma arvan, et iga kord kui inimesed kuulavad seda uut albumit, võibolla Jumal saab olema hävitatud
nende peades...“ (huH, 1996. aasta oktoober, lk. 37)
Mansoni „jumalateotus“ ei ole ainult tegu. Manson meelsasti tunnistab, et seal on midagi enamat kui show
publiku silmadele:
„Ma ei tea, kas keegi on tõesti mõistnud, mida me üritame teha. See ei ole ainult šokiläve
mõõtmine... see on lihtsalt selleks, et peibutada inimesi enda poole. Mil me nad oleme kätte saanud,
saame edastada oma SÕNUMI.“ (Hit Parader, 1996.aasta oktoober, lk. 28)
Manson tunnistab oma lapsepõlve igatsust Saatana järele:
„Mu ema ütles mulle kogu aeg, mil ma laps olin, et kui sa vannud öösel, kurat tuleb sinu järgi, kui sa
magad. Ma muutusin siis põnevile, kuna ma tõesti tahtsin, et see juhtuks... Ma tahtsin seda. Ma ei
tahtnud midagi muud...“ (Rolling Stone, 1997. aasta 23. jaanuar, lk. 52)
Twisted Sister laulab laulus „Burn in Hell“ (Põleda põrgus) järgmist:
"Welcome to the abandoned land
COME ON IN CHILD, TAKE MY HAND
Here there's no work or play
Only one bill to pay
There's just five words to say
As you go down, down, down
YOU'RE GONNA BURN IN HELL!"

(Teretulemast hüljatud maale)
(Tule sisse, lapsuke, võta kinni mu käest)
(Siin pole mingit tööd või mängu)
(Ainult üks arve maksta)
(Siin on ainult viis sõna öelda)
(Mil sa lähed alla, alla, alla)
(SA SAAD PÕLEMA PÕRGUS!)

Bon Jovi laulab laulus „Homebound Train“ (Kodu poole rongiga) järgmist:
When I was just a boy
THE DEVIL TOOK MY HAND
Took me from my home
He made me a man . . .
I'm going DOWN, DOWN, DOWN, DOWN, DOWN
On the homebound train.

(Kui ma olin väike poiss)
(Kurat võttis kinni mu käest)
(Võttis mind mu kodust)
(Ta tegi minust mehe...)
(Ma käin alla, alla, alla, alla, alla)
(Kodu poole rongiga)

Ajakirjale „Smash Hits“ Bon Jovi ütleb:
„...Ma tapaks oma ema rock'n'rolli pärast. MA MÜÜLS OMA HINGE.“

Samuti teeks Tommy Sullivan New Jersey'st – JA TOMMY TEGI SEDA!
Tommy, 14. aastane tavaline Ameerika poiss, ühel laupäeva õhtul lõikas oma emal kõri läbi ja siis
torkis tal silmad välja. Siis Tommy lõikus oma randmeid ja lõikas oma kõri läbi kõrvast kõrvani nii
tugevalt, et see peaaegu oleks tal pea otsast võtnud. Major Fran Slayton ütles: „Siin on midagi, mis
paneb mind muretsema selle olukorra juures. Mind paneb muretsema see, et selline tubli laps või
muutuda selliseks kahe nädalaga.“ Tommy isa ütles, et kogu nädala oli ta poeg laulmas ROCK
LAULU „verest ja oma ema tapmisest.“
Dr. Paul King, meditsiini doktor noorukite programmis Charter Lakeside haiglast ütleb, et enam kui
80% tema patsientidest on seal rock muusika tõttu. Ta ütleb: „Laulude sõnad on muutunud

elufilosoofiaks, RELIGIOONIKS.“
Üks kõige populaarsemaid ansambleid rocki ajaloost on ansambel Slayer. Slayer laulab: „Sõdalased
põrguväravatest... Isand Saatanat me usaldame.“ Slayeri albumeid müüakse miljonites! Ning laul
laulu järel on ÜLISTUS SAATANALE! Oma laulus „Hell Awaits“ (Põrgu ootab) nad laulavad:
Jesus knows your soul cannot be saved
CRUCIFY THE SO CALLED LORD
He soon shall fall to me
Your souls are damned
Your God has fell to slave for me eternally
Hell awaits."

(Jeesus teab, et su hinge ei saa päästa)
(Löö risti see nii öelda Issand)
(Ta peagi saab langema minu juurde)
(Teie hinged on neetud)
(Teie Jumal oli langenud mulle orjaks igaveseks)
(Põrgu ootab)

Laulu „Hell Awaits“ algus sisaldab tagurpidist sõnumit. Kui mängida seda laulud normaalselt, siis on
kuulda ainult sahisevat häält, kuid kui mängida seda lugu tagurpidi, siis sa kuuled tõelist sõnumit „ÜHINEGE MEIEGA, ÜHINEGE MEIEGA, ÜHINEGE MEIEGA...jne.“

Kas see muusika mõjutab noori inimesi?
Slayeri fänn kirjutab ajakirjale „Spin“ (1989. aasta mai):
„Ma vihkan teie Jumalat, Jeesust Kristust. SAATAN ON MU ISAND. Ma ohverdan loomi
temale. Minu jumal on Slayer. Need on nende laulude SÕNAD, millesse MA USUN.“
Ansambel Acheron omab albumit nimega „The Rites of the Black Mass“(Musta missa riitused). Sellel
albumil Peter Gilmore Saatana Kogudusest tegelikult loeb riitusi mustalt missalt, mil ansambel
Acheron põrgulike möiretega laulab järgnevaid sõnu:
Glory to thee almighty Satan . . .
We praise thee, we bless thee,
WE ADORE THEE . . .
THOU ART LORD, THOU ALONE,
OH MIGHTY SATAN.

(Au sulle, kõikvõimas Saatan...)
(Me ülistame sind, me õnnistame sind)
(Me jumaldame sind...)
(Sina oled issand, ainult sina)
(Oo, kõikvõimas Saatan)

Ansambel Manowar laulab laulus „The Bridge of Death“ (Surma sild) järgmist:
Dark Lord, I summon thee
Demanding the sacred right to burn in hell . . .
Take My lustful soul
Drink my blood as I drink yours . . .
LUCIFER IS KING
PRAISE SATAN!

(Pimeduse issand, ma kutsun sind)
(Nõudes püha õigust põleda põrgus...)
(Võta mu kiimaline hing)
(Joo mu verd, mil mina joon sinu verd...)
(Lutsifer on kuningas)
(Kiitus Saatanale!)

Ansambel Morbid Angel laulab laulus „Vengeance in Mine“ (Kättemaks on minu) järgmist:
Mote it be
Satan's sword I have become . . .
I burn with hate
TO RID THE WORLD OF THE NAZARENE!

(Kübeke see olgu)
(Saatana mõõgaks ma olen saanud...)
(Ma põlen vihaga)
(Et vabastada maailma naatsaretlasest!)

Ja et sooritada ülimat jumalateotust, nad laulavad laulus „Blasphemy“ (Jumalateotus) nõnda:
Chant the blasphemy
Mockery of the Messiah
WE CURSE THE HOLY GHOST . . .
Blaspheme the Ghost
BLASPHEMY OF THE HOLY GHOST.

(Laulge jumalateotust)
(Messia mõnitamine)
(Me neame Püha Vaimu...)
(Teotage Vaimu)
(Teotage Püha Vaimu)

Trey Azagthoh Morbid Angel'ist väidab end olevat TÕELINE vampiir ning mil ta laval mängib – ta

tegelikult hammustab ennast ja joob oma enda verd!
Led Zeppelini laul „Stairway to Heaven“ (Trepp taevasse) on kõige populaarsem laul rock muusika
ajaloos. Üks rida sellest laulust ütleb nii: „tead, et mõnikord sõnad omavad KAHT TÄHENDUST.“ Nad
peaksid teadma – see laul on immutatud saatanliku sõnumiga tagurpidi mängides! Üks osa
laulust, mängides õiget pidi, kõlab nii: „Jah, on kaks teed, mida mööda saad minna, kuid pärast on
ikka aega muutmaks rada, millel sa oled.“ Kui seda mängida tagurpidi, kuuled sa väga selgelt: „SEE
ON MU ARMAS SAATAN...Ma saan laulma, kuna ma elan koos Saatanaga.“ See on number üks
laul rock muusika ajaloos! Lihtsalt kokkusattumus – vaevalt! Jimmy Page Led Zeppelin'st on
pühendunud satanist Aleister Crowley järgija. Üks Crowley saatanlikke õpetusi õpetab ootamatute
loitsude heitmist inimeste peale, öeldes neid tagurpidi! Zeppelin'i laul „Houses of the Holy“ ütleb
järgmist: „Las muusika olla SINU ISAND! Kas sa paned tähele isanda hüüdu! Oh Saatan...“
Üks populaarsem laul 70-ndatest ob „Hotel California“ ansambel Eagles'i poolt. Paljud inimesed ei
teagi selle laulu ideed, mis viitab Saatana Kogudusele, mis juhtus asuma muudetud HOTELLIS
CALIFORNIA tänaval! Albumi ümbrise siseküljel, vaadates alla pidudele, on Anton LaVey, Saatana
Koguduse rajaja ja Saatana Piibli autor! Inimesed ütlevad, et Eagles ei ole tõsiselt võetav, nad lihtsalt
müüvad plaate. See on mida sina arvad! Eagles'i mänedžer Larry Salter tunnistas „Waco TribuneHerald“-is (1982. aasta 28. veebruar), et Eagles oli seotud Saatana Kogudusega! Üllatus pole ka see,
et üks Eagles'i laule kannab pealkirja „Have a Good Day in Hell“ (Head päeva põrgus).
Ansambel Kiss kargas lavale kui rock'n'rolli deemonid – oksendades verd, hingates tuld ja karjudes:
„Rock'n'rolli jumal, me varastame sinu süütu hinge.“
Oma laulus „God of Thunder“ (Äikese jumal) nad käsivad noortel inimestel põlvitada Saatana ees:
I'm lord of the wasteland, a modern day man of steel
terasmees)
I gather darkness to please me
and I COMMAND YOU TO KNEEL
Before, The God of thunder, the god of rock'n roll
I'LL STEAL YOUR VIRGIN SOUL!

(Ma olen kõnnumaa isand, tänapäeva
(Ma kogun pimedust enda rahuldamiseks)
(ja ma käsin sul põlvede laskuda)
(Äikesejumala ette, rock'n'rolli jumala ette)
(Ma varastan su süütu hinge!)

Nais-rokkar Kat lauluab Simon-Says paroodias nimega „Satan Says“ (Saatan ütleb) järgmist:
Hi, boys and girls!
We're going to play a game called Satan says! . . .
ütleb!..)
We're going to do everything that Satan says, Right?
. . . Satan says, Follow me!
SATAN SAYS, GO TO HELL!

(Tere, poisid ja tüdrukud!)
(Me mängime mängu nimega Saatan
(Me teeme kõike, mida Saatan
ütleb, eks?)
(...Saatan ütleb: järgi mind!)
(Saatan ütleb, mine põrgu!)

Ansambel Bow Wow Wow oma laulus „Prince of Darkness“ (Pimeduse prints) avalikult annab
üleskutse Saatana vastuvõtmiseks, mil nad lauluavad: "So open the door and LET SATAN IN, The
Prince of Darkness“ (Seega, ava uks ja LASE SAATAN SISSE, pimeduse prints).
Ansambel Sad Iron uhkelt laulab kiitust kuradile:
We all praise the devil
He is so fine
We all praise the devil
Till the day we'll die!

(Me kõik kiidame kuradit)
(Ta on nii hea)
(Me kõik kiidame kuradit)
(Kuni päevani, mil me sureme!)

Ansambel W.A.S.P., kes uhkelt märgib, et WASP tähendab We Are Sex Perverts (Me oleme seksperverdid), laulab laulus „Sleeping in the Fire“ (Magades tules) järgmist:
Taste the LOVE,
THE LUCIFER'S MAGIC
That makes you numb

(Maitse armastust)
(Lutsiferi maagia)
(Mis teeb sind tuimaks)

You feel what it does and you're drunk on love (Sa tunned, mida see teeb ja sa oled purjus armastus)
YOU'RE SLEEPING IN THE FIRE!
(Sa magad tules!)
Oma kontserdi ajal WASP loobib tooreid liha kamakaid publiku sekka ja noored inimesed deemonlikus
raevus söövad seda toorest liha nagu metsloomad! Nende albumi tagaküljel on lugeda: "The gods
you worship are steel, AT THE ALTAR OF ROCK AND ROLL YOU KNEEL." (Jumalad, mida sa
kummardad, on terasest, rock'n'rolli altari juures sa põlvitad).
Motley Crue lauluab laulus „Wild Side“ (Metsik külg):
I carry my crucifix, under my deathlist
Forward my mail to me in hell . . .
OUR FATHER, WHO AIN'T IN HEAVEN
Be thy name on the wild side.

(Ma kannan oma krutsifiksi oma surmanimekirja all)
(Saada oma kiri mulle edasi põrgusse...)
(Meie isa, kes sa ei ole taevas)
(Sinu nimi olgu metsikul poolel)

Ansambel Black Sabbath on andnud kutseid noortele inimestele oma kontserdi ajal, et nad võtaksid
vastu Saatana oma ellu. Üks nende albumeid on õiglaselt pealkirjastatud: „We Sold Our Souls for
Rock'n'roll“ (Me müüsime oma hinged rock'n'rolli eest). Nende laul „N.I.B.“ on üks kõige satanistlikum
laul, mis kunagi salvestatud. See on armastuslaul Lutsiferilt, milles Lutsifer kutsub kuulajaid „võtma
kinni tema käest“:
Some people say MY LOVE cannot be true
Please believe me, MY LOVE, and I'll show you
I will give you those things you thought unreal . . .
YOUR LOVE FOR ME has just got to be real . . .
Look into my eyes, you will see who I am
MY NAME IS LUCIFER, PLEASE TAKE MY HAND!

(Mõned ütlevad, et minu armastus ei saa olla
tõeline)
(Palun usu mind, minu armastust ja ma näitan
sulle)
(Ma annan sulle asju, mida sa pidasid
võimatuteks...)
(Sinu armastus minu vastu on just muutunud
tõeliseks...)
(Vaata mulle silma, sa saad nägema, kes ma
olen)
(Mu nimi on Lutsifer, palun võta kinni mu
käest!)

Üks kõige populaarsemaid ansambleid rock muusika maailmas on AC/DC. Laulus „Hells Bells“ (Põrgu
kellad) nad laulavad:
I got my bell
I'm gonna take you to hell
I'm gonna get ya
SATAN GET YA

(Mul on mu kell)
(Ma võtan su põrgusse)
(Ma saan su kätte)
(Saatan saab su kätte)

Laulus „Highway to Hell“ (Kiirtee põrgu) nad laulavad:
Ain't nothing I would rather do
GOIN' DOWN, PARTY TIME
My friends are gonna be there too . . .
Hey Satan, paid my dues . . .
I'm on the way to the promised land
I'm on the HIGHWAY TO HELL.

(Pole midagi, mida ma meelsamini teeks)
(Käies alla, aeg pidutseda)
(Minu sõbrad saavad samuti seal olema...)
(Tere Saatan, maksis mu võlad...)
(Ma olek kiirteel tõotatud maale)
(Ma olen kiirteel põrgu)

Satanist Richard Ramirez, teada kui „Night Stalker“ (öine varitseja), kes terroriseeris Californiat,
väidab, et AC/DC laul „Night Prowler“ (öine saagivaritseja) sundis teda mõrvama ja ohverdama
vähemalt 14 inimest Saatanale!
Ansambel Suicidal Tendencies, kelle laulud ülistavad enesetappu ja on olnud seotud teismeliste
enesetappudega, avalikustavad kohutavat tõde oma laulus „Possessed“ (Vaimudest vaevatud):
I'M A PRISONER OF A DEMON . . .
It stays with me wherever I go

(Ma olen deemoni vang...)
(See on minuga kuhu iganes ma lähen)

I can't break away from its hold
This must be my punishment
FOR SELLING MY SOUL

(Ma ei suuda lahti murda selle haardest)
(See peab olema minu karistus)
(Et müüsin oma hinge)

Ansambel Unleashed oma laulus „Crush the Skull“ (Purusta kolju) jultunult laulab oma vihast Jeesuse
Kristuse vastu:
I gaze into his glassy eyes
And pluck him by the beard
I uplift a broadaxe
And split open HIS WORM EATEN SKULL
Crush the skull — Sacrifice
Crush the skull — DIE CHRIST!

(Ma jõllitan tema klaasistunud silmadesse)
(Ja kitkun teda habemest)
(Ma tõstan üles tahumiskirve)
(Ja löön pooleks tema ussi poolt söödud kolju)
(Purusta kolju – ohverda)
(Purusta kolju – sure Kristus!)

Kus nad said selliseid jõledaid laulusõnu? Otse Saatana Piiblist – Saatana Raamat 1:10!
Pink Floyd laulab laulus „Sheep“ (lammas):
The Lord is my shepherd, I shall not want . . .
With bright knives he RELEASETH MY SOUL
He maketh me to hang on hooks in high places . . .
kõrgetes kohtades...)
For lo, he hath great power and GREAT HUNGER.

(Issand on mu karjane, ma ei oota...)
(Eredate nugadega ta vabastab mu hinge)
(Ta paneb mind rippuma konksude külge
(Tal on suur vägi ja suur nälg)

Oma laulus „Lucifer Sam“ (Lutsifer Sam) nad laulavad:
LUCIFER Sam . . . Always sitting by your side (Lutsifer Sam...alati istumas su kõrval)
Always by your side.
(Alati su kõrval)
Ansambel Possessed oma enesetapu teemalises laulus „No Will To Live“ (Ei mingit tahet elada) nad
laulavad:
Drink the blood from my chalice
Come to hell and my palace . . .
Take you to the evil land . . .
You can only live by death
WORSHIP SATAN WITH THE REST!

(Joo verd minu karikast)
(Tule põrgu ja minu paleesse...)
(Võtan sind enesega kurjale maale...)
(Sa saad elada ainult surres)
(Ülista Saatanat koos teistega!)

Laulus „Tribulation“ (Katsumus) nad kuulutavad oma armastust Saatana vastu, mil nad laulavad: „IN
LOVE WITH SATAN“ (Saatanasse armunud).
Ansambel Mercyful Fate'i laul „The Oath“ (Vanne) on tegelikult vanne, mida satanistid kasutavad
musta missa rituaalide ajal! Mõningaid laulusõnu:
I DENY JESUS CHRIST, THE DECEIVER
(Ma hülgan Jeesuse Kristuse, petturi)
And I abjure the Christian faith
(Ja ma ütlen lahti kristlikust usust)
Holding in contempt all of it's works . . .
(Põlates kõiki selle tegusid...)
In this world I swear to give my full allegiance, to it's lawful master (Selles ilmas ma vannun, et annan
oma täieliku truuduse selle seaduslikule isandale)
TO WORSHIP HIM, OUR LORD SATAN, AND NO OTHER! (Ma ülistan teda, meie issandat
Saatanat ja ei kedagi teist!)
Rolling Stones'i laul „Sympathy for the Devil“ (Kaastunne kuradile) on ametlik Saatana Koguduse hümn.
Selles laulus Lutsifer räägib isiklikult ja palub kaastunnet kõigilt, keda ta kohtab. Juhtlaulja Mick Jagger
väidab, et Anton LaVey, Saatana Koguduse rajaja ja Saatana Piibli autor, aitas neil inspireerida oma nende
muusikat! Nende album „Their Satanic Majesties Request“ (Satanistlike majesteetide nõudmine) ei pane
kahtlema, kellele nad on truudust vandunud!
Ansambel Venom paljastab nende muusika tõelise põhjuse, mil nad laulavad:
We're not here to entertain you . . .
I PREACH THE WAYS OF SATAN
Answer to his calls!

(Me ei ole siin, et teie meelt lahutada...)
(Ma jutlustan Saatana teedest)
(Vasta tema kutsetele!)

Oma laulus „Possessed“ (Vaimudest vaevatud) nad laulavad:
I am possessed by all that is evil. The death of your God, I demand . . . AND SIT AT LORD SATAN'S
LEFT HAND! (Ma olen seestunud kõige poolt, mis kuri)(Surm sinu Jumalale, ma nõuan seda...ja
istuda isand Saatana vasakul käel!)
Need on ainult mõned kõige populaarsemad ansamblid maailmas! Ja need ei ole eristatud juhtumid!
See on ainult piisk ämbris! See on ohtlik ja tõsine saatanlik ülistus – ja rock muusika on seda täis!

Arvesta seda, et keskmine noor inimene sisestab seda 6 tundi päevas.

Mida sina arvad see muusika teeb?
Lähtudes raamatust „Satanism in America“ (Satanism Ameerikas), hardcore satanism on kiiremini
kasvav subkultuur Ameerika noorte seas. Uuringud on näidanud, et 90% satanismiga tegelejaid on
teismelised! Televisiooni tegelane Geraldo Rivera, kes uuris satanismi kohutavat esile kerkimist,
ütles: „See eksisteerib ja see on õitsemas. Need on teismelised, kes kõige tõenäolisemalt langevad
satanismi loitsude alla.“
Kui tõsised nad siis on? 1992. aasta MTV muusikaauhindade jagamisel ansambel Red Hot Chili
Peppers ütles järgmisi sõnu auhinda kätte saades ja tänu avaldades: „Esiteks, me tahame tänada
Saatanat...“. Need ansamblid teavad väga hästi, keda nad teenivad ja nad on täielikult pühendunud
oma jumalale! Ajakirjas Hit Parader Bruce Dickinson Iron Maidenist ütles järgmist: „Me võime mängida
iga õhtu veendumusega, kuna me TÄIELIKULT USUME muusikasse, mida me esitame.“ Just nagu
Iron Maideni laul „The Number of the Beast“ (Metsalise märk), milles nad juhendavad noori inimesi
võtma metsalise märki:
"666 the Number of the Beast
666 THE ONE FOR YOU AND ME!"

(666, metsalise märk)
(666, sinu ja minu jaoks!)

Ansambel Deicide, mis tähendab „Jumala surma“, laulab oma pühenduslaulus „In Hell I Burn“ (Põrgus
ma põlen):
In Hell I burn, no questions remain
In hell I burn for Satan.

(Põrgus ma põlen, ei mingit küsimust)
(Põrgus põlen Saatana jaoks)

Nende laul „Oblivious To Evil“ (Hajameelne kurjusele) kirjeldab satanistlikku inimese ohverdamist. See
algab kutsega:
Join us . . .
Sacrifice of the unborn child
Enter the kingdom of darkness
Sodomized for the ritual . . .
Infernal majesty, take this dead offering.

(Ühine meiega...)
(Ohverda sündimata laps)
(Sisene pimeduse kuningriiki)
(Pedereerides rituaaliks...)
(Põrgulik majesteet võtab selle surnud ohvri)

Deicide'i laulja Glen Benton, näitamas oma täielikku pühendumist Saatanale, omab ümberpööratud
risti oma otsaesisel!
Ansambel Coven laulab laulus „Burn the Cross“ (Põleta rist) järgmist:
Son of God repent your sins
And pledge your soul to hell
Pray that Satan will forgive
Once your God has failed . . .
YOUR GOD IS DEAD and now you die
SATAN RULES AT LAST!

(Jumala Poeg, kahetse oma patte)
(Ja anna oma hing põrgusse panti)
(Palu, et Saatan andestaks)
(Mil su Jumal on põrunud...)
(Sinu Jumal on surnud ja nüüd sured sina)
(Lõpuks ometi Saatan valitseb!)

Et näidata oma tulist viha Jeesuse Kristuse vastu, nad teotavad Tema surma ristil oma laulus
„Christsycle“:
If you're looking for a Saviour
Then I've got the trick
Christsycle
SALVATION ON A STICK.

(Kui sa otsid Päästjat)
(Siis mul on sulle üks trikk)
(---)
(Pääste pulga otsas)

Populaarne ansambel Danzig oma laulus „Snakes of Christ“ (Kristuse ussid) kuulutab oma viha
Jeesuse Kristuse vastu, mil nad laulavad nõnda:
SERPENT JESUS, SNAKES OF CHRIST
Gonna build you a world of lies.

(Madu Jeesus, Kristuse ussid)
(Ehitab sulle maailma valedega)

Albumi sees on Glenn Danzig, kandmas satanistide ümberpööratud risti, mille kohal on uhkelt
tsiteeritud Johannese 8:44: „Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi.“ Üks
nende logosid on deemon kägistamas Jeesust Kristust, nii et verd on voolamas Tema
silmadest! Johnny Cash on lisanud ühele oma viimasele albumile laulu, mis kirjutatud satanist Glenn
Danzigi poolt! Ja Johnny Cashil on julgust end nimetada kristlaseks!

Sõbrad, faktid räägivad valjult ja selgelt! Saatan on elus ja
tegutsemas!
Mõelda korrakski, et see muusika on kokkusattumus või tühine, on naeruväärne! Rünnata Jeesust
Kristust, et austada põrgut ja Saatanat – siin on kurjuse juhatav käsi mängus! Seal pole mingit
loogilist ega ratsionaalset seletust sellistele laulusõnadele – kui vaid ilmne mõjutus Saatana poolt!

Ning üks selge sõnum on kuulda – uuesti ja uuesti –
SAATAN TAHAB, ET SA PÕLEKSID PÕRGUS!
Jeesus ütles Johannese 14:6-s :“Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui
MINU kaudu.“

Sõber, on ainult ÜKS TEE põrgust pääsemiseks –
ISSAND JEESUS KRISTUS!
Sõber, kui sa sured Jeesuse Kristuseta, siis sellest hetkest SA SAAD OLEMA PÕRGUS!

Leekides...(Luuka 16:24) piinades...(Luua 16:24)
igavesti...(Matteuse 25:41)
Sõber, ma tahan küsida sinult su elu kõige tähtsama küsimuse:
Kas su elus on olnud aegu ja kohti, mil sa usaldasid Jeesust Kristust ja ainult Teda, kui oma isiklikku
Päästjat? Võib olla sa ei kuula rock muusikat. Sa võid olla samuti ümbruskonna parim inimene. Sa võid isegi
olla ustav koguduse liige.

Kuid Piibel on väga selge.
Jeesus Kristus ütleb Matteuse 12:30-s: „Kes ei ole minuga, see on minu vastu...“ Kui sa ütled EI Jeesusele
– ütled sa JAH Saatanale! Jah, Saatan, ma kohtun sinuga põrgus!

Ja sõber, see on väga, väga tõsine asi teha!
Jeesus Kristus armastas sind nii väga, et Ta suri vanal ristil umbes 2000 aastat tagasi – Ta tegi seda SINU

pärast!

Ja nüüd, sõber – järgmine samm on SINU teha.
Jeesus või Saatan. Taevas või Põrgu.
VALIK ON SINU.
Sa võid saada päästetud kohe praegu.
Palveta see palve ja mõtle seda kogu oma südamest:
„Issand Jeesus, ma tean, et ma olen patune ja juhul kui Sa mind ei päästa, olen ma kadunud hing igaveseks.
Ma usun, et Sa surid ristil minu pärast. Ma tulen just nüüd Sinu juurde, parimal viisil ma tean ja palun, et Sa
mu päästaksid. Ma võtan nüüd Su oma Päästjaks. Jeesuse Kristuse Nimel. Aamen.

