
  



ROZDZIAŁ 01 
W NIEWOLI ZŁA 
Źródło: Sekty i Fakty 

 

W niewoli zła 

Za zgodą autora książki w tym miejscu wstawiłem reportaż z polskiego przypadku mordu ofiarnego 

satanistów – tłum. 

„Nie możesz uciec od śmierci gdy bawisz się z szatanem”. Ozzi Osbourne, Członek zespołu Black 

Sabbath. 

Kiedy zdawałem ostatnio dla Państwa relację ze Szwajcarii (patrz ostatni numer naszego pisma) na 

temat rozegranego tam dramatu Świątyni Słońca, nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę pisał o 

podobnym zdarzeniu (choć na szczęście w mniejszej skali) z terenu własnego miasta. Może też 

dlatego trudniej przychodzi mi to pisanie. 

Jako katecheta II Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej, mam stały kontakt z młodzieżą, z 

której wielu dobrze znało całą czwórkę „bohaterów” rozegranego tu dramatu. Sporo na ten temat ze 

sobą rozmawialiśmy, stąd też pewne różnice zdań i brak zgodności moich rozmówców, w ocenie 

stopnia zaangażowania w satanizm czworga uczestników wydarzeń w bunkrze. 

Świątynia zła 

Tragedia w jednym z rudzkich bunkrów rozegrała się w nocy z wtorku na środę (2/3 marca b.r. [1999 – 

przyp. Kulty.info]). My – to znaczy dwie osoby z redakcji oraz zaprzyjaźniony z nami policjant – 

udaliśmy się na miejsce wypadku w piątek (poprzedniego dnia miała tam miejsce wizja lokalna). 

Zatopiony w lesie stary przedwojenny bunkier, jest znacznie oddalony od domów mieszkalnych. Jak 

się dowiadujemy, miejscowi wyznawcy szatana spotykali się tu już od co najmniej kilku lat. Można 

powiedzieć, że spełniał on dla nich rolę „czarnej świątyni”, w której spędzali czas, odmawiając co 

pewien czas modły do księcia ciemności. Z pewnym niepokojem wchodzimy do środka. Musimy 

uważać żeby nie upaść, bowiem wzdłuż korytarza ciągnie się długi rów, będący pozostałością po 

biegnącej tędy niegdyś instalacji. Wnętrze bunkra tonie w mroku. Niewielka ilość światła wpada tu 

tylko przez wąskie otwory strzelnicze. Otacza nas dosyć intensywny swąd spalenizny. 

Zastanawiające jest, że Robert i Tomasz pomimo natychmiastowego przyznania się do popełnionej 

przez siebie zbrodni, zgodnie wypierają się podpalenia zwłok. Czyżby kłamali? Może powodem 

spalenia było przypadkowe zaprószenie ognia od płomieni czarnych świec ofiarnych? A może zrobiła 

to nieznana jak na razie piąta osoba, która z pewnych względów nie wzięła udziału w krwawym 

rytuale, lecz później przybyła na miejsce i chciała zatrzeć ślady morderstwa? 

Jak na razie nie znajdujemy na te pytania zadowalającej odpowiedzi. Śledztwo trwa. 

Środek bunkra sprawia na nas przygnębiające wrażenie. Jego ściany pokryte są znakami i pseudo-

łacińskimi napisami o treści satanistycznej. Zostały one wykonane czerwoną farbą już co najmniej 

kilkanaście miesięcy wcześniej. 



W takiej ponurej scenerii przyszło niespodziewanie pożegnać się z życiem dwojgu młodym ludziom. 

Ostatnie przygotowania 

Robert, Tomasz, oraz jeszcze jeden ich kolega (który w porę się jednak ze wszystkiego wycofał), 

zaplanowali tę zbrodnię już kilka miesięcy wcześniej. W pierwotnym ich zamierzeniu „ofiarę szatanowi” 

(z chłopaka i dziewczyny) mieli złożyć już w sobotę 27 II b.r. Od początku jedną z ofiar miał być Kamil. 

Nie byli jednak zgodni co do wyboru dziewczyny. Początkowo mieli rzekomo wybrać do tego celu 

dziewczynę Tomasza, z którą planował on nawet założenie w przyszłości rodziny. Otrzymali jednak 

informację, iż z collegu w Londynie ma przyjechać na 3 tygodnie do domu Karina, która już wcześniej 

podzielała ich satanistyczne poglądy (jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w źródłach policyjnych 

Karina miała mieć na swym brzuchu tatuaż jednoznacznie kojarzący się satanizmem). To 

najprawdopodobniej informacja o powrocie Kariny, skłoniła Roberta i Tomasza do zmiany scenariusza 

oraz daty „czarnej mszy”. Mieli już bowiem drugą ofiarę. 

 

Czarna msza 

Do upatrzonego bunkra udali się całą czwórką we wtorek ok. godz. 20.00. Robert i Tomasz zabrali ze 

sobą rytualne noże, przypominające swym 

kształtem średniowieczne sztylety. Zakupili je wcześniej bez problemu w jednym z katowickich 

sklepów, prowadzących legalnie tego typu akcesoria. Do celebracji owej „szczytowej” czarnej liturgii 

przygotowywali się już – jak wcześniej wspomniałem – od kilku miesięcy. Zapalono kadzidła, a na 

rogach wymalowanego przez Roberta kredą na podłodze pentagramu; ustawiono 5 czarnych świec. Z 

luźnych kartek papieru owi „domorośli kapłani” zaczęli odczytywać pseudo łacińskie teksty na cześć 

szatana. Podczas czytania, Karina i Kamil klęczeli wewnątrz pentagramu, zwróceni do siebie plecami. 

Głowy mieli pochylone w pokłonie. Wtedy to właśnie niespodziewanie dosięgły ich śmiertelne ciosy 

młodych oprawców. 

Sekcja zwłok wykazała, iż zadano nożami kilkanaście ran kłutych; pleców, ramion, szyi, głowy i rąk. 

Przynajmniej kilka z nich było śmiertelnych. Karina- jak przyznali podczas przesłuchania obaj młodzi 

mordercy – próbowała się bronić. Ich słowa potwierdzają mocno pokaleczone (aż do kości) dłonie 

dziewczyny, którymi bezskutecznie starała się osłaniać przed ostrzem sztyletu; błagając jednocześnie 

o litość… Na litość jednak nie było tu miejsca. 

 

Kościelny pogrzeb? 

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy od „naszego” policjanta, jeden z przesłuchiwanych młodzieńców 

miał zeznać, że ostatnimi słowami Kariny była modlitwa skierowana do… Jezusa. Nie udało nam się 

(jak dotąd) potwierdzić tej istotnej informacji w innym miejscu, a chyba wszyscy byśmy chcieli w nią 

uwierzyć. Nasuwa się tu bowiem pewna oczywista analogia do sytuacji „dobrego łotra”, wiszącego 

obok Jezusa na krzyżu. Jego winy zostały mu odpuszczone, gdy w ostatnim momencie życia wyraził 

skruchę i zwrócił się do Mistrza uzyskując od Niego przebaczenie. 

Załóżmy jednak, że nikt nie słyszał u Kariny słów modlitwy, a wyżej podana informacja jest tylko 

„efektem naszej wyobraźni”. Nawet przy takim założeniu, nikt z nas nie jest w stanie odgadnąć, jakie 



były jej ostatnie myśli. Czy były one spontaniczną modlitwą skierowaną do Jezusa? Na to pytanie tylko 

jeden Bóg zna odpowiedź. Dlatego Jemu zostawmy osąd. My możemy być pewni tylko jednego. 

Karina nie zginęła od pierwszego ciosu noża. Miała zatem dany mały wycinek czasu, w którym mogła 

się ostatecznie opowiedzieć za DOBREM lub ZŁEM. Pamiętajmy, że wiele osób nie ma w momencie 

swojej nagłej śmierci nawet chwili czasu na taki wybór. Umierają tak jak żyli. 

Czy Karina była do końca przekonaną satanistką? Co prawda miała pisać z Anglii do Roberta listy 

trącące satanizmem i nosiła na brzuchu odpowiedni tatuaż, lecz z drugiej strony widziano ją w ostatnią 

niedzielę na mszy św. Czy poszła tam tylko na pokaz? Dla świętego spokoju ze strony rodziców? 

Pamiętajmy, że była przecież pełnoletnia. Miałem okazję rozmawiać z katechetką uczącą Karinę w 

szkole podstawowej. Wspominała ją jako dobrą, pilną, pogodną i regularnie praktykującą 

dziewczynkę. Do dzisiaj nie potrafi uwierzyć w jej rzekomy satanizm. Zresztą większość nauczycieli z 

tej szkoły, rodzice i grono znajomych Kariny, nie umie się z tą myślą pogodzić. Przecież dobrze ją 

znali! Jak dobrze? Na tyle, na ile ona sama pozwoliła im się poznać. Chyba można z dużą dozą 

prawdopodobieństwa powiedzieć, że w sercu Kariny toczyły ze sobą walkę dwie skrajnie różne 

wartości. Z jednymi wyrastała od dzieciństwa, drugimi zafascynowali ją później nowi znajomi. Za 

którymi ostatecznie się opowiedziała w momencie śmierci? Nie nam oceniać. 

Smutne jest, że wielu (nawet z grona moich znajomych), oburzało się na księdza, który odważył się 

zrobić „satanistce” katolicki pogrzeb ze mszą świętą. Przecież zginęła oddając pokłon szatanowi – 

mawiają pełni oburzenia. Sądząc po ludzku, mają rację. Jednak zawsze pozostanie otwarte pytanie 

ów ostatni wybór zamordowanej dziewczyny.  Ksiądz Bernard Drozd, będący od pół roku 

proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie, zgodził się na katolicki pogrzeb ze mszą 

świętą. Bardzo na to nalegali bliscy znajomi rodziny zamordowanej. Jednak o odprawienie mszy 

świętej poprosił emerytowanego proboszcza tej parafii, ks. Alojzego Brzezinę. Ten doświadczony 

duszpasterz tłumaczył zagadującym go dziennikarzom, by nie osądzać ludzi, bo od tego jest Pan Bóg. 

Czy zrozumieli? 

Dwa dni później, w poniedziałek, odbył się w pobliskiej parafii Bożego Narodzenia pogrzeb drugiej 

ofiary. Jak się dowiedzieliśmy, Kamil nie był ochrzczony. Szukając swojej drogi otarł się nawet w 

pewnym momencie życia o Świadków Jehowy. Długo tam jednak miejsca nie zagrzał. Szukał dalej…. 

Jako, że Kamil nie należał do wspólnoty wiernych, jego pogrzeb odbył się bez mszy świętej. Jednak 

na zdecydowaną prośbę rodziny w tej ostatniej ziemskiej drodze towarzyszył mu kapłan. 

Kamil też był świadomy, iż wkrótce umrze. Sekcja zwłok wykazała, że pierwsze zadane mu ciosy nie 

były śmiertelne. Nawet się nie bronił. Czy dane mu będzie oglądać Boga w niebie? I znów z pokorą 

należy sobie odpowiedzieć – nie nam o tym sądzić! Tylko Bóg zna wszystkie motywy, którymi Kamil w 

życiu się kierował. Czy to, że później mniej lub bardziej świadomie nie przyjął chrztu było tylko jego 

sprawą? Jego świadomym i dobrowolnym wyborem? Na te i inne rodzące się pytania z pewnością nie 

uzyskamy już odpowiedzi. Zdajmy się więc w tej sprawie na Sprawiedliwego i Wszechwiedzącego 

Boga. 



Czy szatan istnieje? 

Dla chrześcijan istnienie osobowego szatana powinno być czymś oczywistym. Nie zawsze jednak tak 

jest. Niektórzy uważają, że niebo co prawda istnieje, ale piekło, czy szatan to już raczej relikt 

średniowiecza. Wystarczy jednak sięgnąć do Pisma Świętego, aby przekonać się, że tak nie jest. 

Wielokrotnie spotykamy się tam z szatanem, który jako stworzenie ustępuje przed mocą Jezusa 

Chrystusa. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów 

pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono 

miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o 

innych bogów, czy o demony, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd.” (KKK 

2113). 

Pamiętajmy, że szatan to nie ideologia, ale realna siła Zła. O tym, iż niszczy on swoich wyznawców 

zdaje się nas przekonywać nie tylko opisywany tu mord na halembie, ale wiele innych podobnych 

przypadków zdarzających się w świecie (nie wgłębiając się już w znaczny odsetek 

„niewytłumaczalnych” samobójstw wśród satanistów – nawet w Polsce). Zarówno Robert jak i Tomasz 

mieli po odprawieniu czarnej liturgii popełnić samobójstwo. Tomasz nawet próbował, trafiając 

ostatecznie do szpitala. Czy ktoś planujący samobójstwo uczy się grać na gitarze i przygotowuje się 

do matury? Przecież to by nie miało większego sensu – a Tomasz się uczył. Ich brak skruchy, oraz 

przekonanie, że uczynili to czego od nich wymagał szatan, też nie wygląda li tylko na wytwór ich 

chorej wyobraźni. 

Szatan niszczy, lecz nie ma dostępu do żadnego z nas, jeśli mu na to sami nie zezwolimy. Jeśli na 

codzień żyjemy w łączności z Jezusem, nie mamy czego się obawiać. Pamiętajmy, że szatan jest 

tylko stworzeniem i jego moc jest ograniczona. Jezus Chrystus umierając na krzyżu odniósł nad 

szatanem ostateczne zwycięstwo. Dni jego panowania nad światem są policzone i on zdaje sobie z 

tego sprawę. Opuszczamy bunkier i kierujemy się w stronę stojącego nieopodal samochodu. Chyba 

każdy z nas zadawał sobie wtedy pytanie DLACZEGO? Ogołocony, zimowy jeszcze las, milcząco 

towarzyszył naszej zadumie czekając na wiosnę. 

 

Tekst i zdjęcia Grzegorz Fels 

Copyright © 2003-2005 Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji 

 

  



ROZDZIAŁ 02 
TAJEMNY PLAN 
 
 
 

  



To nie może się dziać ze mną! Całkowita ciemność! Straszliwe krzyki! 

„Och, Boże! Nie! Nie! Nie! To nie może się dziać ze mną! 

Całkowita ciemność! Straszliwe krzyki! 

Boże! Proszę, wydostań mnie stąd. Jestem w ogniu! Płomienie !!!  Nie! 

Dym dusi! Smród palonych ciał wywraca mi żołądek. 

Nie mogę znieść tego bólu! 

Niech mnie ktoś stąd wydostanie!” 

To jest makabryczny opis kolejnego nastolatka, który zrobił ostatni fatalny krok w dół, na wieki 

przeklętych schodów do piekła. Ten cymbał odkrył trochę za późno, że został zwiedziony przez kogoś, 

kto nienawidził go i wymyślił taki plan, którego końcem było jego wieczne cierpienie. Teraz, jego krzyki 

agonii o miłosierdzie są bezskuteczne. Jest za późno! Spędzi resztę wieczności, na wieki wieczne, 

uwięziony i w płomieniach w tym bardzo prawdziwym jeziorze ognia, bez drogi ucieczki…. zawsze! 

Niemniej, nadal krzyczy: 

Och, Boże, przykro mi. Błagam wydostań mnie z tego ognia! 

Byłem taki głupi! Dlaczego nie widziałem tego? Jakim byłem głupcem! 

Gdyby ten potępiony nastolatek mógł przekazać ci wiadomość z tego miejsca cierpienia, to 

krzyczałby: 

„Nastolatku, nie przychodź tutaj! Nie daj się ogłupić, tak jak ja! Obudź się! Opuść te schody do piekła, 

zanim będzie za późno!” 

Jak młody człowiek może skończyć w najgorszym miejscu tortur z całego wszechświata? Bardzo 

prosto, postępował według starannie ułożonego planu. Krok za krokiem, prosto w dół diabelskich 

schodów do piekła, schodów, które zstępują wprost do nigdy nie gasnących płomieni piekła. Tragiczne 

jest to, że nie jest on jedynym nastolatkiem, który dostał się do tego płonącego więzienia. Miliony 

innych poszły jego znaczonymi krwią śladami do tego ciemnego, ognistego dołu. 

Dziś, rodzice na całym świecie wołają: 

Co się dzieje z naszymi dziećmi? Dlaczego one giną? 

Zobaczmy to teraz. 

Twój niewidzialny wróg 

Dziś, nastolatki są przeżuwane i wypluwane przez potężnego wroga, o którym nawet nie wiedzą, że 

go mają. Nie mają żadnej szansy przeciwko niemu i jego armii. Jak owca zarzynana przez rzeźnika, 

miliony naiwnych nastolatków dumnie maszerują w dół tych schodów, zwiedzone przez myślenie, że 

wiedzą, co robią. Grupa „Megadeth” daje nastolatkom takie poważne ostrzeżenie. 

Ich pieśń „Goo Mourning, Black Friday” mówi: 



Killer, ihntruder, homicidal man 

If you see me coming, run as fast as you can  

A blood-thirsty demon who’s stalking the street 

I hack up my victim’s like pieces of  meat. 

Morderca, intruz, morderczy człek, 

Jeśli widzisz mnie, jak zbliżam się, uciekaj ile sił,  

Spragniony krwi demon, dumnie kroczący ulicą, 

Rąbię swoje ofiary jak kawałki mięcha. 

Gdyby tylko nastolatki wiedział, co Szatan ma w swoim zapasie, zanim jest za późno. W czasie pracy 

z trudną młodzieżą nastoletnią, żyłem dniem i nocą z tragediami ich zniszczonego życia. Nazwiska 

były różne, lecz ich droga do zniszczenia zawsze taka sama. Po wysłuchaniu setek wywiadów i 

tysięcy dołujących historii życiowych, stało się oczywiste, że te młode życia nie zostały zrujnowane 

przypadkowo. Ich historie były niemal zawsze identyczne, ponieważ oni wszyscy mieli tego samego 

wroga (Szatana), a on zawsze wykorzystuje ten sam ściśle tajny plan. Jak długo diabłu będzie 

udawało się zatrzymywać nastolatków przed okryciem tego, kto stoi za sceną ich życia, knuje ich 

zniszczenie, to będą oni jak kaczki, siedzące i czekające w nieświadomości na odstrzał. Zanim 

zaczniesz drwić, przemyśl to dwukrotnie, ponieważ takiej właśnie reakcji oczekuje od ciebie Szatan. 

Jeśli uda mu się powstrzymać ciebie przed przyjęciem tego, co masz właśnie przeczytać, już cię ma. 

Nie będzie miał żadnych problemów z tym, aby cię poprowadzić tą samą drogą, co nastolatka z 

początku rozdziału do przypiekających płomieni piekła. Biblia daje ci słuszne ostrzeżenie mówiąc, że 

jesteś w trakcie duchowej walki (Ef. 6:12): 

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami,ze zwierzchnościami, z 

władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 

Małolacie (nastolatku), Szatan ma szczegółowo ułożony plan twojego zniszczenia. On liczy na to, że 

będziesz na tyle głupi, abyś nie wiedział czym jest tak bardzo zajęty.  Mam nadzieję, że będziesz 

mądrzejszy i nie pozwolisz mu wessać ciebie do piekła. Twój wybór jest prosty. Odrzuć diabelskie 

kłamstwa z życia, lub przełknij je i … płoń na wieki. Możesz powiedzieć: „nie wierzę w to”, zatrzasnąć 

tą książkę i zapomnieć o niej, lecz któregoś dnia umrzesz i staniesz przed Bogiem. Wtedy zobaczysz, 

jak ten małolat z początku rozdziału, że zostałeś wykiwany. Wtedy będziesz wiedział, że Biblia ma 

rację, gdy mówi: 

I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli 

ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. 

Gorąco pragnę, abyś przeczytał tę książkę, uwierzył w to, co Biblia mówi i uciekł z wabiących 

schodów, które zabiorą cię do najstraszliwszego miejsca jakie kiedykolwiek powstało… i nie pozostał 



tam. Możesz być pewien, że diabeł zrobi wszystko, co tylko może, aby powstrzymać cię przed  

czytaniem o jego najtajniejszym planie zabijania nastolatków. 

Nie pozwól mu powstrzymać cię. 

  



ROZDZIAŁ 03 
DLACZEGO NIE MOGĄ ZE SOBĄ WYTRZYMAĆ? 
 
 
 
 
 
 

  



„Po prostu mnie nie rozumiecie!” 

„Odczepcie się od moich spraw!” 

„Po prostu mnie nie rozumiecie!” 

„Dlaczego nie zostawicie mnie w spokoju!” 

To brzmi jak wojna miedzy rodzicami a nastolatkami. Są krzyki, wrzaski, trzaskanie drzwiami, 

rozpalanie się emocji, czerwone twarze, znacie te symptomy. Dlaczego rodzice i nastolatki nie mogą 

razem ze sobą wytrzymać? 

Dwie grupy 

To trudne pytanie, ponieważ są dwie różne grupy rodziców. Pierwsi, to rodzice, którzy zupełnie nie 

nadają się do wychowywania dzieci. Smutno to powiedzieć, lecz miliony nastolatków dorastają w 

takich domach. Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, jakie żywe piekło tysiące młodzieży wytrzymuje. 

Nikt nie wie lepiej niż oni jak bardzo chory jest świat. To oni zawsze kończą płacąc cenę. Dla milionów 

nastolatków ból i cierpienie zaczynają się w młodości. Spójrzmy tylko na niektóre problemy odnoszące 

się do rodziców jakie dziś napotykają nastolatki: 

 

 Zmuszanie przez rodziców do prostytucji dla pieniędzy. 

 Kazirodztwo. Nikt nie wie ile milionów dzieci jest śmiertelnie przerażonych z powodu 

seksualnego wykorzystania przez swoich rodziców. 

 Dzieci wprowadzane do homoseksualizmu i lesbijstwa przez rodziców. 

 Dzieci, które popadły w narkotyki z powodu swoich rodziców. 

 Dzieci fizycznie bite przez swoich rodziców. 

 „Wyrzucenia”. Dzieci wygnane na ulicę na własne utrzymanie przez beztroskich rodziców. 

 Niezliczone ilości młodzieży sprzedane czci Szatana przez zdeprawowanych rodziców. 

 

Nastolatku, jeśli dziś cierpisz, nie jesteś sam; miliony jedzie na tym samym wózku. Jeśli wiesz, że twoi 

rodzice nie mogą już mniej troszczyć się o ciebie to powinieneś przeczytać ten rozdział. Czytaj dalej, 

ponieważ za chwilkę przejdę się twoją ulicą. 

Jeśli twoi rodzice rzeczywiście troszczą się o ciebie 

Ten rozdział jest dla tych nastolatków, których rodzice faktycznie dbają o nich, kochają swoje dzieci i 

chce dla nich tego, co najlepsze. Ich serca są złamane, gdy widzą ich sprowadzanych na manowce. 

Tragiczne jest to, że Szatan jest mistrzem w wywoływaniu u młodzieży wrażenia, że ich rodzice nie 

dbają o nich, choć tak faktycznie nie jest. Zatem, młodzieży, zanim wrzucisz swoich rodziców do 

kategorii „nie mogą mniej o mnie dbać”, przeczytaj to, co poniżej. Choć w ciągu sześciu lat usłyszałem 

tysiące małolatów usiłujących wytłumaczyć, dlaczego nie mogą wytrzymać ze swymi rodzicami, nikt z 

nich nawet nie dotknął istoty problemu. 



Nasłuchałem się takich wymówek jak: 

„Moi rodzice nie rozumieją mnie”. 

„Muszę sam coś zrobić”. 

„Moi rodzice nie zasłużyli na mój szacunek, więc nie muszę robić tego, co mi każą”. 

Każdą książkową wymówką jaką tylko chcecie miałem okazję usłyszeć na usprawiedliwienie konfliktu 

pokoleń. 

Rzeczywista przyczyna 

Rodzice i nastolatki nie mogą ze sobą wytrzymać, ponieważ po cichu, za sceną, zły robi wszystko, co 

tylko może, aby rozbić domy i zniszczyć relację miedzy rodzicami a młodzieżą. Jeśli Szatan zniszczył 

twoją więź z rodzicami, to zmusił cię do zrobienia bardzo ważnego, pierwszego kroku na schodach do 

piekła i już jesteś na drodze w dół. Uważaj, od teraz będzie coraz ciężej. Na razie może to jeszcze nie 

wyglądać tak źle, lecz zaczekaj, aż zobaczysz dokąd diabeł cię prowadzi. Gdy rodzice zobaczą cię, 

jak pędzisz w dół po równi pochyłej, zrobią wszystko, aby cię ostrzec. Aby powstrzymać cię przed 

słuchaniem tych ostrzeżeń, Szatan przekonuje cię, że twoi rodzice „po prostu nie rozumieją ciebie” lub 

„nie dbają o ciebie”. 

Jeśli uda mu się przekonać ciebie do tego kłamstwa to już potem może cię trzymać na swojej 

śmiertelnej drodze. Będziesz ignorował ostrzeżenia rodziców i postępował wprost w dół, przekonany, 

że robisz to, co dobre. W rzeczywistości, idziesz porządnie zużytymi schodami Szatana ku 

zniszczeniu. 

Judy, studentka drugiego roku średniej szkoły, napisała tekst do heavy metalowej pieśni w swym 

pamiętniku. To był jej ostatni wpis: wkrótce potem zabiła się w samobójczym pakcie ze swoim 

chłopcem. Powiedziała, że czciła diabła, lecz nigdy nie powiedziała rodzicom, ponieważ oni „nie 

zrozumieliby jej”. 

Nie twoje myśli 

Odcięcie komunikacji jest pierwszym stopniem schodów Szatana. Twoja śmierć i cierpienia w piekle to 

stopień ostatni. Pamiętaj, gdy przychodzą ci do głowy takie myśli jak: „Rodzicie nie dbają o mnie” czy 

„oni nie chcą, żebym się naprawdę dobrze bawiła”, to nie są twoje myśli. Szatan wkłada te myśli do 

twojej głowy, aby zwieść cię do zrobienia pierwszego kroku na jego schodach. Jeśli da radę 

przekonać cię do tego pierwszego kroku, potrafi doprowadzić cię i do ostatniego. Czy nie masz 

problemów z posłuszeństwem wobec rodziców. Czy nigdy nie czułeś tego, że „oni po prostu mnie nie 

rozumieją”? Czy nie buntujesz się przeciwko wszystkiemu, co mówią? Jeśli tak, to nie przypadek, to 

wynik ciężkiej pracy twojego niewidzialnego wroga. 



Jakiż diabelski, sprytny plan! Nikt nie może cię przekonać, żebyś zszedł ze schodów do piekła, 

ponieważ ty w swym umyśle dokładnie wiesz, co robisz? Jesteś przekonany, że tym problemem jest: 

„nikt mnie nie rozumie”. To nie ty masz problem; wszyscy inni mają. Widziałem jak diabeł 

wykorzystywał tą brudną taktykę więcej razy niż byłbym to w stanie zliczyć, a jednak jakoś wiedziałem, 

że dostaje serdecznego chichotu za każdym razem, gdy to zadziała. Gdy przylgniesz do zwrotu – 

pułapki „Muszę sam sobie radzić” to faktycznie wykonujesz jego plan i zanurzasz się głową w dół jego 

schodami. 

Młody człowieku! Zrobiłeś pierwszy przerażający krok po diabelskich schodach jeśli pozwoliłeś na to, 

aby diabeł zniszczył twoją więź (relację) z rodzicami. Teraz już zmierzasz ku poważnym problemom. 

Musi sprawić, abyś był nieposłuszny Bogu 

Jeśli diabeł ma cię zniszczyć, to jest jeszcze jedna, inna osoba, której na jego polecenie musisz stać 

się nieposłusznym. Ten ktoś kocha ciebie i chce chronić cię przed Szatanem, a jego imię to Bóg. Dla 

twojej ochrony przed podchodami Szatana Bóg mówi, że powinieneś: 

„….Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna…." 

Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. List do Efezjan. 6:1,3 

 

Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, Przypowieści1:8 

Aby namówić cię do odrzucenia Bożych przestróg i otworzyć drogę do zniszczenia diabeł ma jeszcze 

jedno przekonujące kłamstwo: zasiewa w umyśle następującą myśl: „Nie słuchaj Boga, On w ogóle nie 

chce, abyś się cieszył ”. Jak głodna ryba spragniona świeżego kęsa naiwne nastolatki przełknęły to 

kłamstwo, haczyk, linkę i spławik. 

Nastolatku! Obudź się! 

Zostałeś okłamany! 

Zostałeś przygotowany do śmierci!! 

Możesz myśleć, że „robisz po swojemu” lecz w rzeczywistości robisz po prostu to, co Szatan chce, 

abyś robił. Jesteś na schodach do piekła! A kolejne stopnie są od tej chwili coraz bardziej strome. 

Nie jest przypadkiem, że miliony nastolatków nie mogą wytrzymać ze swymi rodzicami. Jest to 

pierwszy krok w mistrzowskim planie Szatana, aby ustawić cię na przepełnionych zwiedzeniem 

schodach do piekła. 

Młody człowieku, jeśli twoja relacja z rodzicami jest w nędznym stanie, to jest tak dlatego, że Szatan 

pracuje nad tym. Proszę, zdaj sobie sprawę z tego, kto manipuluje tobą i zatrzymaj się na tej spirali w 

dół; idź do swoich rodziców i pogódź się z nimi. 



Jeśli nie chcesz ulec zniszczeniu, nie pozwól na to, aby twój przeciwnik wygrał stawiając cię na 

schodach do piekła. 

Nawet Alice Cooper usiłowała powiedzieć wam o tym, jaki jest wynik buntu przeciwko rodzicom. 

Zobacz, co mówi w pieśni: „Go to Hell” (Idź do Piekła) ze swego albumu „Alice Cooper Goes to Hell”. 

„…. Za granie i picie alkoholu bez przerwy,  

za sianie w nas zwątpienia w autorytet rodziców  

za decyzję, aby być żywą sprośnością 

Możesz iść do piekła….” 

Alice, masz rację, jeśli tylko nastolatki posłuchają. 

  



ROZDZIAŁ 04 
NIKT NIE BĘDZIE MI MÓWIŁ, CO MAM ROBIĆ!  
 
 
 

 
  



Heavy metalowi muzycy rockowi, tacy jak „Twisted Sister”, wykonują teledysk zatytułowany: „We Ain‚t 

Gonna Take it” (Nie przyjmiemy tego). Na wideo, nastolatek ciągnie swego ojca za włosy przez całe 

mieszkanie i przepycha go przez okno na drugim piętrze. Temat tej pieśni może być podsumowany 

jednym słowem: 

Bunt! 

W rzeczywistości, przesłaniem nie tylko tej piosenki, lecz celem wielu innych rockowych grup jest 

bunt. 

Bunt przeciwko rodzicom. 

Bunt przeciwko prawu. 

Bunt przeciwko szkole. 

Bunt przeciwko społeczeństwu. 

Przez ostatnie 25 lat, ta filozofia buntu była wpychana młodzieży, jak jedzenie w gardło 

wrzeszczącego dziecka. Nastolatek, który dziś poddaje się jakiemukolwiek autorytetowi jest 

traktowany jak stuknięty. Po prostu nie jest „cool” bo musi być posłusznym innym. Na całym świecie 

nastoletnia młodzież wygłasza „intelektualne” powody swojego postępowania: 

Muszę robić to, co czuję, że jest właściwe. 

Po prostu nie zrozumiałbyś mnie. 

Jestem wystarczająco dojrzały, aby podejmować własne decyzje! 

Tak często spoglądałem w oczy buntowniczych nastolatków i myślałem: „Biedny młodzieńcze. Wydaje 

ci się, że połapałeś wszystko, a zostałeś zwiedziony. Szatan śmieje się z ciebie, a ty nie masz 

najmniejszego pojęcia, co się dzieje. Robisz to, co twój duchowy mistrz (Szatan) chce od ciebie, więc 

może cię zniszczyć… a ty nie wiesz co się dzieje”. 

Jakże smutne, jak tragiczne są tego skutki! 

Widzicie, wybuch krzykliwego buntu wśród współczesnych nastolatków nie jest przypadkiem – został 

zaplanowany! Jest to żywotna część planu Szatana zmierzającego do zniszczenia ciebie. Czy zdajesz 

sobie z tego sprawę, czy nie, gdy buntujesz się przeciwko autorytetowi (władzy) jesteś nieposłuszny 

poleceniom, które Bóg dał, aby chroniły cię przed wrogiem i w ten sposób otwierasz się na 

demoniczne zniszczenie. Posłuchaj, co Bóg mówi na temat buntu: 

„Ponieważ nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary… 1 Samuela 15:23 

W Bożych oczach, buntowanie się przeciwko Jego przykazaniom jest równie złe jak czczenie Szatana. 

Miliony nastolatków myślą: „Nigdy nie zostanę czcicielem Szatana”, a jednak buntują się przeciwko 

rodzicom, nauczycielom, itd., nie wiedząc, że jest to równie niebezpieczne. 



Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, Izajasz 30:1 

Siedzieli w ciemności i mroku, Związani nędzą i żelazem, 

Ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym I pogardzili radą Najwyższego. Psalm 107:10-11 

Ponieważ Bóg chce ochronić cię przed złym, przekazuje ci kilka bardzo ważnych poleceń: 

Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami 

waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to 

wyszłoby wam na szkodę. List do Hebrajczyków 13:17 

Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem 

siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 1 List Piotra. 5:5 

Boże przykazania posłuszeństwa są dla waszego bezpieczeństwa, a nie po to, aby uniemożliwić wam 

przeżywanie radości, zostały po to napisane, abyście mogli brać udział w prawdziwej radości. 

Kiedyś zadzwonił do nas pewien ojciec błagając, abyśmy pomogli jego nastoletniej córce. Gdy 

dziewczyna dowiedziała się o telefonie, uciekła z domu. Nie zamierzała pozwolić na to, aby jej ojciec 

„zrujnował” jej radość. Chciała żyć po swojemu. Przez wiele miesięcy ojciec nie słyszał o niej niczego, 

aż któregoś dnia zadzwonił do nas ponownie. Jego nastoletnia córka została znaleziona… zimna jak 

lód i martwa w kostnicy w innym, dalekim stanie. 

Nic dziwnego, że Szatan tak wielki nacisk położył na bunt, jest to następny klucz do zniszczenia 

ciebie. Jest to jeden z największych kroków po schodach do piekła. Jeśli diabeł nie może zmusić cię 

do buntu to nie może cię zabić. Włącz MTV na godzinę. Jakie tam jest przesłanie? Bunt przeciwko 

władzy, społeczeństwu, rodzicom, niemal przeciwko wszystkiemu z wyjątkiem muzyki rockowej. 

Telewizja forsuje bunt, filmy forsują bunt, gdzie byś się nie zwrócił, szatańskie przesłanie jest wbijane 

do głowy: „Nie pozwól, aby ktokolwiek mówił ci, co masz robić! Masz swoje prawa! To twoje życie!” 

Tim przełknął to kłamstwo i zaadoptował filozofię „moje życie”, gdy miał około dziewięciu lat. Im był 

starszy, tym bardziej zbuntowany się stawał, robił co mu się tylko podobało. Przez chwilę wydawało 

mu się, że mu się udało… totalna wolność. Lecz wtedy, gdy robił wszystko po „swojemu” (w 

rzeczywistości był pionkiem wykonującym zadanie Szatana) jego życie rozpadało się. Jego bunt 

„wyrzucił” go zarówno z domu jak i z każdej szkoły w okolicy. Nienawidził szefa , który mówił mu, co 

ma robić, więc nie mógł utrzymać się w pracy. Kiedy marzł i głodniał, zwracał się do jedynego sposobu 

zarabiania pieniędzy jaki mógł znaleźć: homoseksualnej prostytucji. 

Jego marzenia obróciły się w koszmar, mieszkał w obleśnych, zaszczurzonych dziurach. Nigdy nie 

kończąca się parada pożądliwych zboczeńców przelewała się przez jego pokój, a każde obrzydliwe 

doświadczenie sprawiało, że czuł się jeszcze bardziej chory i nieczysty niż po poprzednim razie. Kiedy 

ostatnim razem słyszałem o nim, ciągle przemierzał ulice pewnego wielkiego miasta jako 

homoseksualna prostytutka, przebrany za kobietę. Powiedział, że boi się, że ma AIDS i wolałby 



umrzeć; jego życie było ruiną. Zbuntował się i robił, co chciał, lecz nie stało się tak, jak myślał, że 

będzie. 

Nigdy tak się nie dzieje, gdy słuchasz diabelskich kłamstw! 

Wiem o tym, że „poddanie się władzy” nie jest dziś popularnym przesłaniem, lecz wolę raczej 

powiedzieć ci prawdę i ostrzec ciebie przed miejscem do którego zmierzasz, niż nie powiedzieć nic i 

widzieć jak podążasz drogą Tima. Zanim powiesz: „Nigdy tego nie zrobię”, wiesz co? Tim też tak 

mówił. 

Ostatnio zajmowałem się młodym buntowniczym człowiekiem, który stwierdził kategorycznie: „Nie 

zniosę nikogo, kto mówi mi, co mam robić!” Z powodu tego buntowniczego ducha został zwerbowany 

do okultyzmu; sataniści uwielbiają buntowniczych nastolatków. Wkrótce dowiedział się czym jest 

satanizm (od środka) i śmiertelnie się przeraził. Dosłownie uciekł, ratując życie. Uciekł z tego stanu 

mając ze sobą tylko to, co na sobie. Bunt zebrał swoje żniwo; zawsze to robi. 

Młodzieńcze, byłem świadkiem tego zbyt wiele razy, aby to policzyć. Bunt zawsze prowadzi do ruiny! 

Za każdym razem. Bóg obiecał, że tak będzie … i On ma rację. 

Jeśli masz buntowniczego ducha, to Szatan kontroluje twoje życie. Możesz być teraz dumny ze swej 

niezależnej, buntowniczej natury, lecz gdy się już zsuniesz w dół szatańskich, śliskich schodów, 

będziesz przeklinał dzień, w którym w ogóle dałeś diabłu tak wielką kontrolę nad twoim życiem. 

Buntowniku, może wydaje ci się, że robisz wrażenie na swoich przyjaciołach, lecz tak naprawdę jesteś 

wielkim głupcem zdążającym wprost w ręce Szatana. 

Będąc poddanym buntowniczej naturze, przeżyjesz wielką niespodziankę. 

  



ROZDZIAŁ 05 
PRESJA RÓWIEŚNIKÓW „NIEWIDZIALNY KLEJ”. 
 
 
 
 

 
  



 

„Moje życie rzeczywiście stało się pikowym lotem w dół, gdy zacząłem włóczyć się ze złymi ludźmi”. 

Możesz na pewno liczyć na to, że Szatan użyje twoich „przyjaciół” do tego, aby cię sprowadzić i 

utrzymywać na schodach do piekła. Nie podlega dyskusji, że to jacy są twoi przyjaciele dziś, taki sam 

będziesz jutro ty sam. 

Zadaj się z narkomanami a zanim się zorientujesz, będziesz brał narkotyki. 

Zostań przyjacielem złodziei, a zanim zdołasz wypowiedzieć „kradzieże sklepowe” będziesz kradł. 

To bardzo smutne, że większość młodzieży nastoletnie to rozpaczliwi naśladowcy, gorączkowo 

szukający kogoś, kto poprowadzi ich. Szatan z ogromną przyjemnością dostarcza przywództwa tym, 

którzy tego szukają. Twój przeciwnik wie o tym, że jeśli ma cię utrzymać na schodach do piekła, 

będzie musiał wykorzystać kogoś, kto już przełknął jego kłamstwa, kogoś kto cię wciągnie w dół. 

Wejdź w niewidzialny klej, który trzyma razem mistrzowski plan Szatana…. 

- presja rówieśników! 

Każdy chce być lubiany i popularny. Nikt nie chce, aby się z niego naśmiewano a szczególnie w 

młodym i późnym wieku. Wszyscy chcą być akceptowani i chcą być częścią „w” tłumie. Nikt nie chce 

być postronnym (Pamiętasz Steva Newberry z pierwszego rozdziału?). 

Bardzo dobrze wie o tym twój przeciwnik i wykorzystuje to na swoją korzyść. Czasami wydaje się, że 

nastolatki zrobią wszystko, aby należeć (do grupy). Tacy jak Steve zostali dosłownie zbici na śmierć 

w swym dążeniu do przynależności. 

Jak śmieszny jest widok młodej osoby inhalującej się swym pierwszym papierosem. Dusi się, blednie, 

niemal wymiotuje a żołądek się buntuje, lecz aby zrobić wrażenie na swych kolegach próbuje dalej. 

Przypominam sobie pierwsze doświadczenie pewnego nastolatka z „piciem”. Wraz z kilkoma kolegami 

stali trzęsąc się przed samochodem w jakiejś pustynnej okolicy w temperaturze poniżej zera. Gdy 

spróbował pierwszego łyka lodowatego piwa, chciał go wypluć. Już był niemal zamarznięty i ostatnia 

rzecz jakiej pragnął to było zimne piwo. Wtedy pojawiła się myśl: „Co pomyślą moi koledzy?” Wypił 

więc ten łyk i jeszcze kilka następnych, które zostały w niego wepchnięte. Przyznał później, że była to 

najbardziej żałosna noc jego życia. Następnego dnia przechwalał się wszystkim swoim kolegom, jaki 

to wspaniały czas spędzili razem poprzedniego wieczoru. Wszyscy mu zazdrościli; gdyby tylko znali 

prawdę. 



Dziś, gdy miliony nastolatków walczy o to, aby stać się częścią „w” tłumie (grupie), większość w ogóle 

nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten tłum, w którym chcą się znaleźć, stacza się bez kontroli po 

schodach do piekła. 

Kiedy byłem w średniej szkole, gdy ktoś zdobył wyróżnienie (a ja nie miałem z tym problemów) to 

wielu szukało go i wyśmiewało się z niego. Lecz jeśli byłby aresztowany lub wyleciał z kilku klas to był 

bohater szkoły. Powinno być odwrotnie, lecz co to kogo obchodzi, jeśli oznaczało to bycie częścią „w” 

tłumie. 

Jak już pewnie do tej chwili domyśliłeś się, presja rówieśników również nie jest przypadkiem; jest to 

jeszcze jedno z potężnych narzędzi twojego przeciwnika. Jeśli poddajesz się tej presji, to nie tylko 

jesteś zabawką w ręku diabła, lecz również odrzuciłeś szczere ostrzeżenia Boga mówiące o 

konsekwencjach. Przez całą Biblię Bóg mówi, aby trzymać się z daleka od tych, którzy czynią zło, 

ponieważ On zna tą potężną moc i presję nastolatków, i bez względu na to czy jesteś z nimi, czy poza, 

czy jesteś „cool”, czy „wstrętny” twoje zniszczenie będzie równie bolesne i rzeczywiste. 

Spójrz na to, co Bóg mówi ci dla twojej własnej ochrony: 

Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się!…. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, 

wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki! Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać 

krew. Przypowieści 1:10,15-16 

Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi! Unikaj jej i nie wchodź na nią; odwróć 

się od niej i omiń ją! Przypowieści 4:14-15 

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie 

zasiada w gronie szyderców, (…) 

Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Psalm 1:1.6 

Odkryła odrobinę za późno 

Danise chciała być akceptowana. Jej rodzice byli bogaci i miała wszystko z wyjątkiem bogatego i 

przystojnego chłopaka. Robiła wrażenie na wszystkich swoich znajomych, bez wyjątku. Gdy pojawił 

się potencjalny „Pan Cudowny” nie mogła znieść myśli, że pozwoli mu odejść. „Wszystko, aby go 

zatrzymać” myślała. Zanim się zorientowała, była w ciąży. Sprawy nie podążały tak jak by sobie tego 

życzyła. Nigdy tak nie idą jeśli kupujesz towar Szatana. Matka wymusiła na niej aborcję, a i ona sama 

nie chciała być „uwiązana” dzieckiem i zrezygnować ze zabaw, w których brała udział. Gdy obudziła 

się po aborcji, wybuchła wielkim niekontrolowanym płaczem. Nagle uderzyło to w nią jak bomba 

atomowa. 

Zdała sobie sprawę z tego, została ogromnie zwiedziona i wiedziała, że zamordowała drogie, niewinne 

małe życie, swoje własne dziecko. 



Odkryła to, nad czym Szatan pracował zawzięcie, lecz było już kilka minut za późno. Jej małe dziecko 

już było w worku na śmieci w drodze do utylizacji. Diabeł niewątpliwie szczęśliwy, naśmiewał się z 

tego, że wykończył następne młode życie. 

Muszę robić wrażenie na moich kumplach 

Tom miał problem, chciał mieć przyjaciół. Obserwował niektóre dzieciaki w szkole i one były całkiem 

„cool”. Wydawało się, że świetnie się bawią i wszyscy chcą należeć do ich grupy. Słyszał o tym, że 

aby być przez tą grupę zaakceptowanym trzeba palić, więc zaczął palić. Później usłyszał, że trzeba 

pić, więc również zaczął robić i to. Następnie dowiedział się, że aby być rzeczywiście „cool” trzeba 

uciec z domu. To też zrobił. 

W końcu, aby rzeczywiście zrobić na nich wrażenie, zaczął palić marihuanę. Te dzieciaki, które były 

„cool” zareagowały i wkrótce on sam stał się również „cool”. Był „Panem Popularnym”. 

Teraz kiedy już zdobył reputację, musiał ją utrzymywać, więc za tym poszło więcej silnych prochów, 

dilerstwo i przestępstwa – wszyscy byli pod wrażeniem. Teraz był ekstra cool. Tom ani jego 

przyjaciele nie mieli pojęcia, że Szatan wykorzystał presję rówieśników do zniszczenia jeszcze 

jednego młodego życia. Gdy Tom zmarł z przedawkowania narkotyku diabeł śmiał się ostatni. Tom nie 

był cool, był głupcem. Presja rówieśników zabiła jeszcze jednego. 

Jeśli Szatanowi udało się to, że włóczysz się dziś ze złymi ludźmi to wykorzysta tą samą presję, aby 

cię zwlec w dół po schodach do piekła. Zajmowałem się setkami nastolatków, którzy sądzili, że im jako 

pierwszym uda się igrać z ogniem i nie spłonąć. 

Oni wszyscy skwierczeli; tutaj nie ma wyjątków. 

Jeśli pozwolisz na to, aby z powodu presji rówieśników zrobić coś, czego robić nie powinieneś to 

zgadzasz się z Szatanem, a nie ze swoimi przyjaciółmi i równocześnie robisz następny krok w dół, na 

coraz bardziej pogrążających się w ciemnościach schodach do piekła. 

Teraz możesz się z tego śmiać, ale czytaj dalej, wkrótce przestaniesz. Twój przeciwnik, diabeł, będzie 

śmiał się ostatni, gdy przyglądał się będzie twojemu skręcającemu się ciału wrzucanemu do wiecznie 

płonącego jeziora ognistego. 

  



ROZDZIAŁ 06 
HEJ, TO JEST ZABAWNE. 
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Pierwszej nocy, gdy Mary znalazła się na haju wraz z przyjaciółmi, to było wspaniałe. Śmiała się 

bardziej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich wielu lat. Opowiadali kawały z brodą i zapomniała o 

wszystkich swoich zmartwieniach. Czuła się totalnie wolna, był to jeden z najbardziej radosnych 

wieczorów jej życia. 

Kiedy siadła po turecku na podłodze w bladym świetle napełnionego dymem pokoju, mignęły jej w 

umyśle wszystkie ostre ostrzeżenia rodziców o niebezpieczeństwie brania narkotyków. „Jakże się 

mylili – zaśmiała się cicho do siebie – gdyby tylko wiedzieli, że to jest naprawdę zabawne”. 

Następnego dnia nadal promieniała. Z trudem oczekiwała następnego piątku, gdy będzie mogła zrobić 

to ponownie. „W końcu – westchnęła – znalazłam coś, co sprawia, że naprawdę jestem szczęśliwa”. 

Posłuchaj, Mary zrobiła następny wielki skok w dół schodów do piekła i tragiczne jest to, że nawet nie 

zdawała sobie sprawy, że właśnie została ustawiona. Za każdym razem, gdy Szatan zastawia 

pułapkę, zawsze sprawia, aby wyglądało to na początku zabawnie. Dla głodnego szczura pierwszy 

kęs sera smakuje wspaniale, dopóki szybka jak błyskawica zapadka nie zatrzaśnie się na jego szyi i 

zimny kawałek metalu złami mu kark. Tak samo jest z działaniem twojego wroga Szatana, bez 

względu na to, której ze swych zwodniczych taktyk użyje na tobie, zawsze będzie to na początku 

fajne. 

Zapytałem kiedyś byłego ćpuna heroiny jak to się w ogóle stało, że doprowadził się do tego, żeby 

wbijać sobie igłę w ramię i ryzykować swoje życie. Powiedział mi, że to nie było tak, kiedy zaczynał. 

Na początku było zabawnie, palił marihuanę i spędzał cudownie czas, problem w tym, że zabawa 

szybko się skończyła, a na jej miejsce przyszło nieszczęście. Gdy już był uzależniony, 

zrobiłby wszystko, aby być na haju, a to już nie było zabawne. Teraz to już była sprawa przetrwania. 

Kiedyś było to zabawne 

Była prostytutka nauczyła się tej samej lekcji. Stałe ucieczki doprowadziły ją do koszmaru prostytucji, 

ale kiedy uciekła pierwszy raz, było wspaniale. Zwiała do domu przyjaciółki, gdzie puszczała sobie 

płyty, jadła, chichotała, wstawała późno i robiła wszystko na cokolwiek miała ochotę. Ten nocy diabeł 

zasiał w jej umyśle kłamstwo. Pomyślała sobie: 

Uciekanie jest fajne, moi rodzice nie mieli racji, to nie jest niebezpieczne. 

Oni po prostu nie chcą, abym się dobrze bawiła. 

Ostatecznie została zmuszona do prostytucji. Jej życie było całkowitym nieszczęściem. Była 

regularnie bita przez swojego stręczyciela, wypychana każdej nocy na zimne ulice slamsów do 

„pracy”. Kiedy już zniosła uprawianie seksu z niezliczonymi ilościami dziwaków przez całą noc, była 

zmuszana po powrocie do „domu”, do oddania każdego centa, który dostała. Z pewnością wiele 

zmieniło się od tej pierwszej nocy w domu przyjaciółki. Zawsze tak się dzieje, gdy kupujesz diabelskie 

kłamstwa. 

Nie wyobrażam sobie nastolatka, który wyprał całkowicie swój mózg słuchając ze słuchawkami na 

uszach albumu Ozzy Osbourna, myślącego, że tak się to skończy. Dyrektorka księgarni B. Dalton 



Bookstore powiedziała, że nastolatki często przychodzą pytając o satanistyczną biblię. Dlaczego? 

„Myślę, że to bardziej chwilowa moda – powiedziała – niż rzeczywiste zainteresowanie”. Innymi słowy: 

„wygląda to zabawnie”. 

Tysiące nastolatków jest wciąganych w horror satanizmu dlatego, że wygląda to zabawnie. Może ci 

się wydawać, kiedy zaczynasz, że to tylko fantazja, ale to się szybko zmieni. Gdy już raz Szatan 

zapuści swój haczyk w twoje szczęki, wyciągnie cię i rozłoży na dnie swojej łodzi, wtedy zobaczysz, 

czym naprawdę jest satanizm. 

Gdyby tylko młodzi ludzie mieli na tyle mądrości, aby spojrzeć w przeszłość na pierwszy krok i umieli 

zobaczyć siebie dużo dalej, jak biorą udział w swej pierwszej satanistycznej ofierze z człowieka. 

Niezależnie od tego, którą ze swych pułapek zastawi na ciebie Szatan, możesz być pewny jednego… 

będzie to zabawne na początku. Lecz równie pewne jest to, że twoja radość zostanie zamieniona w 

koszmar na twoich własnych oczach i nic nie będziesz mógł zrobić, aby ten fakt zmienić. 

Mówisz: „Jestem na haju” lub „Buntuję się przeciwko moim rodzicom i dobrze sobie daję radę”. Po 

prostu trzymaj się tego, młodzieńcze, twój dzień się zbliża. Wcześniej czy później owa stalowa 

pułapka przetrąci ci głowę i zanim się zorientujesz, co w ciebie uderza…. łup … staniesz się 

najnowszą ofiarą Szatana. 

Pierwszy krok jest zabawny, lecz ostatni spowoduje, że będziesz przeraźliwie wrzeszczał w agonii na 

zawsze. 

  



ROZDZIAŁ 07 
MAM CIĘ! 
 
 
 

  



Muzycy satanistycznego zespołu AC/DC śpiewają pieśń pt.: „Hell”s Bells” (Dzwony Piekła), której tekst 

jest następujący: 

„Szatan dorwie cię 

On zaciągnie cię do piekła  

Nikt nie staje do walki 

Wdepnąłeś w zło 

Jesteś moim przyjacielem… 

Zamierzam cię zabrać do piekła 

Zamierzam cię dorwać 

Szatan dorwie cie…” 

Gdy pracowałem wśród trudnej młodzieży, widziałem mnóstwo przykładów, lecz jeden w szczególny 

sposób wywołał u mnie gęsią skórkę. Nastolatki, które łamią Boże przykazania i biorą udział w 

satanizmie robią to początkowo, ponieważ nie chcą przestać. Jedyną przyczyną tego, że przestają, 

jest to, że nie chcą tego dłużej robić. Jednak ci, którzy trwają w buncie przeciwko Bogu, ostatecznie 

sięgają do punktu, w którym już nie mogą przestać pomimo, że zdesperowani chcą tego. 

Bob jest tego doskonałym przykładem. Był molestowany seksualnie w młodym wieku, gdy miał lat 

dziewięć miał obsesję na punkcie pornografii. Początkowo było to „fajne”, lecz im dłużej to trwało tym 

silniej go trzymało. Gdy jego pożądliwość rosła zaczął wykorzystywać inne dzieci. Gdy został w końcu 

złapany, był w szoku. Jego rodzice zostali upokorzeni, a ojciec zwolniony z pracy z tego powodu. 

Bob zadawał sobie sprawę z tego jak jest chory i zdemoralizowany, lecz nie był w stanie przestać, 

choć pragnął tego bardziej niż czegokolwiek innego na świecie. Bez względu na to jak bardzo się 

starał, nadal to się to działo. 

Nie mógł się powstrzymać 

Kiedyś szedł przez las z 8 letnią dziewczynką. Powiedział, że naszło go coś dziwnego. Szczerze nie 

chciał skrzywdzić tego dziecka, lecz nie był w stanie powstrzymać się. Pomimo, że bardzo się starał, 

wykorzystał ją. 

Później był chory. Nienawidził samego siebie za to, co zrobił tak bardzo, że chciał umrzeć. Faktycznie, 

próbował kilka razy popełnić samobójstwo. Chodził do lekarzy, psychiatrów i psychologów, lecz nikt 

nie był wstanie mu pomóc. 

Pytałem: „Dlaczego nie mógł się powstrzymać, skoro nie chciał tego więcej robić?” Wydawało się to 

takie proste. Wszystko, co trzeba było zrobić to powiedzieć sobie: „Nie lubię tego, nie chcę tego więcej 

robić i więcej nie będę”. Lecz zadawałem sobie bardzo podobne pytania tysiące razy już wcześniej: 

Dlaczego nastolatki nie mogą przestać brać narkotyki, gdy w końcu zdadzą sobie sprawę z tego, że 

narkotyki je niszczą? 

Dlaczego ryzykują swoim życiem przyjęcie nadmiernej dawki wbijając sobie brudne igły w ręce? 

Dlaczego chłopcy nie mogą zostawić homoseksualnego życia, gdy już dowiedzą się jak nieszczęśliwe 

i zboczone rzeczywiście to jest? Dlaczego nie potrafią tego porzucić? 

Dlaczego, leżąc w jakimś tanim hotelu na uboczu, pod jakimś brudnym chłopem, taki człowiek nie 

może powiedzieć: „Nigdy więcej, koniec!”. 



Kiedyś odpowiedzi udzieliła mi pewna kobieta, która przez lat zajmowała się czarami, zanim znalazła 

Chrystusa jako swego Zbawiciela. Wyjaśniła mi, że w czarach wszelkie diabelskie śmieci (narkotyki, 

muzyka rockowa, niemoralny seks itd.) są narzędziami, które są wykorzystywane do wprowadzania 

demonów do wnętrza człowieka, aby później kontrolować go i ostatecznie zniszczyć. 

To było jak światło błyskawicy, jak pokaz ogni sztucznych na święto 4 lipca. Pomyślałem o 

mężczyźnie z Ewangelii Marka 9:22 w Biblii. Demony w nim przebywające prowadziły (wrzucały) go 

do ognia i wody, aby go zabić. Nie był w stanie zatrzymać siebie. 

Młodzieży! Jeśli bawisz się szatańskim śmietniskiem, bawisz się dosłownie z demonami. Może ci się 

wydawać, że będziesz mógł wyjść z tego w każdej chwili, lecz przeżyjesz szok. Jak tylko Szatan 

wprowadzi swoje demony do twego wnętrza, zupełnie nowego znaczeni nabierze zwrot „mam cię!”. 

Nic dziwnego, że Bob nie mógł przestać maltretować dzieci, demony znajdujące się w nim prowadziły 

go do tego. Gdy powiedział, że rzeczywiście nie chciał tego robić, mówił prawdę. Gdy opisywał, że 

„coś nim zawładnęło”, były to właśnie ujawniające się w nim demony. Nic więc dziwnego, że ćpuny nie 

rzucają brania prochów – nie mogą!  

Demony, które są w nich, nie pozwolą im na to. (Więcej będziemy mówić o narkotykach w rozdziale 

9). Nic dziwnego, że dzieci zabijają siebie samych i nikt nie może tego wyjaśnić. To wyjaśnia dlaczego 

procent samobójstw nastolatków sięga zenitów. (Więcej o samobójstwie w rozdziale 12). 

Pewna kobieta napisała do Ann Landers (prowadziła bardzo popularny w Stanach dział poradnictwa 

dla kobiet w różnych gazetach – przyp.tłum.) w bardzo podobnej sprawie: Zaczęła torturować małe 

zwierzęta jako dziecko. Jej niekontrolowane zachowania tak bardzo ją niepokoiły, że postanowiła nie 

zakładać rodziny. Obawiała się, że te same impulsy zmuszą ją do ranienia jej dziecka. Ta biedna 

kobieta powiedziała, że wypłakiwała sobie oczy męcząc zwierzęta i przysięgała, że nigdy tego więcej 

nie zrobi, lecz te obrzydliwe uczucia powracały wrząc w niej i prowadziły do powtórnego robienia tych 

okropnych rzeczy. 

Kiedy w końcu urodziła dziecko, znowu się to działo. Gdy te uczucia wypłynęły na powierzchnię, „nie 

była w stanie się kontrolować”. Choć kochała swoją córkę, tak bardzo ją uszkodziła, że pozostała 

upośledzona na całe życia. TA kobieta napisała, że jej życie jest piekłem. Nienawidziła siebie samej i 

myślała o samobójstwie. Jedynym wnioskiem do jakiego była w stanie dojść to było uznanie siebie za 

pomyloną. Nie, nie była pomylona, to demony w jej wnętrzu prowadziły ją do robienia rzeczy, których 

robić nie chciała. A nie jest ona w tym osamotniona. Miliony nastolatków na całym świecie są 

prowadzone do destrukcyjnych działań, których rzeczywiście nie chcą robić. 

To dlatego makabryczne historie ciągle pojawiają się w gazetach każdego dnia. Oto jest fragment 

takiego artykułu: 



Grupa nastolatków zamordowała jednego ze swych kolegów, ponieważ, przypuszczalnie, chcieli 

przeżyć dreszcz emocji pochodzący z obserwacji powolnej, bolesnej śmierci. Jeden z nastolatków 

rzekomo spojrzał z góry na ofiarę i powiedział: „Hej, Keith, Nie mieliśmy do ciebie nic osobiście, po 

prostu chcieliśmy zobaczyć jak ktoś umiera.” 

Według świadków, młody człowiek został kilkakrotnie uderzony, związano mu nogi i został 

zasztyletowany. Z pomocą kleju i chustki na szyję owinęli sznur wokół szyi ofiary jak opaskę 

zaciskową dopóki oczy chłopca nie zaczęły wychodzić z orbit. Inny młodzian trzymając kawałek rurki 

nad okiem ofiary usiłował posunąć go do środka. 

Oczywiście, to nie są normalne zachowania, nawet dla okrutnych i bezlitosnych nastolatków. Bez 

wątpienia, ci młodzi mężczyźni byli opanowani przez demony. Użyły one po prostu młodych ludzi do 

wykonani tego obrzydliwego morderstwa, aby posłać następną duszę do piekła. Na tym właśnie 

rzeczywiście diabłu zależy. 

Mam cię 

Gdy uda się diabłu wprowadzić swoje demony do twego wnętrza, ma cię, tak jak mówią słowa tej 

piosenki. Jeśli nie wierzysz mi, uwierz AC/DC: oni mówią ci dokładnie to samo. (Spójrz na tekst 

piosenki na początku rozdziału). 

Pewien siedemnastolatek zastrzelił swego szesnastoletniego kolegę z klasy na korytarzu szkolnym, 

po czym zabił siebie samego. W nagranej informacji przekazał, że mógł zabić dwóch czy trzech więcej 

tak po prostu, „aby narobić zamieszania w życiu paru osób”. 

Diabeł wykorzysta bunt, presję rówieśników i zwiedzenie, żeby cię przygotować, po czym zastosuje 

jedno z wielu wypróbowanych i sprawdzonych narzędzi, aby wprowadzić demony do twego wnętrza. 

Stąd już zaczynają się bardzo bolesne schody do piekła. Teraz zacząłeś płacić. Te „zabawne” rzeczy, 

którymi do tej pory bawiłeś się, stały się teraz twoim obrzydliwym mistrzem. Twój śmiech zamienia się 

w płacz. Ten arogancki uśmieszek na twej twarzy, znika jak zachodzące słońce, a pojawia się 

rzeczywistość. 

Pewien 15-letni chłopiec został oskarżony o zasztyletowanie swego ojczyma, gdy został poproszony 

przez niego o odłożenie telefonu. 

Takie przypadki są oczywiście nienormalne i o ile „eksperci” szukają w dzień i w nocy odpowiedzi, 

demony mają się dobrze zabijając nastolatki i posyłając je wprost do piekła. 

 

  



W pułapce 

Nie planuj ucieczki czy rezygnacji, gdy już demony zamieszkają w tobie, one ci nie pozwolą na to. 

Teraz Szatan ma cię. Gwiazdy rockowe usiłowały ostrzec cię, powinieneś był posłuchać. 

Jakie są najbardziej ulubione narzędzia Szatana do wprowadzania demonów do wnętrza 

nastolatków? A co powiesz na temat „niewinnych gier” takich jak Dungeons and Dragons? Co powiesz 

o narkotykach, muzyce rockowej i seksie? Czy jesteś zagrożony jeśli bierzesz udział w którejś z tych 

rzeczy? 

Przygotuj się na szok…. 

  



ROZDZIAŁ 08 
NIE MIESZAJCIE MI SIĘ DO MOJEJ MUZYKI! 
 
 
 
 

  



Jeśli kochasz muzykę rockową to diabelskie, krwawe pazury już dobrze owinęły się wokół twojej szyi. 

Im dłużej tego słuchasz, tym bardziej zaciska się jego uchwyt. Niemal każdy nastolatek znajdujący się 

na schodach do piekła jest uzależniony do szatańskiej muzyki. Rock jest jednym z diabelskich 

najpowszechniej używanych narzędzi do wprowadzania niszczących duszę demonów do wnętrz 

młodych ludzi. Niszczy miliony za milionami. 

Szatan jest tak pewny swego mocnego uchwytu, że teraz otwarcie przechwala się w rockowych 

piosenkach ognistym przeznaczeniem, jakie czeka tych, którzy ulegają jego muzyce i stylowi życia. A 

młodzi ludzie nie tylko słuchają, lecz również płacą po 10, 20 dolarów i więcej za przywilej słuchania z 

kaset czy płyt CD o tym, że spłoną w piekle. 

Młody człowieku, spójrz na teksty. Rockowe gwiazdy, które je śpiewają są zaprzedanymi sługami 

Szatana, „głoszącymi” dla swego mistrza, a to, co mówią w następujących piosenkach jest prawdą! 

Jeden raz, ojciec kłamstwa mówi prawdę! On chce, abyś płonął w piekle, w rzeczywistym jeziorze 

ognia! Zadaniem gwiazd rockowych jest pomóc się tam dostać. Tylko ogromnie zwiedziona osoba 

może robić idoli i wielbić ludzi, którzy prowadzą ich do piekła. 

W piosence z 1988 roku pt.: „Czy mogę igrać z szaleństwem” (Can I Play With Madness”) zespól Iron 

Maiden mówi: 

Wykrzyczałem do starego człowieka, 

Powiedziałem, nie kłam, nie mów, że nie wiesz. 

Mówię ci, że zapłacisz za swoją krzywdę, 

W tym świecie lub w następnym. 

O, wtedy on spojrzał na mnie lodowatym wzrokiem, 

i piekło zapłonęło w jego oczach. 

Powiedział: czy chcesz znać prawdę, synu, 

Twoja dusza spłonie w jeziorze ognia. 

Płoń w piekle (Burn in Hell) 

Witamy w odrzuconej ziemi, 

Podejdź, dziecko, weź moją rękę, 

Tutaj jest tylko jeden rachunek do zapłacenia, 

To tylko pięć słów do wypowiedzenia, 

Gdy będziesz schodził coraz bardziej w dół, w dół, 

Będziesz płonął w piekle. 

Dziennik Szaleńca (Diary of Madman), Ozzy Osbourne: 

Schorowany umysł i duch, 

Lustro mówi mi kłamstwa 

Czy on ucieknie od mojej duszy, 

czy będzie żył we mnie, 

Czy próbuje wyjść, czy też próbuje wejść we mnie. 



Ozzy już zna odpowiedź na to pytanie. Kilka tysięcy demonów mieszka już w jego ciele. Teraz chce 

zabrać kilku ze swoich „przyjaciół” do twojego wnętrza. 

Liczba bestii (Number of Beast), Iron Maiden: 

W nocy płomienie płoną jasno, 

Rytuał się zaczął… 

Praca Szatana zrobiona… 

Wracam… Wrócę… 

Posiądę twoje ciało 

I sprawię, że będzie płonął… 

” Do widzenia w piekle (See You In Hell)  

Czy mogę złożyć ci ofertę, 

Nie możesz odmówić. 

A możesz iść ze mną 

Do miejsca, które znasz tak dobrze, 

Zabiorę ciebie do samych bram piekła…” 

 

N.I.B. (Nativity In Black), Ozzy Osbourn: 

Teraz mam ciebie przy sobie, 

Pod moją władzą 

Teraz nasza miłość staje się jeszcze silniejsza każdą godziną. 

Spójrz w moje oczy, 

Zobaczysz kim jestem, 

Mam na imię Lucyfer, 

Proszę, weź mnie za rękę”. 

Były wielbiciel rockowej muzyki opowiedział mi o pewnym koncercie Osbourna, na który się wybrał. 

Choć jego umysł był przeżarty przez narkotyki, serce niemal mu stanęło, gdy zobaczył mężczyznę 

ubranego w czarną szatę z kapturem, stojącego z tyłu za tłumem z wyciągniętymi rękoma. Ten 

zszokowany nastolatek nagle zdał sobie sprawę z tego, że jest w samym środku nabożeństwa 

Szatana. 

Jak wymiociny, wstrętny tekst wylewa się: 

Bóg burzy (God Of Thunder), KISS 

Nakazuję ci, abyś ukląkł 

przed bogiem burzy i rock and rolla 



Urok pod którym jesteś 

będzie powoli okradał cię z twojej dziewiczej duszy”. 

 

Tutaj zespół KISS nakazuje ci uklęknąć przed bogiem Rock & Rolla, nikim innym jak tylko samym 

Szatanem. Wspomina również o tym, że ci, którzy są zniewoleni jego muzyką, są pod szatańskim 

czarem, który zniszczy ich dusze. Innymi słowy: spłoniesz w piekle. 

 

Małe laleczki (Little Dolls), Ozzy Osbourn: 

Torturowany i płonący narodzisz piekło, 

Żyjąc koszmarem, to przykre, że modlisz się o śmierć, 

Lecz jemu się nie spieszy, 

Demony i przekleństwa, które grają na twojej duszy. 

Wstrzyknij jad (Inject the Venom), AC/DC 

Nie miej serca i nie czuj bólu 

Weź swą duszę a zostaw plamę…. 

Nie musisz wierzyć mi, ci sławni rockowcy wszyscy ci wykrzykują to. Celem rockowej muzyki jest 

wprowadzenie do twego wnętrza demonów, które cię zniszczą i poprowadzą do piekła. Gdybyś tylko 

słuchał, to same rockowe gwiazdy mówią ci o tym, że zaangażowanie w muzykę rockową dosłownie 

napełnia twoje wnętrze demonami: 

C.O.D. AC/DC 

Dbaj o diabła, 

Dbaj o diabła we mnie…. 

AC/DC ponownie wspomina o tym, że demony mieszkają w nich, w pieśni „Piekło to nie jest złe 

miejsce pobytu” (Hell Ain‚t A Bad Place To Be): 

Późna noc 

Wyłącz światło… 

Wokół mego serca 

Rozdzierając mnie 

Mam demona w sobie…” 

AC/DC nie mogli powiedzieć tego wyraźniej. Gwiazdy rockowe chętnie wspominają o tym, że diabeł i 

jego demony mieszkają wewnątrz nich. Zgadnij, młody człowieku, czego oni chcą dla ciebie. 

Piosenka „Miłosierna Przysięga” napisana przez Mercyful Fate, jest faktyczną przysięgą poddania się 

Szatanowi, która jest cytowana, gdy ktoś zostaje satanistą: 



Na symbol Stwórcy Przysięgam odtąd być wiernym 

Sługą Jego najbardziej potężnego Arch-Anioła Księcia Lucyfera, 

Którego Stwórca wyznały jako Swego Regenta I pana tego świata. 

Odrzucam Jezusa Chrystusa, zwodziciela, 

wyrzekam się chrześcijańskiej wiary 

Mając w pogardzie wszelkie jej dzieła. 

Teraz jak posiadacz ludzkiego ciała, 

W tym świecie, przysięgam oddać całkowicie 

Moje posłuszeństwo temu potężnemu mistrzowi, 

Czcić go, naszego pana Szatana i nikogo więcej… 

Przysięgam oddać mu mój umysł, moje ciało i moją duszę 

bez rezerwy, na poparcie planów naszego pana Szatana… 

Za każdym razem, gdy ktoś śpiewa ten tekst odnawia swoją całkowitą uległość Szatanowi. Jeśli to nie 

otwiera drzwi demonom, aby weszły marszowym krokiem do twojego wnętrza, to powiedz mi, co je 

otwiera? 

Judas Priest mówią w swojej piosence, „Devil‚s Child” (Dziecko Szatana) o Szatanie: 

Och nie, jesteś tak przeklęcie zły, 

Złapałeś mnie za szyję, 

Och nie, pazury uderzyły mnie, 

Nigdy mnie nie wypuścisz… 

Wierzę, że ty jesteś diabłem…. 

Jarzmo jest na tobie 

Możesz myśleć, że to twoi rodzice ciebie nie rozumieją, 

lecz tak na prawdę to jarzmo jest na tobie. 

To ty jesteś tym, kto został zwiedziony 

i przygotowany do zabicia. 

Led Zeppelin daje cię następną wskazówkę w piosence pt.: „No Quarter” z albumu „Houses Of The 

Holy” (Domy Świętego). 

Spacerując u boku śmierci, 

Diabeł drwi z każdego ich kroku.. 

Za twoimi plecami, twój wróg, Szatan, serdecznie się naśmiewa, gdy ty ślepo czcisz złe, rockowe 

gwiazdy, które pomagają niszczyć ciebie. Fakt, że ty ignorujesz rady każdego, kto próbuje cię ostrzec, 

jest solidnym dowodem, że demony Szatana już kontrolują cię. Jesteś na swej drodze w dół. 

 



Piosenka „Pożądanie” (Lust), Piledriver mówi: 

Piekło w ogniu 

Pożądanie, pragnienie, 

Diabeł chce cię liznąć, 

Diabeł chcę cię stuknąć,  

Chce twego ciała  

Chce twojej duszy… 

Można przesłuchać setki innych pieśni, lecz przesłanie jest to zawsze samo,… diabeł chce, abyś 

spłonął w piekle. 

W ukryciu 

Gdy słuchasz tekstów tych piosenek odtwarzanych normalnie, do przodu, one same udowadniają 

wystarczająco, że pragnieniem Szatana jest wprowadzenie demonów do twojego wnętrza. Jednak, 

gdybyś ciągle jeszcze potrzebował dalszych dowodów oto jest kilka ukrytych przesłań, pochodzących 

z kilku sławnych rockowych albumów. 

Piosenka zespołu Venom pt.: In League With Satan („W jednej lidze z Szatanem”) z albumu „Witamy 

w piekle” zawiera takie ukryte, lodowate przesłanie: 

„Szatan! Wywyższony w piekle. Wywyższony w piekle. Zamierzam spalić twoją duszę…” 

Co jeszcze trzeba dodać, jeśli sławna rockowa grupa nadaje piosence tytuł „W jednej lidze z 

Szatanem”, całość albumu: „Witamy w piekle” i odważnie ogłasza, że Szatan „zamierza spalić twoją 

duszę…”? 

Album Grima Reapera pt.: „Nie bój się złego” (Fear NO Evil), ma takie ukryte przesłanie w piosence 

„Ostateczny krzyk” (Final Scream), które mówi: 

 

„Do zobaczenia w piekle”. 

Tragiczne jest to, że w większości przypadków te rockowe gwiazdy mają rację. Miliony ich fanów 

przyłączą się do nich w piekle. Lecz nawet nie zobaczą siebie na wzajem, ponieważ będą oślepieni 

nigdy nie gasnącymi płomieniami. 

Ostatni album nagrany przez Bon Scotta byłego wokalistę AC/DC zatytułowany jest „Autostrada do 

piekła” (Highway to Hell). W tytułowym utworze wykrzykuje on pożegnalne słowa: „Jestem na 

autostradzie do piekła…” Nie miał pojęcia o tym, że będzie martwy wcześniej niż piosenka. 



Gdybyśmy mogli wydostać Bon Scotta z ogni piekła, tylko na minutkę i zapytać go o jego „Autostradę 

do piekła” teraz, gdy już osiągnął swoje ostateczne przeznaczenie, to z pewnością śpiewałby zupełnie 

inną pieśń. Lecz nie może, dla Bona jest już za późno. 

Rock dolewał oliwy do ognia wszelkiego zła. Życie Georga było piekłem, wrzeszczał całą drogę do 

piekła, którą zmierzał ze zabójczą prędkością. Narkotyki, dilerstwo narkotyków, mieszkanie na ulicach, 

alkohol, zakazany seks, sprośność, bunt, przestępstwo, wyrzucenie ze szkoły średniej, nienawiść. 

Jego życie było mniej warte niż worek śmierdzących śmieci. Wiele razy wysłuchiwałem jego piekielnej 

historii życia. Za każdym razem było oczywiste, że jego życie (i problemy) kręciły się wokół muzyki 

rockowej. Pomimo tego, że zaczynał od „łagodnych rzeczy”, nie mógł na tym poprzestać. 

Demony, które weszły do jego wnętrza przez muzykę rockową, zaczynając wieku lat kilkunastu 

doprowadziły go, krok po kroku w dół bolesnych schodów do piekła. Jego pierwsza podróż „L.S.D” 

miała miejsce na koncercie Ozzy Osbourna. Od tej chwili jego życie toczyło się w dół. Obiecał sobie, 

że nigdy nie dotknie się igły, lecz demony doprowadziły go do tego. Nie mógł się 

powstrzymać. Schodził tylko w dół, w dół, w dół. Muzyka rockowa zasilała każdy niszczący krok. 

Choć przygoda z muzyką rockową zaczęła się jako „niewinna i zabawna”, ostatecznie przejęła 

całkowitą kontrolę nad jego życiem i niemal zniszczyła go. Więcej O George będzie nieco dalej. 

Nie tykajcie się mojej muzyki 

Jeśli chcesz dowodu na to, że nastolatki, które są związane z muzyką rockową są opanowane przez 

demony to spróbuj im zabrać tą muzykę. Wiele rzeczy powoduje, że nastolatkom gotuje się krew, lecz 

zamieszaj coś w ich muzyce, a będziesz miał wojnę gotową. Dlaczego? Ponieważ tutaj doprowadzasz 

ich demony do wściekłości, a gdy tak się dzieje, uważaj. Nie da się opowiedzieć do czego demony 

mogą ich doprowadzić. 

Trzynastoletnia matka z Osaki w Japonii miała taką „obsesję” (inne słowo na zastąpienie 

„opanowana”) na punkcie satanistycznych muzyków rockowych zespołu Iron Maiden, że sprzedała 

swoje dopiero narodzone bliźniaczki, aby kupić bilet na zbliżający się koncert tego zespołu. Kiedy 

została aresztowana, gazety przekazywały, że miała na sobie „bejsbolówkę, T-shirt pokazujący 

dziwne, satanistyczne logo zespołu rockowego…” Artykuł stwierdził, że jej „wiara w Iron Maiden jest 

tak silna, że straszyła, że się zabije, jeśli nie pozwoli się jej nosić tej czapeczki. 

Czy są jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, że demony kontrolowały tą młodą dziewczynę. 

Rock prowadzi do morderstwa 

Pewien, taki jak wszyscy uczący się Amerykanie, czternastolatek z New Jersey przeczytał szkolny 

artykuł, w którym jego kolega napisał na temat satanizmu. W ciągu kilku tygodni gazety doniosły, że 

stał się nieposłusznym, nieprzyjaznym nastolatkiem, zagrzebanym w bibliotecznych książkach na 

temat okultyzmu i słuchający heavy metalowej muzyki. 



Te dwie rzeczy zawsze idą ręka w rękę. Policja powiedziała, że był oczarowany (inne słowo na 

zastąpienie „opanowany”) okultyzmem, gdy dźgnął matkę 12 razy. Usiłował zabić ojca i 10 letniego 

brata podpalając dom. Następnie rozciął sobie gardło i nadgarstki przy pomocy harcerskiego noża i 

padł martwy na zakrwawionym śniegu na posesji sąsiada. 

Ojciec chłopca opowiadał, że przez cały tydzień śpiewał on rockową piosenkę na temat „krwi i zabicia 

matki”. Powiedział też, że syn opowiadał swojemu koledze o wizji, w której przyszedł do niego Szatan, 

mający jego twarz i przekonał go, aby zabił swoją rodzinę i głosił satanizm. 

Demony, które weszły w niego poprzez muzykę rockową przejęły jego ciało i umysł (jak mówią, że 

zrobią) i doprowadziły go do zamordowania matki i siebie. Jego dusza została zniszczona (jak 

obiecywali jego rockowi bogowie). 

Swymi pieśniami bili go po twarzy prawdą, a jednak on tego nie widział. 

Rodzina zabita siekierą 

Następne równie niepokojąca krwawa rzeź miała miejsce w Minessota. 16 letni, lubiany, bardzo 

dobrze uczący się chłopiec zabił całą swoją rodzinę siekierą. Do ofiar należeli: jego ojciec, matka, 14 

letnia siostra i 9 letni brat. 

Dlaczego nastolatek robi coś tak chorego? Artykuł mówił o tym, że ojciec chłopca martwił się z 

powodu „dobitnie seksualnej” muzyki rockowej jakiej słuchał jego syn. Lubi on również „hard-core 

punk rok, wraz z grupą zwaną „Suicidal Tendencies” (Samobójcze skłonności). 

Szatan zwiódł następna osobę i cztery dusze zostały wrzucone do wieczności. Życie chłopca jest 

zrujnowane i prawdopodobnie nigdy już nie ucieknie od koszmaru tego, do czego doprowadziły go 

zamieszkujące w nim demony. 

Jakże smutne jest to, że wiele milionów młodych ludzi na świecie myśli, że muzyka rockowa jest 

nieszkodliwa czy też, że jest po prostu „muzyką ich pokolenia”. 

Nie pozwól Szatanowi ogłupić cię: to jest jego muzyka. 

Jest śmiertelnie niebezpieczna! 

Kiedy wchłaniasz muzykę Szatana, igrasz z rzeczywistymi demonami! Jeśli nie chcesz zaprosić 

demonów do swego ciała i nie chcesz iść drogą, którą wybrało już wielu młodych ludzi, o których tu 

pisaliśmy to trzymaj się z daleko od szatańskiej muzyki rockowej. 
  



ROZDZIAŁ 09 
NIE MOGĘ „PO PROSTU POWIEDZIEĆ NIE” NARKOTYKOM 
 
 
 
 

  



 
Przez całą Amerykę przelał się świetnie brzmiący anty narkotykowy program ze znakomicie zrobionym 

sloganem… 

”Po prostu powiedz nie” narkotykom. 

Niemniej, był tutaj pewien problem: miliony zarówno nastolatków jak i dorosłych niczego więcej nie 

pragnęłoby jak tylko „powiedzieć nie” narkotykom, lecz nie mogą! Bez względu na to, jak bardzo 

starają się, jak ogromnie chcą rzucić – po prostu nie mogą. Czy to jest następny demoniczny 

problem? Czy narkotyki otwierają drzwi twojego ciała dla demonów? 

Mam list od młodego człowieka, który obecnie liczy 25 lat. Gdy miał 18 przeżył coś przerażającego. 

Oto część tego listu: 

„W czasie straszliwego doświadczenia z LSD, przeżyłem szokujące wprowadzenie do duchowej 

rzeczywistości. Diabeł był w moim wnętrzu i systematycznie przejmował nade mną kontrolę. Gdy 

opierałem się stale rosnącej we mnie presji, aby przejąć ponownie kontrolę nad sobą… głos wewnątrz 

stale powtarzał: „Tym razem mam cię całego!” To było koszmarnie przerażające. Skądś wiedziałem, 

że to był Szatan…” 

Demony, które dostały się do wnętrza tego młodego człowieka, w czasie jego narkotykowych 

„podróży”, zaczęły do niego mówić. Nie jest to nic niezwykłego, wielu nadużywających narkotyki słyszy 

głosy, lecz większość z nich nie wie o tym, że są to głosy demonów. 

Hardcorowy satanizm podnosi głowę, a specjaliści stale znajdują związki między nadużywaniem 

narkotyków a tym stale rosnącym problemem opanowania przez demony. 

W książce The Hidden Dangers of The Rainbow (Ukryte niebezpieczeństwo tęczy) Constacne 

Cumbey przedstawia fałszywe nauczanie satanistycznego Ruchu New Age. Ujawnia, że w New Age 

uważa się narkotyki za „sposób na przyciąganie żołnierzy do armii New Age…” Przywódcy tego ruchu 

nie postrzegają narkotyków jako problemu, lecz jako „narzędzie przemiany”. Z pewnością są one 

narzędziami… narzędziami do wprowadzenia demonów do wnętrza młodych ludzi. Zatem narkotyki 

przemieniają ich w ślepych służących Szatana. 

Steve miał długą historię brania narkotyków z LSD włącznie. Któregoś dnia, stało się! Wprost znikąd 

przeżył „flashback”  (nieoczekiwany powrót halucynogennych efektów działania narkotyków długo po 

ich pierwotnym zażyciu – przyp. Tłum.) i całkowicie stracił kontrolę nad swoim 

umysłem. Coś owładnęło nim. Choć mówił mętnym, religijnym językiem, nie był w stanie już czytać 

czy rozumieć Biblii, a jego społeczność z Bogiem oziębła. „Otrząsnął się” i zaczął nawet robić postępy, 

lecz wkrótce zdarzył się następny „flashback”. Tym razem trwało to około dwóch, trzech tygodni. 

Ostatecznie został odwieziony do szpitala psychiatrycznego. Ostatni raz słyszałem o nim, kiedy 



znajomy poszedł go odwiedzić w szpitalu. Był nafaszerowany lekami i bełkotał o niczym, nieświadomy 

tego, że pluskwy przedzierały się przez jego brudne, zmierzwione włosy. 

Co się stało? Za bardzo zbliżył się do prawdy, więc demony, które weszły w niego w czasie działania 

narkotyków wywołały to, co ludzie nazywają „flashback” i zabrały go stąd. O ile mi wiadomo, może do 

dziś być w tym szpitalu. 

Młody człowieku! Możesz sprzeczać się jeśli chcesz, lecz jeśli bierzesz narkotyki, umożliwiasz 

demonom wejście do twego ciała. Możesz w to nie wierzyć teraz, lecz któregoś dnia uwierzysz. Gdy 

zdasz sobie sprawę z tego, że zostałeś wykiwany i że chcesz porzucić prochy to demony 

zamieszkujące ciebie nie pozwolą ci na to a wtedy, uwierzysz. Zapytaj jakiegokolwiek ćpuna, którego 

życie zostało zniszczone przez prochy. Rzuciłby to w ciągu sekundy, gdyby tylko mógł. Może myślisz 

sobie: „Ja tylko wącham marychę i mogę to rzucić kiedy tylko zechcę, więc nic się nie martw”. Błąd! 

Każdy młody człowiek, którym się zajmowałem a który utknął na narkotykach, zaczynał w taki sam 

sposób… od marihuany. 

Jak już o tym wcześniej mówiliśmy, Szatan zawsze stara się o to, aby na początku wszystko 

wyglądało przyjemnie, lecz ich wartość końcowa zawsze spada dużo poniżej pierwotnej. 

Niedawno widziałem w telewizji byłego gracza piłkarskiego. Opowiadał o tym, jak sprzedał swoje 

najcenniejsze posesje i swoje dwa medale za narkotyki. Dlaczego po prostu nie powiedział nie? 

Demony nie pozwoliły mu na to. Możesz myśleć, że wiesz z czym masz do czynienia, gdy zapraszasz 

narkotyki do swojego życia, lecz gdy demony przejmą twoje ciało i umysł a ty stracisz kontrolę, 

odkryjesz, że się myliłeś. Demony grają na zwłokę. To jest taki błąd, który może być twoim ostatnim. 

Mike wychowywał się w wielkim mieście. W młodym wieku został wprowadzony w narkotyki. Chciał 

być „cool” i robić wrażenie na kolegach. Nie widział żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ palił tylko 

marychę. Przede wszystkim, kilka badań naukowych dowodziło, że marycha jest nieszkodliwa. 

W miarę jak jego nowo odkryty styl życia trwał, zaczęły w nim następować stopniowe zmiany, takie 

jak: 

– stał się bardziej buntowniczy, a jego relacja z matką rozpadła się, 

– zainteresowanie szkołą osłabło a stopnie spadły, 

– muzyka rockowa stopniowo zaczęła stawać się siłą kontrolującą jego życie. 

Proszę, zrozumiejcie: to wszystko nie stało się w jeden dzień, lecz zajęło sporo czasu. Zmiana 

następowała tak stopniowo, że Mike nigdy nie zauważył tego, jak bardzo się zmieniał. Ostatecznie 

demony, które weszły do jego ciała poprzez narkotyki zaczęły sterować jego życiem. Doprowadziły go 

do innych rzeczy, których faktycznie nie chciał robić: 



– porzucił szkołę, choć tak naprawdę chciał iść na studia, 

– przechodził do coraz mocniejszych narkotyków, choć sam sobie obiecał, że nigdy tego nie zrobi, 

– zaczął napadać na ludzi i okradać sklepy, aby zdobyć pieniądze na narkotyki. 

Jego życie stało się nieustanną huśtawką, stał się zrozpaczonym ćpunem, wpychającym brudne igły w 

zanikające żyły, żyjącym od jednego haju do drugiego, w nadziei, że nie przedawkuje i nie umrze. 

Teraz demony całkowicie rządziły jego życiem. Mieszkał razem ze szczurami, wyjadał resztki z kubłów 

na śmieci. Zwiedzał kolejne więzienia, jego akta kryminalne stale rosły, jak grzyby na deszczu. Gdy 

desperacko potrzebował działki poniżył się do tego, aby sprzedawać swoje ciało różnym zboczonym 

dewiantom jako homoseksualna prostytutka. 

Dlaczego po prostu nie rzucił narkotyków? Ponieważ nie mógł tego zrobić! Demony nie pozwoliły mu 

na to. Wciągnęły go i powoli zaciągały stryczek wokół jego szyi. Teraz już go miały. Wszelkie jego 

nadzieje na przyszłość odeszły, jego marzenia o karierze, jego szczęście, jego umysł. Wszystko, 

odeszło! 

Jakże musiały się śmiać te demony lata temu, gdy jako młody człowiek obiecywał sobie, że nigdy nie 

weźmie niczego poza marychą. Nie miał pojęcia czym się bawił i z pewnością nie wiedział o tym, że 

pędził głową naprzód w dół doskonale zaplanowanych schodów do piekła. 

Młody człowieku! Nie wierz w diabelskie kłamstwo, że rzucenie narkotyków jest równie łatwe, jak 

powiedzenie „nie”. Gdy już twoje ciało zostanie zamieszkane przez demony, będziesz robił takie 

rzeczy, których nigdy nie wyobrażałbyś sobie, że możesz, a ostatecznie będziesz wleczony, podobnie 

jak Mike, wprost w dół po diabelskich, przepełnionych nieszczęściem schodach. 

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego tak wielu nastolatków zabija siebie samych będąc pod 

wpływem narkotyków? Teraz już wiesz. Demony doprowadzają je do haju, przejmują nad nimi kontrolę 

i doprowadzają do samobójstwa. 

Proste. Następna dusza płonąca w jeziorze ognistym. Demony klepią siebie nawzajem po plecach, 

gratulując sobie dobrze wykonanej roboty i zabierają się za następną ofiarę. Może to ty! 

Jeśli takie myśli jak: „on zwariował” lub „czy on w ogóle wie o czym gada?” przepływają ci przez 

głowę, uważaj! Takie myśli pochodzą wprost od twojego arcy-wroga, diabła. On nie chce, abyś znał 

rzeczywisty cel działania narkotyków. Nie pozwól mu się dłużej ogłupiać, młody człowieku! 

Narkotyki nie są jednak jedynym narzędziem Szatana. On ma w zanadrzu kilka innych, o których 

również musisz wiedzieć. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu z nich… 

  



ROZDZIAŁ 10 
D&D CZY TYLKO GRA? 
 
 
 
 

  



Dzisiaj diabeł używa wielu różnych sposobów, aby wykiwać młodych ludzi i sprowadzić ich na szybką 

drogę w dół, po schodach do piekła. Jednym z najbardziej niebezpiecznych i najbardziej 

rozpowszechnionych narzędzi jest jego gra fantasy „Dungeons and Dragons”. Miliony młodych ludzi 

nieświadomie bierze udziału w prawdziwej okultystycznej praktyce i otwiera drzwi demonom do swoich 

wnętrz przez tą pozornie niewinną grę. Do czasu, gdy się zorientują, że zostali pochwyceni, jest już za 

późno. Już zrobili ostatni krok na schodach do piekła i są witani przez buchające ognie. 

Oto kilku, którzy widzieli z pierwszej ręki czym jest rzeczywiście piekło, ponieważ popadli w to 

niebezpieczne zwiedzenie: 

Daniel (16) i jego brat Stephen (14) zmarli razem w D&D „morderstwo-samobójstwo”. Stephen strzelił i 

zabił swego brata, a później skierował broń na siebie. 

Władze są przekonane, że ich śmierć była powiązana z D&D. Detektyw lokalnej policji, który zajmował 

się tą sprawą, doszedł do takiego wniosku dotyczącego tej brutalnej śmierci: 

„Nie pozostają żadne wątpliwości, że gra D&D kosztowała ich życie.” 

Zamordował czworo ludzi 

Daniel osiadł w celi więzienia w Kansas, po kryminalnej zabawie, po której pozostało czworo zabitych i 

następnych czworo rannych. Gdy odwiedził go w celi reporter i zapytał o motywy tego zabójstwa, 

powiedział: 

„Słyszałeś kiedykolwiek o Dungeon and Dragons? To ma bardzo wiele wspólnego ze mną” i dodał: 

"To nie jest tylko gra, jest to coś znacznie bardziej głębokiego niż gra planszowa” 

Młodzian powiedział również, że ma pięciu kolegów, którzy są obecnie „uwięzieni za to samo, co on” 

(z powodu gry). 

Emerytowany policjant, który wykłada policjantom temat okultyzmu powiedział, na temat D&D 

że: „…przypuszcza się, że jest to gra planszowa, lecz dzieciaki grają w nią o swoje życie na ulicach.” 

Udusił dwoje dzieci 

Tytuły gazet głosiły: „Chłopiec zmuszony do zabicia”. 14 letni chłopiec, który „uwielbiał grę fantasy 

Dungeon and Dragon” przyznał się do uduszenia 9 letniej dziewczynki i swego 11 letniego brata. Pod 

hipnozą młody morderca przypomniał sobie widok chłopca: „z liną owiniętą na krtani, purpurowego, 

krwawiącego, walczącego o życie, padającego na podłogę”. 

Lekarz lokalnej kliniki psychiatrycznej po zbadaniu stwierdził, że młody morderca: „miał nagłą obsesję 

(miły sposób powiedzenia „opanowany przez demony”) zabicia”. Psychiatra przyznał, że chłopiec 

nagle dostał „obsesji, aby zabijać”. Zgodnie z zeznaniem, zabijał chłodno, jakby było widzem, bez 

żadnych uczuć”. 

Co się stało? Jak mogło 14 letnie dziecko zabić dwoje młodszych dzieci z zimną krwią bez powodu i 

bez żadnych uczuć? Proste, grał w Dungeons and Dragons przez półtora roku a od pięciu miesięcy 



był mistrzem. Poprzez D&D demony weszły w niego i doprowadziły go do popełnienia morderstwa. 

Czy zwróciłeś uwagę, że dostał „obsesji na punkcie” zabijania? To nie jest opis normalnego (czy 

nawet nienormalnego) 14 latka, lecz jest to opis chłopca opanowanego przez demony. 

Gazety donosiły, że młody zabójca dzieci powiedział, że czuł się w czasie zabijania jak „widz”. Jest tak 

dlatego, że był nim. To złe demony Szatana chciały zabić ten niewinne dzieci, a nie chłopiec. 

Ponieważ całkowicie kontrolowały go, doprowadziły go tego morderstwa. Był po prostu ludzkim 

naczyniem, którego demony użyły, aby zabić jeszcze dwa cenne istnienia. Ten biedny chłopiec był 

rzeczywiście tylko widzem, lecz ponieważ dał się zwieść, będzie cierpiał z tego powodu przez całe 

życie. 

W jaki sposób demony weszły do niego? Poprzez D&D. Ta gra ma ostateczny, lecz dobrze ukryty cel. 

Gdy gracze zaczynają czcić nowe bóstwo (Szatana) i prosić o pomoc w grze nowe postaci (demony), 

robią dokładnie to, co robią prawdziwi czciciele Szatana, tylko po prostu gracze nie zdają sobie z tego 

sprawy. Na całym świecie młodzież i dorośli otwierają poprzez grę D&D drzwi demonom, aby weszły 

do ich ciał. Serce łamie fakt, że nie mają najmniejszego pojęcia co się z nimi dzieje. 

Jeśli jesteś graczem D&D, to wiedz, że Szatan ma w planie to samo, co opisaliśmy powyżej. Zanim 

powiesz, że tobie to się nigdy nie zdarzy to zastanów się czy ktokolwiek z tych nastolatków pomyślał 

kiedykolwiek, że stanie się zimnym mordercą mając ciągle lat naście? Szatan zwiódł cię, podobnie jak 

tamtych. Jesteś na schodach do piekła i nawet nie wiesz o tym. Taki stan Szatan chce utrzymywać jak 

najdłużej. 

Mówisz: „Nie wierzę, że D&D ma cokolwiek wspólnego z Szatanem i religią”. To skierujmy się na 25 

stronę do paragrafu trzeciego „Bóstwa i półbogowie i zobaczmy, co D&D mówi sama o sobie: 

Służenie bóstwu jest ważną częścią D&D i wszyscy gracze powinni mieć swego boga patrona. 

Zaskoczony graczu! Zgadnij jakiemu bóstwu służysz? Szatanowi! Lista zwiedzonych ofiar tej 

śmiertelnie demonicznej gry nie kończy się nigdy: 

Samobójstwo 

16 letni, aktywny gracz D&D strzelił sobie w serce w godzinę po tym, jak przekleństwo D&D zostało na 

niego rzucone w czasie gry w szkole (średniej). 

Zamordował ojca 

17 letni chłopiec z Winsconsin zamordował swojego przybranego ojca, gdy ogarnęła go „obsesja” 

(znowu to samo słowo) grania w D&D. W czasie rozprawy sądowej okazało się, że grał po kilkanaście 

godzin dziennie” i osiągnął „wysoki stopień biegłości”. Trzy miesiące przed morderstwem napisał do 

jednego ze swoich kolegów grających w D&D, że chyba będzie to jego ostatni list, „ponieważ 



prawdopodobnie będę w więzieniu za morderstwo pierwszego i drugiego stopnia i podpalenie. To nie 

jest żart”  

W książce pt.: „Nikt nie śmie nazwać tego czarami”, dr Gary North opisuje D&D 

jako: „…najskuteczniejszy, najpiękniej opakowany i najgruntowniej dociekliwy wstęp do okultyzmu 

napisany w dziejach człowieka." 

Pamiętam rozmowę ze zdesperowanym chłopcem, który miał za sobą kilka lat grania w D&D. Choć na 

początku traktował to jako zwykłą grę, nie pozostał długo na tym poziomie. Aby móc iść do przodu w 

grze poprosił „stworzenia” z D&D o pomoc w zwycięstwie. Nie miał pojęcia, że te stworzenia to są 

rzeczywiste demony. Gdy poprosił je, aby przyszły do niego i mu pomogły, nieświadomie zapraszał 

rzeczywiste demony do wejścia w niego. W miarę jak się coraz bardziej zagłębiał w grę, zaczął 

ogarniać go strach i ostatecznie złapał się na tym, że stał się czymś znacznie więcej niż się 

spodziewał i właśnie wtedy zdecydował się porzucić „grę”. 

Gdy zaczął rozmawiać o zaprzestaniu dalszej gry, pojawiły się w jego głowie głosy. Demony zagroziły 

mu, że go zabiją jeśli przestanie grać. Kiedy ostatni raz temu widziałem go, przyznał, że został 

opanowany przez demony przez D&D, wyznał również, że teraz demony kontrolują całe jego życie. 

Był przerażony! Bał się tego, że dalsze trwanie przy grze doprowadzi go do śmierci i że próby wyjścia 

spowodują to samo nieszczęście. Gdyby tylko wiedział o tym wszystkim wcześniej, zanim pozwolił na 

to, aby jego koledzy namówili go do grania w D&D pierwszy raz. Szatan liczył na jego ignorancję i 

wygrał. 

On liczy również na twoją nieświadomość 

Oficjalne śledztwo 

Aby przekonać się, czy autentyczne materiały okultystyczne są wykorzystywane w grze D&D sieć 

telewizyjna CBN wynajęła detektywa do zbadania tej sprawy. Wystąpił on w telewizji CBN w 

wywiadzie razem z byłym pracownikiem firmy, która produkuje D&D, aby ogłosić swoje odkrycia. 

Doszli do wniosków, że D&D rzeczywiście zawiera autentyczne materiały okultystyczne. Rytuały, 

zaklęcia magiczne, czary, imiona demonów itd., wszystkie były autentyczne. Powiedzieli, że imiona 

demonów i diabłów użyte w nowej książce D&D, pojawiają się w Biblii. 

Wnioski z tego badania powinny wywołać dreszcze na ciele każdego grającego w D&D nastolatka. 

Odkryli, że D&D „nie jest fantazją”. 

Strzelił sobie w głowę 

Rodzice 17 letniego chłopaka obserwowali jak ich syn wzywa demony D&D kilka chwil przed tym, gdy 

odebrał sobie życie strzelając w sobie w głowę. 

  



Samobójstwo przez erotyczne powieszenie się 

Zanim skończył swoje życie, 18 letni chłopak z Marion w Ohio, został zauważony jako „opanowany" 

(oto pojawia się znowu) przez grę, jakby ją odgrywał swoim życiem. Jeszcze jedna, ostatnia, 

charakterystyczna historia. 

Zamordował oboje rodziców i sprzedawcę 

Sean, 17 letni został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia za zastrzelenie swoich 

rodziców i sprzedawcy sklepu spożywczego. Prawdopodobnie zastrzelił sprzedawcę, aby zobaczyć 

jak to jest, po czym zabił swoich śpiących rodziców po to, żeby mógł robić, co mu się podoba. Po 

ogłoszeniu wyroku Sean powiedział reporterom, że chciałby ostrzec innych młodych ludzi przed 

satanizmem, okultyzmem oraz D&D: 

„Chciałbym ostrzec nastolatków, którzy są tutaj. To nie jest sposób. To nie jest sposób. Jezus jest 

jedyną odpowiedzią, która istnieje… i już czas, aby nastolatki tutaj w Ameryce poważnie traktowały 

Jezusa. Już jest czas”. 

Sean powiedział, że nie pamięta tego, że zabił rodziców. 

„Kochałem moich rodziców – krzyczał. A jeśli coś takiego – satanizm i Dungeons and Dragons mogło 

spowodować, że coś takiego zrobiłem. Myślcie, ludzie, myślcie. 

Gdy już raz został do okultyzmu skierowany przez D&D, to jego satanistyczne wierzenia 

spowodowały, że rekrutował swoich kolegów do tworzenia sabatu, picia krwi w czasie rytuałów i 

składania przysiąg w przymierzu krwi, że będą „służyć wyłącznie Szatanowi”. Zgodnie z oficjalnym 

sądowym świadectwem, Sean, doświadczony gracz D&D, powiedział koledze, że w czasie, gdy modlił 

się do Szatana, widział latające demony. 

W czasie ogłaszania wyroku adwokat przeczytał zalany łzami list matki, napisany na krótko przed tym, 

gdy jej syn brutalnie ją zamordował. Pisała w nim o tym, że go kocha i pragnie mu pomóc. Fragment 

tego listu był taki: 

„Mój synu, mój synu, widzę tak wiele bólu, tak wiele gniewu. Jak mogę Ci pomóc?” 

Sean płakał słysząc te słowa. Co się stało. Dwoje rodziców kochających swego syna i syn kochający 

swoich rodziców. A jednak brutalnie przestrzelił ich głowy w czasie snu… zupełnie bez przyczyny. 

Dlaczego? 

Stało się tak, ponieważ gra D&D otworzyła demonom wejście do ciała tego niczego nie 

spodziewającego się nastolatka, co doprowadziło go do pełnego uwielbienia Szatana. Wtedy demony, 

mając pełną kontrolę nad nim, doprowadziły go do zamordowanie dwojga ludzi, którzy kochali go 

bardziej niż ktokolwiek inny. 



Jakaż tragedia! Swymi własnymi słowami, Sean, przyznaje, że to wszystko zostało spowodowane 

przez udział w D&D. Wielu nastolatków popełniło samobójstwa, gdy ich bohater D&D zginął. Inni 

zamordowali przyjaciół, rodziców czy jeszcze kogoś innego, ponieważ grali w „grę”. Gwałty, tortury i 

niewypowiedziane obrzydliwości, i chore przestępstwa również są łączone z D&D. 

Nastolatku, zanim przystąpisz po raz pierwszy do gry w D&D zapytaj siebie samego: 

Czy chcę zaprosić rzeczywiste demony do mojego życia tak, aby zrobiły mi to, co zrobiły Seanowi i 

innym, o których mówiliśmy. 

D&D jest jedną z najbardziej przebiegłych taktyk Szatana, prowadzących długą defiladę niczego nie 

spodziewających się dusz w dół schodami do piekła. 

Jeśli chcesz trzymać się z daleka od tych śmiertelnych schodów, unikaj D&D! 
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Seks. 

Jeden z najgorętszych tematów na dziś dla nastolatków. Powoduje mnóstwo problemów:  

 Ryzyko zachorowania na AIDS. 

 Ryzyko opryszczki i innych wenerycznych chorób. 

 Niechciana ciąża. 

 Aborcja. 

 Problemy emocjonalne. 

 Rozszalałe dyskusje z rodzicami. 

 I tak dalej, i tak dalej….. 

Lecz, młodzieży, jest jeszcze jeden problem dotyczący przedmałżeńskiego seksu, który jest znacznie 

bardziej ważny niż wszystkie pozostałe razem wzięte. I jest taka możliwość, że nawet nie wiesz o nim. 

Co to jest? Zobaczmy…. 

Co do seksu, to diabeł wykonał następną znakomitą robotę robiąc zamieszanie i przenosząc winę ze 

swoich ramion na Boga. Dzięki ciężkiej pracy Szatana wielu młodych ludzi myśli, że Bóg jest stary, zły, 

przestarzały, śmiertelnie poważny, nienawidzi seksu jest zawsze przeciwko niemu i złośliwie osądza 

każdego, kto śmie cieszyć się nim. 

Z drugiej strony, Szatan przedstawia siebie jako rzeczywiście świetnego gościa. „Jeśli czujesz, że to 

jest dobre, rób to” – to jego motto. „Ciesz się seksem, do przodu… to jest fajne”.. 

Rozdzielmy kłamstwa, spójrzmy na niektóre fakty i zobaczmy w jaki sposób Szatan używa 

zakazanego seksu, aby wysłać zwiedzone nastolatki staczając ich po schodach do piekła. 

Bóg nie jest przeciwny seksowi 

Po pierwsze, seks nie jest zły i Bóg nie jest przeciwko wszelkiemu seksowi. Od samego początku 

stworzył On seks dla swojego stworzenia, aby się nim cieszyło i umieścił na nim pieczęć swojej zgody 

(1Moj. 1:27,28): 

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę 

stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i 

napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, 

i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!. . . 

Lecz seks nie jest dobry dla każdego i to właśnie tutaj musisz zwrócić swoją uwagę na starego, 

przebiegłego diabła, bo on właśnie będzie się starał wepchnąć ci sprytną sztuczkę. Bóg w swej 

nieskończonej miłości i mądrości stworzył seks z przeznaczeniem dla małżeńskiej pary, aby się nim 



cieszyli. Dla nich jest to błogosławiony i piękny akt, wzmacniający więzy małżeńskie i zacieśniający ich 

wzajemną miłość. 

Biblia wyraźnie naucza (Przyp. 5:18-19): 

Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! (19) Miłej jak łania, 

powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością! 

Bóg idzie dalej mówiąc w Księdze Rodzaju 2:24: 

Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. 

Oraz (Hebr. 13:4): 

Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane;. . . 

Bóg stworzył seks, aby małżeńskie pary cieszyły się nim. W ich przypadku jest to doskonale 

akceptowane z Bożego punktu widzenia. Lecz nie stworzył go dla tych, którzy nie są małżeństwem, bo 

dla nich jest to śmiertelne, zarówno fizycznie jak i duchowo. Ponieważ Bóg kocha ciebie i nie chce, 

aby ci się stała krzywda, spisał surowe ostrzeżenia przed seksualną aktywnością poza więzami 

małżeńskimi. W całej Biblii Bóg zdecydowanie wyrażą, co się stanie tym, którzy zlekceważą Jego 

polecenia dotyczące niewłaściwego korzystania z seksu (Gal. 5:19,21): 

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, zabójstwa, 

pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że 

ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. 

Obj. 21:8 

Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i 

bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 

Stale i wciąż brzmi oczywiste przesłanie. Nie słuchaj Bożych praw dotyczących seksu a diabeł 

zobaczy, że schodzisz w dół schodami do piekła i że spłoniesz w wiecznym jeziorze ognia. 

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani 

wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani 

złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 

Właśnie tutaj Szatan wpycha swoje sztuczki. Podczas, gdy Bóg stara się ostrzec ciebie mówiąc: „Nie 

rób tego, to cię zniszczy”, diabeł szydzi z ciebie: „Dawaj. Dalej, będzie fantastycznie”. To czego ci 

diabeł nie powie, to fakt, że poprzez nielegalny seks otwierasz drzwi do swego wnętrza dla demonów i 

zniszczenia. Biblia daje krystalicznie jasne ostrzeżenie (Przyp. 7:32): 



Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak 

robi. 

Większość nastolatków nie zdaje sobie sprawy z tego, że seksualne kontakty ze swymi sympatiami 

otwierają wejściowe drzwi demonom. Tak naprawdę, pomagają Szatanowi niszczyć swoje własne 

dusze i potępić je na wieczność w piekle. 

Posłuchaj! Bóg nie chce, aby ci się to zdarzyło. Spójrz na ostrzeżenie przekazane w Drugim Liście 

Piotra 2:19: 

…obiecują im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego 

niewolnikiem się staje 

To brzmi bardzo współcześnie, prawda? Nastolatkom obiecuje się wolność wszędzie, dokądkolwiek 

się zwrócą, lecz ci którzy ją obiecują sami są niewolnikami zguby (Szatana). A gdy już raz poddasz się 

kuszeniu, zostaniesz związany przez Szatana. 

Mądry ojciec daje dobre rady swemu synowi (Przyp. 5:3-5,8,11): 

Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, (4) lecz w końcu jest 

gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. (5) Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do 

krainy umarłych… (8) Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu, … (11) 

abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiędnie twoje ciało i twoja skóra… 

Biblia obiecuje, że Szatan i jego demony zniszczą twoje ciało jeśli poddasz się cielesnym 

pożądliwością pozamałżeńskiego seksu. Posłuchaj: igrasz z ogniem… i zostaniesz spalony. 

Zadaj sobie samemu pytanie, przed następnym seksualnym zbliżeniem: 

„Czyn chcę pozwolić Szatanowi i jego demonom, aby zniszczyły moje ciało i duszę, i posłały mnie na 

spalenie w rzeczywistym jeziorze ognia, w zamian za tych kilka minut przyjemności?” 

Jest to decyzja, którą musisz podjąć! Miliony młodych ludzi zaryzykowało wszystko za kilka 

przepoconych wypełnionych pożądaniem minut, mając nadzieję, że Boże obietnice nie spełnią się. Oni 

wszyscy odkryli w twardy sposób, że Bóg nie żartował, a za swój błąd będą drogo płacili na zawsze. 

Pamiętaj, niemoralny seks zawsze powoduje ruinę i potępienie. Nie wpadaj w tę zwodniczą pułapkę. I 

nie wściekaj się na Boga za to, że dał ci zasady dotyczące korzystania z seksu. On wie o tym, że seks 

poza małżeństwem zniszczy cię, więc ostrzegał cię przed tym, abyś nie próbował i nie musiał cierpieć. 

Ten, na którego powinieneś być zły to diabeł. On ma obskurny charakter i stara się o to, abyś podjął 

życie seksualne przed ślubem. On chce, aby jego demony dostały się do twego wnętrza, aby mógł 

zniszczyć twoje ciało i duszę. 



Biblia podaje następne ostrzeżenie na ten temat (1 Kor. 6:16,18): 

Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi 

Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. 

…Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza 

ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. 

Bóg dał ci to ostrzeżenie, ponieważ kocha ciebie i nie chce, abyś zrujnował swoje życie. 

Homoseksualizm 

Przy okazji mowy o seksie musisz wiedzieć o jeszcze jednej najciemniejszej i najbardziej zboczonej 

tajemnicy twojego wroga… homoseksualizmie. Nie ma nic bardziej smutnego niż młody człowiek, 

który jest niewolnikiem tego nienaturalnego i zboczonego stylu życia. Jak mucha miotająca się w 

pajęczej sieci, aby się wyrwać, stanie się śniadaniem pająka, tak też nastolatki raz pochwycone w 

pajęczynę homoseksualizmu, nie mają siły, aby uciec. Łamiącą serce tragedią jest to, że tak wielu 

młodych ludzi jest wciągniętych w tą demoniczną pułapkę wbrew ich woli w bardzo młodym wieku, 

lecz bez względu na początki, końcowy wynik jest zawsze taki sam. 

Pozwól się ostrzec. Gdy eksperymentujesz z homoseksualizmem lub lesbijstwem, igrasz z demonami. 

Bóg nienawidzi tego złego stylu życia od samego początku. Kiedyś, w Starym Testamencie, dał takie 

przykazanie (3 Mój:20:13): 

Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą 

śmierć; krew ich spadnie na nich. 

W Liście do Rzymian dowiadujemy się więcej na temat demonicznej manifestacji homoseksualizmu 

(Rzym 1:24-28, 32): 

Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje 

między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli 

stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup 

sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie 

przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali 

jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych 

należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich 

Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; ….oni, którzy znają orzeczenie Boże, 

że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to 

czynią. 

  



Mamy tutaj kilka rzeczy: 

1. Bóg „oddał ich”. Demony mieszkające w nich miały tak pełną kontrolę nad ich umysłami i ciałami, że 

Bóg oddał ich. 

2. Bóg „wydał ich na łup pożądliwości” Szatan całkowicie przejął kontrolę ich umysłów. 

Homoseksualizm nie jest niewinnym „odmiennym stylem życia” ; jest to okrutne, pozbawione serca 

narzędzie Szatana, używane przez niego do zdobycia kontroli nad umysłami, ciałami i duszami jego 

ofiar. 

3. Pomimo tego, że znają karę za to nienaturalne wykorzystanie swych ciał, nie powoduje to u tych 

mężczyzn zmiany ich złych dróg. W rzeczywistości, nie tylko trwają w tym, lecz faktycznie znajdują 

jeszcze przyjemność w swym zboczonym stylu życia. Jakiż policzek w twarz Boga. Jedyną przyczyną 

znajdowania przyjemności i radości z tego rodzaju nienaturalnego seksu jest stuprocentowe działanie 

demonów. 

Pamiętam bardzo emocjonalny i bardzo tajny list od młodego mężczyzny, który został złapany w sieć 

homoseksualizmu kilka lat wcześniej. Wyznał to, że był to żałosny, zepsuty sposób na życie, chciał z 

tego wyjść, lecz nie mógł. Nienawidził tego, lecz nie był wstanie się powstrzymać. Nalegał, abyśmy 

zrobili wszystko, co tylko możliwe, aby zniechęcić innych nastolatków do popełnienia tej tragicznej 

pomyłki, jaką on sam zrobił… zaangażowania się w homoseksualizm. 

W skrócie, jego list potwierdził to, że homoseksualizm jest następnym sposobem na wprowadzenie 

demonów do twego wnętrza i kolejnym, dobrze zamaskowanym stopniem w dół wypełnionych 

pożądliwością schodów do piekła. Bóg mówi to bardzo wyraźnie, wszyscy homoseksualiści będą 

cierpieć w rozgrzanych do czerwoności płomieniach piekła na zawsze (1 Kor. 6:9-10): 

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani 

wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani 

chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 

Jak może to być jaśniejsze? Bóg woła do ciebie: „nie łudź się!” Oczywiście, on wie o tym, że Szatan 

będzie starał się oszukać cię w tej sprawie. Homoseksualiści „nie odziedziczą królestwa Bożego”. Nie 

ma żadnej dyskusji na ten temat. Jeśli się nie zgadzasz z tym, przedłóż to Bogu, On to napisał. Po 

prostu przekazuję ci to, co On powiedział. Choć wielu nie chce w to uwierzyć, homoseksualizm jest 

jednokierunkowym biletem w drodze, która prowadzi prosto do piekła. 

Seksualne perwersje 

Następnym dowodem na to, że nielegalny seks umożliwia demonom inwazję twojego ciała jest długa 

lista zboczonych seksualnych dewiacji, które idą za liberalnym podejściem do seksu. Gdy już raz 



demony zamieszkają w tobie, nigdy nie będą usatysfakcjonowane, bez względu na to do wykonywania 

jakiej formy seksu zmuszą cię. Stale będą ciągnąć ciebie do kolejnego, nowego, obrzydliwego zła. 

Będziesz robił takie rzeczy, które nigdy nie przyszłyby ci do głowy, że kiedykolwiek będziesz je robił. 

Pewnie młody człowiek zaczął współżycie ze swoją dziewczyną, lecz sprawy nie stanęły na tym (one 

nigdy nie zatrzymują się, gdy Szatan wbije w ciebie swoje krwiożercze kły). Ostatecznie demony 

doprowadziły go do ohydnego życia homoseksualnej prostytutki. 

Mógłbym wam opowiedzieć setki i tysiące historii innych, którzy myśleli, że współżycie seksualne 

niczemu nie zaszkodzi. Lecz niemal zawsze wydaje się prowadzić do perwersji. Niektóre z tych 

historii, które usłyszałem wywołały by skręt kiszek u ciebie. 

„Satysfakcjonujące” filmy 

W tych dniach gwałtownie wzrasta biznes producentów obrazów zwanych „snuff films”. Gdy reżyser 

krzyczy: „akcja” kamery startują i zaczyna się seksualna perwersja. „Gwiazda” filmu jest 

przywiązywana, a inni zaczynają ją bić i torturować. Po różnych zboczonych seksualnych aktach 

wyciągają brzytwy i powoli tną na płatki ramiona i nogi. Krew leje się wszędzie a seksualnie pobudzeni 

widzowie są zachwyceni. Nie ma ograniczeń na tortury. Można wydłubać oczy dłutem, pociąć twarz, 

odciąć organy seksualne… im bardziej chore, tym lepsze. Ostatecznie „gwiazda” jest mordowana. 

Gdy już zostaje zabita, reżyser krzyczy: „koniec!” i następny bestseller znajduje się „w bryce”. 

Niewiarygodne, na te filmy jest nieprawdopodobne zapotrzebowanie; ludzie płacą za nie fortuny. Gdy 

już raz otworzysz demonom szeroko drzwi do swego wnętrza to już nie ma żadnych ograniczeń. 

Spójrz listę zboczeń seksualnych, którym w tych dniach ludzie niewolniczo ulegają: 
– seks ze zwierzętami. 
– seks z martwymi ciałami.  
– seks z dziećmi.  
– "satysfakcjonujące” filmy. 
– sadomasochizm. 
– kazirodztwo.  
– homoseksualizm. 
– lesbijstwo. 

Te chorowite i degradujące akty krzyczą głośno, że demony kontrolują i rządzą zwiedzonymi ofiarami 

tak, aby dokonywały najbardziej chorych aktów, jakie można sobie wyobrazić. Niemoralny seks 

doprowadzi cię do ruiny. Jest to narzędzie Szatana, aby cię dostać w swoje łapska i utrzymywać na 

drodze w dół, po schodach do piekła. Na początku wszystko zacznie się bardzo niewinnie i 

bezboleśnie, lecz to, czego nie wiesz to fakt, że gorąca noc piątkowa z twoim chłopakiem czy 

dziewczyną, otwiera bramy potopu demonów, które zaleją twoje życie. 

Zatrzymaj się i pomyśl teraz. Jeśli tylko nie chcesz, aby demony weszły i zaczęły kontrolować twoje 

życie, nie otwieraj drzwi uprawiając przedmałżeński seks. 

  



ROZDZIAŁ 12 
SAMOBÓJSTWO NIE JEST ROZWIĄZENIEM!  
 
 
 
 

  



Czy kiedykolwiek myślałeś już nad odebraniem sobie życia? Jeśli tak, to możesz być pewny jednej 

rzeczy… 

… Szatan i jego demony pracowały nad tobą. 

Jasne i proste – diabeł chce twojej śmierci! Radośnie wyczekuje i chichocze od do ucha do ucha, tylko 

myśląc o tym, jak twoje ciało ześlizguje się w wieczne płomienie piekła. 

A on chce, aby to się stało… teraz! 

Niemniej, nie jesteś też jedyną młodą osobą, której śmierci pragnie, statystyki samobójstw wśród 

nastolatków biją w niebiosa. Diabelski plan działa doskonale. Najpierw wprowadza demony do wnętrz 

nastolatków przez muzykę rockową, narkotyki i inne środki, po czym, krok po kroku, bezradna 

młodzież jest wleczona w dół na dno szatańskich schodów. Następnie demony prowadzą ich do próby 

samobójczej. Bez względu na to, co słyszałeś o samobójstwie, musisz zrozumieć jedno: jest to ostatni 

stopień na schodach do piekła i prowadzi wprost do wiecznego potępienia. 

W czasie mojej pracy z trudną młodzieżą słyszałem o wielu nastolatkach, które popełniły samobójstwo 

czasami z zupełnie bezsensownych powodów: 

 Jedna z notek zostawionych przez młodego samobójcę mówiła, że zabił się, ponieważ 

problemy z trądzikiem, były czymś więcej niż on mógł znieść. 

 Następny nastolatek wyjął pistolet z szuflady i przestrzelił sobie głowę, ponieważ zerwała z 

nim dziewczyna. 

Lista jest bardzo długa. Oczywiście, nikt zdrowo myślący nie zabił by się mając takie powody. Zatem, 

dlaczego? Skąd bierze się ten ogromny wzrost liczby samobójstw wśród młodzieży w ciągu ostatnich 

kilku lat? To demony prowadzą nastolatków do tego, aby odebrały sobie życie… i ci biedni młodzi 

ludzie nie mają pojęcia, kto w nich ugodził. 

Reklamy 

Następnym powodem tak radykalnego wzrostu liczby samobójstw nastolatków jest ogromne 

rozpowszechnienie reklam. Na każdym miejscu, gdziekolwiek się nie obejrzysz, Szatan reklamuje 

samobójstwo, jako rozwiązanie problemów młodych ludzi. 

Piosenka Ozzy Osbourn”a „Suicide Solution” (Samobójcze rozwiązanie) nie została napisana przez 

przypadek. Każde jej słowo pochodzi bezpośrednio od złego mistrza Ozziego. Pewien nastolatek 

przestrzelił sobie głowę po wielokrotnym przesłuchaniu niebezpiecznego, marszu demonicznej śmierci 

Ozziego. Ta piosenka ciągle była odtwarzana, gdy policja znalazła ciało. Wiele rockowych piosenek 

mówi łatwowiernym nastolatkom, że samobójstwo jest odpowiedzią na ich problemy. Jeden chłopiec 

dał radę; drugi ocalał, lecz bez twarzy. 



Przeczytaj ten satanistyczny tekst pochodzący z „Suicidal Tendencies” (Samobójcze Skłonności): 

Samobójczy krach Suicidal Failure 

Ojcze, przebacz mi 

Bo nie wiem, co robić 

Próbowałem już wszystkiego 

Teraz zostawiam to tobie 

Nie chcę żyć 

Nie wiem dlaczego 

Nie mam powodu 

Po prostu chcę umrzeć. 

Pamięć jutra (Memory of tomorrow) 

Masowy głód, zatruta woda 

Zniszczone miasta, psujące się ciała 

Zabiję się. 

Raczej wolę umrzeć. 

Gdybyś mógł zobaczyć przyszłość 

Wiedziałbyś dlaczego. 

Samobójstwo jest alternatywą (Suicide’s An Alternative) 

Mam dość ludzi – nikt nie jest prawdziwy 

Mam dość lasek – wszystkie to dziwki 

Mam dość ciebie – jesteś zbyt elegancki 

Mam dość życia – ono wysysa 

Chory i zmęczony – i nikogo to nie obchodzi 

Mam dość siebie – nie chcę żyć 

Mam dość siebie – zamierzam umrzeć. 

AC/DC wstawia samobójstwo w swojej piosence „Shoot To Thrill” (Strzelaj dla dreszczu emocji). W 

końcu co najmniej jeden fan potraktował poważnie ich radę. Nastolatek strzelił i zabił się, odtwarzając 

tą piosenkę na walk-manie. 

Piosenka Blue Oyster Cult „Don’t Fear The Reaper” (Nie bój się żniwiarza) mówi nastolatkom, że nie 

należy się bać śmierci i piekła: 

Chodź baby (nie bój się żniwiarza)  
Weź moją rękę baby (nie bój się żniwiarza) 
Będziemy mogli latać (nie bój się żniwiarza) 



Jest wiele sposobów, którymi Szatan posługuje się, aby wepchnąć swój ulubiony produkt: 

TV jest następnym z jego ulubionych wyjść. Piosenką przewodnią długiej serii występów zespołu 

MASH była „Sucide Is Painless” (Samobójstwo jest bezbolesne). 

Również filmy pokazują tą samą reklamę. W produkcji „Better Off Dead” główny bohater usiłuje 

znaleźć nowe sposoby na zabicie siebie samego. Za każdym razem, gdy pojawia się problem, jego 

odpowiedzią jest próba samobójcza. Choć miało to być w zamiarze śmieszne, wątpię czy rodzice, 

których nastolatki odebrały sobie życie, postrzegały to jako humor. 

Cieszę się, że się nie udało 

Jest jeszcze jeden pewny dowód na to, że niemal wszystkie samobójstwa nastolatków są wywoływane 

przez demony. Prowadziłem sesje porad z setkami nastolatków, którzy usiłowali skończyć ze 

wszystkim. Nie jestem w stanie powiedzieć wam ile razy słyszałem takie historie jak:  

„Jak tylko połknęłam pigułki zdałam sobie sprawę z tego, że nie chcę umrzeć. Nie mogłam uwierzyć w 

to, co zrobiłam. Zaczęłam walkę o życie”. 

„Myślałem, że chcę skończyć z tym wszystkim, lecz zaraz po nacięciu sobie nadgarstków, robiłem 

wszystko, co tylko możliwe, aby zatrzymać krwawienie. Wiedziałem, że nie chcę umierać”. 

Co się stało? Demony mieszkające w młodym człowieku doprowadziły go do próby zabicia siebie. 

Samobójstwa chcą demony, a nie młody człowiek. Gdy już próba samobójstwa zostaje podjęta, 

nastolatek zdaje sobie sprawę z tego, co się stało i natychmiast zaczyna walkę o życie. On nie chce 

umierać. 

Jeszcze jeden typowy przykład: 

Carol nie była w stanie więcej wytrzymać. Jej rodzice byli obłożnie chorzy, narkotyki zaciemniały jej 

myślenie i zmieniały jej życiowe motywacje. Nienawidziła mieszkania w tym domu, lecz nie miała się 

dokąd udać, właśnie zerwała z chłopakiem i czuła się bardzo samotnie, a depresja miażdżyła ją. 

Stopnie w szkole drastycznie obniżyły się, spadła na nią zasłona ciemności, odpychając od niej 

wszelkie światło. Pod tą presją była już gotowa wybuchnąć. Zanim przełknęła ostatni łyk, wróciła do 

świadomości. 

– Co też zrobiłam? Nie chcę umierać! – krzyczała. 

Chwyciła za telefon i wezwała ambulans: 

– Pomocy! Umieram! Proszę, przyjedźcie szybko! 

Czy ta dziewczyna rzeczywiście chciała umrzeć? Nie! To Szatan chciał jej śmierci, aby zrobiła ostatni 

krok na schodach do piekła i do płonących ogni. 



Nie ma drugiej szansy 

Bill nie był szczęśliwy. Gdy zdecydował się zakończyć swoje życie, zakradł się z pistoletem do swojej 

sypialni. Załadował go, wsadził sobie do ust i nacisnął spust. Nie miał już drugiej szansy. W ciągu kilku 

sekund części jego ciała znalazły się rozrzucone po całym pokoju, a co gorsze poszedł prosto do 

piekła, gdzie będzie płonął na wieki. 

Pamiętam taśmę wideo, na której widać było chłopca, który usiłował zabić się podobnie jak to zrobił 

Bill. Pomimo, że wsadziło sobie lufę pistoletu do ust i odstrzelił sobie kawał twarzy, nie zginął – teraz 

ostrzega nastolatków mówiąc, że samobójstwo nie jest rozwiązaniem. 

Posłuchajcie, samobójstwo nie jest, powtarzam, nie jest rozwiązaniem waszych problemów. Gdy 

myśli o samobójstwie skradają się w twoim umyśle to nie ma żadnych wątpliwości, że Szatan i jego złe 

demony usiłują strącić cię z ostatniego stopnia schodów do piekła, abyś zrobił ostatni fatalny krok. Bez 

względu na to, jak bolesne są twoje problemy, są one niczym w porównaniu z wiecznymi torturami, 

które czekają na ciebie w piekle. Nie pozwól na to, aby oszukał cię Szatan. Samobójstwo nie rozwiąże 

twoich problemów, lecz zapieczętuje twoją zgubę w piekle. 

  



ROZDZIAŁ 13 
UWIELBIANIA SZATANA: OSTATECZNE ZWIEDZENIE. 

 
 
 

 
  



Najbardziej Szatan musi się naśmiewać z tych wszystkich nastolatków, których na całym świecie 

sprowadził oszustwami do udziału w grupach oddawania mu czci. Nie jest to tajemnicą, że cześć dla 

Szatana rozpowszechnia się jak narkotyki na koncertach rockowych. Setki tysięcy nastolatków 

dobrowolnie biorą udział w satanistycznych sabatach. Przy obietnicach mocy, sławy i przyjaciół młodzi 

ludzie przyrzekają oddać swoje życie na całkowitą służbą Szatanowi. Oto kilka wabiących ofert jakie 

możesz usłyszeć, gdy pracownicy Szatana próbują przekonać cię, abyś przyrzekł swoje 

posłuszeństwo ich mistrzowi: 

 Możesz mieć każdego chłopaka czy dziewczyną, kogo zechcesz. 

 Możesz mieć każdy narkotyk i pieniądze jakich zapragniesz. 

 Możesz stać się najpopularniejszą osobą w szkole. 

 Możesz uzyskać władze do kontrolowania innych ludzi. 

 Cokolwiek twoje małe serce zapragnie, możesz to mieć. 

Brzmi wspaniale, prawda? Właśnie dlatego setki tysięcy nastolatków oddaje swoje życie Szatanowi. 

Zapomniałeś mi o tym powiedzieć 

Lecz jest inna strona oddawania czci Szatanowi, którą twój wróg trzyma w głębokiej tajemnicy dopóki 

nie przekroczysz progu z poza którego nie ma już powrotu. Gdy już zostaniesz zwerbowany to 

pierwszym zadaniem Szatana jest wprowadzenie do twojego wnętrza demonów, a gdy to się stanie, 

przyjęcie skończone. Teraz już znalazłeś się w pułapce! Nie możesz wyjść, nawet jeśli chcesz. Jesteś 

bezsilny i nie możesz pomóc sobie samemu. Teraz Szatan ma już nad tobą całkowita kontrolę. Teraz 

możesz tylko stać i bezsilnie patrzeć na nieszczęścia i agonię jaką ci zgotował twój zły mistrz. 

Przyjrzyjmy się kilku nastolatkom i zobaczmy jak zmieniła ich cześć oddawana diabłu, po tym, gdy 

uwierzyli w diabelskie kłamstwa i przysięgli służyć tylko jemu: 

W stanie Montana czciciel Szatan pchnął pewnego mężczyznę 27 razy, odciął mu ramiona i nogi, 

wyciął jego serce i zjadł. Kiedy go aresztowano,miał jeszcze w kieszeni jeden palec ofiary. 

W stanie Massachussetts, grupa kultowa Szatana zabiła 20 letnią kobietę, odcięli jej palce nacięli jej 

krtań, odrąbali głowę i kopali nią wokół, po czym lider odbył stosunek seksualny z tym okaleczonym 

ciałem bez głowy 

Zastanawiam się dlaczego sataniści nigdy nie wspominają o tego typu działalności potencjalnym 

członkom, zanim oni przystąpią do grupy. Oto jeszcze kilka przykładów: 

Wzorowi uczniowie, nastolatki z Ontario, ze średniej szkoły w stanie Kalifornia, zaplanowali, krok po 

kroku, jak pozbyć się swoich rodziców. Krokiem 10 było złożenie „ostatecznej ofiary”. Ciała rodziców 

miały zostać pokrojone i podane psom na pożarcie, po czym psy miały być poświęcone na ofiarę 



17 letni chłopiec został przywiązany do łóżka jako część satanistycznego rytuału. Czterech czcicieli 

Szatana wylało na niego płyn do zapalniczek, przyczepiło taśmą petardy do jego ciała i oddawało na 

niego mocz cytując satanistyczna szantę, po czym bezbronny młody człowiek został podpalony. 

Sataniści nagrali wszystko na taśmę, aby „cieszyć się” tym jeszcze później wiele razy 

Po zaprzysiężeniu swojej wierności Szatanowi, Richard Ramirez ruszył w życie, które bardzo 

podobało się jego mistrzowi. Był aresztowany i skazany wraz z czternastoma innymi brutalnymi 

mordercami i 54 zbrodniarzami, włączając w to napady seksualne, rabunkowe i włamania. W 

zatłoczonej sali sądowej w czasie rozprawy dumnie błysną pentagramem (satanistyczny symbol) i 

krzyknął: „Heil Szatan”. 

To jeszcze nie wszystko 

Jest jeszcze wiele innych działań wymaganych od satanistów, o których oni zapominają wspomnieć, 

gdy rekrutują cię do uczestnictwa. Czciciele szatan są zmuszani do picia takich rzeczy jak mocz i 

krew. Dokonują w czasie swych rytuałów różnorodnych krwawych ofiar ze zwierząt, a ich ulubionymi 

ofiarami są dzieci – im młodsze tym lepsze. Jeśli jesteś dość mądry to zdasz sobie sprawę z tego, że 

potrzebują około 50.000 – 60.000 ofiar co roku. Kiedy już raz przystąpisz, możesz po prostu zgłosić 

się na „ochotnika”. 

Lisa Levitt Ryckman pisze o satanizmie nastolatków następująco: 

Największą rzeczą jakiej możesz dokonać w satanizmie to zabić samego siebie. Jest to najwyższe 

uznanie złożone Szatanowi. 

Oczywiście, jest to najwyższy haracz złożony Szatanowi, wypełnia on jego ostateczny cel, którym jest 

doprowadzenie cię oszustwami do zrobienia ostatniego kroku na schodach do piekła, abyś na wieki 

płonął razem z nim w jeziorze ognia. 

W Nowej Zelandii tytuły na pierwszych stronach gazet donosiły: „Trzech fanów rocka zginęło w 

„diabelskiej” grupie”. Młodzi ludzie, którzy wielbili satanistyczne grupy takie jak „Sisters of Mercy” i 

„Jezus and Mary chain” zabili się w kultowym rytuale samobójczym: 

16 letni chłopiec przestrzelił sobie głowę strzelbą 0.22. Dwóch innych zmarło w samochodzie 

wypełnionym spalinami 

Nie daj się zwieść (oszukać) 

Dlaczego nastolatek miałby (czy nawet dorosły w tym przypadku) brać udział w grupie, która prowadzi 

tego typu działalność? Z jednej bardzo prostej przyczyny…. ponieważ zostali straszliwie zwiedzeni. 

Dziś, Szatan zwodzi i niszczy nastolatków jak nigdy dotąd. Przełykają jego kłamstwa i ślepo podążają 

jego przepełnionymi agonią śladami, służąc temu, który planuje ich wieczne potępienie. W czasie, gdy 



oni poszukują wypełnienia napełnionych pożądliwością reklam Szatana, ich życie ulega zniszczeniu. 

Gdy śnią im się wielkie marzenia, zataczają się i ześlizgują coraz bliżej i bliżej do czerwonych, 

przypiekających płomieni.  

Posłuchajcie, Szatan obieca wam cały świat i będąc szczerym, jest wiele rzeczy, które on faktycznie 

może wam dać. Lecz pamiętajcie o tym, że te materialne rzeczy nigdy nie będą warte ceny, która 

przyjdzie wam zapłacić za nie, zarówno w tym życiu, jak i wtedy, gdy będziecie na wieki płonąć w 

piekle. 

Skazany na piekło 

Z powodu swej pychy i buntu przeciwko Bogu, Szatan został skazany na spędzenie wieczności w 

jeziorze ognistym jeszcze przed stworzeniem świata. Spójrz na to, co powiedział Wszechmogący (Iz 

14:12:15): 

O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco 

narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad 

gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam 

się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. 

Ostatnim przystankiem Szatana jest piekło… i nie będzie to impreza (Obj. 20:10): 

A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i 

fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. 

Szatan wie o tym, dokąd zmierza i wie o wiecznym potępieniu jakie czeka tam na niego. Teraz więc 

chce przekonać każdego, kogo tylko może (włączając w to ciebie), abyś poszedł za nim do tego 

miejsca cierpienia. On postara się o to, abyś uwierzył w dowolne z jego kłamstw, jakimi tylko może cię 

zwieść, abyś był jego współlokatorem w piekle na zawsze. 

 Jeśli będzie mógł sprawić, abyś uwierzył, że będziesz rządził z nim tutaj, to zrobi to. 

 Jeśli będzie mógł sprawić, abyś uwierzył, że tak naprawdę to piekło nie istnieje, to właśnie to 

sprawi. 

 Jeśli będzie mógł cię przekonać, że piekło jest wspaniałym miejscem, to taka będzie jego 

taktyka. 

Szatan zrobi wszystko co tylko możliwe, aby powstrzymać cię przed uwierzeniem w prawdę i jej 

przyjęciem. A prawda jest taka: Szatan nienawidzi cię z ogromną pasją! Jego jedynym pragnieniem 

jest usłyszeć twoje bolesne krzyki, gdy będziesz wspólnie z nim torturowany płonącymi płomieniami 

piekła. 

  



Ojciec kłamstwa 

Diabeł zawsze był mistrzem zwodzenia i mistrzem kłamstwa. Spójrz na to, co Biblia mówi na jego 

temat (Jn 8:44): 

Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był 

mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi 

od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 

(Obj. 12:9) 

I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; 

zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. 

Szatan zawsze był dobry w składaniu kwiecistych obietnic lecz na końcu te same ogniste płomienie 

czekają jego i wszystkich tych, którzy zdecydowali chodzić jego złymi drogami. 

Proszę! Nie daj się zwieść! 

Jest tylko jeden powód, dla którego Szatan chce, abyś mu służył. Chce wprowadzić swoje demony do 

twojego wnętrza, aby cię następnie używać do realizowania swoich chorych planów i ostatecznie 

zabić cię, pozostawiając cię, abyś na wieki płacił cenę. Przestań wierzyć w diabelskie kłamstwa, on 

nie ma nic dobrego do zaoferowania ci. Nie bądź głupi, spójrz ponad jego fałszywymi obietnicami i 

zobacz czym naprawdę jest oddawanie czci Szatanowi. 

 Jeśli łykanie moczu i krwi nie jest dla ciebie atrakcyjne to trzymaj się z dala od tego okultyzmu. 

 Jeśli kopanie w kółko odrąbanej głowy nie jest dla ciebie zabawnym pomysłem, trzymaj 

Szatana daleko od siebie. 

 Jeśli jedzenie ludzkiego serca nie jest idealną przekąską dla ciebie, unikaj satanizmu jak plagi. 

 Jeśli nie chcesz smażyć się w piekle na zawsze, (domyślasz się…) 

  



ROZDZIAŁ 14 
OSTATNI STOPIEŃ TYCH SCHODÓW 
 
 

  



Już tam niemal byłeś! 

Osiągnąłeś już ostatni stopień na schodach do piekła. Diabeł przez cały czas używa ciebie, teraz jest 

czas na to, aby wrzucić cię do płomieni ognistych. 

Zbliżasz się do przeżycia takiego horroru, o jakim nigdy nie pomyślałbyś, że w ogóle jest możliwy. 

Twoje zdumione oczy będą oglądać tańczące, żółte płomienie i gęsty czarny dym bijące w górę. 

Wywracający wnętrzności smród płonących ciał, będzie powodował pragnienie wymiotów. W twoich 

uszach będzie brzmieć rozdzierający gardła wrzask milionów przypiekanych skwierczącymi 

płomieniami. 

I nie ma stamtąd ucieczki …. nigdy! 

Jesteś teraz bardzo bliski zepchnięcia w te ogniste płomienie piekła. Podobnie jak ci wszyscy, którzy 

tam już są, będziesz wrzeszczał w agonii, będziesz błagał o śmierć, tylko po to, aby zakończyć ból, 

lecz nigdy nie umrzesz... a ból nigdy nie przeminie. Uwierzyłeś w diabelskie kłamstwa, a teraz jest 

czas na zapłatę. Najstraszniejsze miejsce w całym wszechświecie ma stać się twoim domem. Witamy 

w piekle. 

„Teraz widzę wyraźnie” – krzyczysz. – Gwiazdy rocka okłamywały mnie. Oni mnie oszukali, byłem tak 

głupi. Gdybym tylko posłuchał.. Nigdy nie powinienem był…” 

Lecz już jest za późno! Na wieki wieczne będziesz wrzeszczał pełnym agonii, mrożącym krew w 

żyłach głosem i nie będzie miało żadnego znaczenia to, że twoi rockowi bogowie smażą się tuż obok 

ciebie 

Byłeś ostrzegany! 

Najgorsze jest to, że Bóg starał się ostrzec ciebie, On nie chciał, abyś tam skończył. Wszystko, co 

miałeś zrobić to wziąć do ręki Biblię. Bóg powiedział ci, dokąd podążasz (Ps. 9:18 Biblia Tysiąclecia):  

Niechaj występni odejdą precz do Szeolu (piekła) 

Bóg nawet opisał piekło bardzo szczegółowo, aby cię ostrzec, jak straszliwie tam jest. Oto kilka 

fragmentów, w których Bóg opisuje te wieczne wiezienie ognia: 

Obj.20:15 

I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. 

Mat. 25:41 

…wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i 

jego aniołom. 

Mat. 25:45 

I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 



Nie powinieneś był słuchać tego duchownego czy ewangelisty, który mówił, że nie ma takiego miejsca 

jak piekło. Mylił się! Powinieneś był słuchać Słowa Bożego: 

2 Tes. 1:8-9 

w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni 

ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i 

od mocy chwały jego, 

Obj. 21:8 

Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i 

bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 

Obj. 14:9-11 

A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego 

posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino 

gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i 

wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w 

nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. 

Nie powinieneś był słuchać kłamców takich jak Bon Scott, który powiedział: „Piekło nie jest takim złym 

miejscem”. Mylił się: 

Mat. 8:12 

Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. 

Jud 13. 

…dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. 

Mat 23:33 

Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? 

Zanim zdecydujesz się iść za Szatanem, powinieneś wiedzieć dokąd on cię zaprowadzi. On wie gdzie 

podąża, a teraz chce, abyś ty był jego gościem w wieczności. 

Obj. 20:10 

A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i 

fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. 



Diabeł spędzi wieczność płacąc za swój bunt przeciwko Bogu w jeziorze ognia i siarki, a teraz jeszcze 

ty masz się do niego przyłączyć. Kiedy leżysz wieczorem w łóżku, zamknij swoje oczy i pomyśl: 

Gdyby serce przestało mi bić dzisiaj w nocy, to będę płonął na wieki. Jestem na samym skraju piekła, i 

diabeł szybko skrada się za moimi plecami. Już ma mnie wepchnąć z tyłu do czerwony płomieni. 

Gdy czytasz te słowa, wiem o tym, że twój wróg krzyczy do ciebie: 

Nie wierz w to, co czytasz. To nie prawda. On nie ma pojęcia o czym pisze. 

Diabeł nie chce, abyś znał prawdę, on nie chce, abyś myślał o swoim przeznaczeniu nawet przez 

ułamek sekundy. Boi się, że ciebie straci. 

Lecz to jest prawda. Uwierzyłeś w brudne kłamstwa diabła. Szedłeś uważnie kładzionymi przez niego 

schodami, ruszyłeś drogą do piekła. Teraz już niemal tam jesteś, już czas spłonąć. Czy słyszysz te 

wrzaski z oddali? Zbliżają się! Czy czujesz smród palonych ciał? Czy dym już gryzie cię w oczy? 

„Nie wierz temu, co czytasz” – diabeł wrzeszczy zdesperowany. Teraz faktycznie Szatan się spoci, 

miał ciebie w garści tak długo; jesteś tak blisko piekła; on nie chce ciebie stracić. Lecz ma jeden 

główny problem: właśnie go złapałeś. Teraz już wiesz, że zwodził cię, wiesz o tym, że kierujesz się ku 

piekłu, teraz już wiesz, że twoim rzeczywistym wrogiem jest Szatan. 

„Och, nie!” – krzyczy diabeł. Mam jeszcze więcej złych wieści dla niego. Za chwilę odwrócisz tą stronę 

i odkryjesz, że możesz wyrwać się z tych schodów do piekła teraz, możesz uciec przed wiecznym 

cierpieniem, które jest przed tobą. 

Szatan wzywa pomoc spotykając się ze swoimi doborowymi siłami demonów. 

„Musimy zatrzymać tego młodego człowieka” – wydaje rozkazy. „Następny nastolatek prześlizgnie się 

nam przez palce. Niech ktoś coś zrobi…. szybko!” 

Szatan wie o tym, że wkrótce usłyszysz jedno przesłanie, którego on nienawidzi bardziej niż 

czegokolwiek innego. 

  



ROZDZIAŁ 15 
TWOJA JEDYNA NADZIEJA 
 
 
 

  



Dla tych nastolatków, którzy wykonali ostatni krok na schodach do piekła jest już za późno! Nie ma 

żadnej nadziei! Zostali zwiedzeni przez diabła a ich życie i dusze zniszczone. Będą płonąć w jeziorze 

ognistym… 

I nigdy stamtąd nie wyjdą! 

Lecz teraz nadchodzi najbardziej ekscytująca wiadomość jaką kiedykolwiek słyszałeś, ponieważ dla 

ciebie JEST NADZIEJA! Jest odpowiedź! Młody człowieku, bez względu na to jaki problem teraz cię 

dręczy, nie ważne jak daleko upadłeś na diabelskich schodach do piekła, jest odpowiedź. Widziałem 

wielu młodych ludzi, z którymi rozmawiałem o wszelkich możliwych ich problemach, jak znajdują 

jedną, jedyną odpowiedź i jak ich życie w cudowny sposób ulega zmianie. 

Najważniejsze jest to, abyś zdał sobie sprawę z tego, że jesteś w samym środku walki duchowej. . . 

walki o twoją duszę. Problemy, z którymi się zmagasz nie są przypadkiem, lecz zostały uważnie 

zaplanowane przez Szatana (1 Ptr. 5:8): 

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by 

pochłonąć. 

Diabeł pracuje w nadgodzinach, aby zniszczyć twoje życie i duszę, lecz Bóg już zrobił wszystko, co 

jest konieczne, aby cię wyratować. Bóg już udzielił odpowiedzi na twoje problemy. Jaka to odpowiedź? 

Jezus Chrystus! 

Jezus kocha cię! Kocha ciebie tak bardzo, że przyszedł na ziemię, wycierpiał ból okrutnego 

drewnianego krzyża i umarł jedną z najbardziej bolesnych śmierci, jaką może umrzeć człowiek. Został 

ukrzyżowany. Jego śmierć na krzyżu zapłaciła karę za twoje i moje grzechy. Dlatego, że Jezus umarł, 

ty możesz odnieść zwycięstwo nad złym. Jezus Chrystus jest jedynym, który może wyrwać cię ze 

schodów do piekła i postawić twoje drżące nogi na solidnych schodach do nieba, najbardziej 

ekscytującą wieścią jest to, że On pragnie zrobić to dla ciebie, chce to zrobić już teraz. To zależy tylko 

od ciebie. Biblia mówi (2 List Piotra 3:9): 

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje 

cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do 

upamiętania. 

Czy o tym wiesz, czy nie, każdy (włącznie z tobą) komuś służy. Albo służysz Bogu, albo diabłu. 

Możesz mówić: „Ja nie, nie służę żadnemu z nich”. Błąd! Bóg juz wcześniej odpowiedział na to pytanie 

(List do Rzymian 6:16): 

Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu 

jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 



Albo służysz Bogu, albo Szatanowi. Jeśli chcesz poddać swoje życie grzechowi, jesteś sługą Szatana. 

Mam nadzieję, że mówisz teraz: 

„Nie chcę mieć już nic wspólnego z Szatanem, 

Jak mogę wydostać się z tych schodów do piekła?” 

Jest tylko jeden sposób . . . i jest to najpiękniejsza historia na całym świecie. 

Prawdziwa miłość 

Na przekór temu, że buntowałeś się przeciwko Bogu i plułeś mu w twarz, Bóg nadal ciebie kocha i 

chce dać ci najcenniejszy na całym świecie dar – życie wieczne w niebie. Biblia mówi (List do 

Rzymian 6:23): 

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. 

Dokładnie w tej chwili możesz uciec z ciemnych i ponurych schodów do piekła, i przyjąć cudowny dar 

życia wiecznego. Oto, co musisz zrobić: 

Po pierwsze: musisz zrozumieć, że nie możesz zarobić na życie wieczne, jest to dar (List do Efezjan 

2:8): 

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby 

się kto nie chlubił. 

Nikt nie zasługuje na niebo, ponieważ nie ma ludzi bez grzechu (List do Rzymian 3:10): 

jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, 

Lecz Bóg tak bardzo kocha cię, że posłał swojego własnego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przelał 

swoją krew i umarł na krzyżu dla ciebie. Jezus nigdy nie zgrzeszył, więc nie musiał umierać. Gdy 

oddał swoje życie, umarł za ciebie (List do Rzymian 5:8): 

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus 

za nas umarł. 

Gdy Chrystus umarł, wylał swoją czystą, bezgrzeszną krew, aby zapłacić cenę za twoje grzechy. 

Wyłącznie krew Chrystusa może je zmyć: 

Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew 

Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 



W jaki sposób możesz otrzymać ów dar wiecznego życia? 

1. Pokutuj – „odwróć” się od swojego grzesznego stylu życia. Nie możesz żyć na schodach do piekła i 

pójść do nieba. (Ew. Łukasza 13:5) 

lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. 

2. Przyjmij Jezusa Chrystusa jako Pana i Mistrza twojego życia. Boże Słowo mówi (List do Rzymian 

10:9-10): 

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go 

z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje 

się ku zbawieniu. 

Biblia obiecuje, że jeśli zawołasz do Boga szczerym sercem i poprosisz go, aby przyszedł do twego 

serca i uratował cię, on to zrobi: 

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie 

Jeśli chcesz uciec przed złymi szponami Szatana i już teraz przyjąć Jezusa Chrystusa jako twojego 

Pana i Zbawiciela, pomódl się szczerze ze swego serca tak: 

Drogi Panie Jezu 

Przepraszam, za życie jakie prowadziłem. Chce zejść ze schodów do piekła i zerwać ciężkie łańcuchy, 

którymi Szatan mnie owinął. Proszę przyjdź do mego serca i zbaw mnie, przebacz mi wszystkie moje 

grzechy. Przyjmuję ciebie teraz jako mojego osobistego Pana, Mistrza i Zbawiciela. W imieniu Jezusa, 

amen 

Jeśli właśnie się pomodliłeś w ten sposób i było to w twoim sercu to teraz jesteś dzieckiem Boga i 

masz życie wieczne. Zostałeś wyrwany ze schodów do piekła i znajdujesz się na drodze do usłanych 

złotem ulic w niebie: (Ewangelia Jana 1:12): 

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) 

którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. 

(Ewangelia Jana 3:16): 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 

zginął, ale miał żywot wieczny. 

  



Młoda osobo, nie ma innej odpowiedzi. Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią. Biblia mówi (Dzieje 

Apostolskie 4:12): 

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 

ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 

Pracowałem z młodymi ludźmi, którzy wszędzie poszukiwali odpowiedzi i zawsze wracali z niczym, 

dopóki nie przyszli do Jezusa. Wielu z ich rodziców również poszukiwało. Próbowali z psychiatrami, 

psychologami, terapeutami, doradcami itd. Jednak żaden z tych „ekspertów” nie mógł pomóc ich 

dzieciom, ponieważ Jezus jest jedyną odpowiedzią. To, czego cały świat ze swoją mądrością nie 

może zrobić, Jezus może natychmiast. 

Chciałbym się móc podzielić z wami tymi wszystkimi fascynującymi historiami przemienionych ludzi, 

których byłem świadkiem przez te lata. Nie istnieje nic bardziej wspaniałego jak obserwacja zmian w 

życiu dokonywanych przez Jezusa Chrystusa. Oto tylko dwa przykłady. 

Pam 

Pam była fizycznie i seksualnie wykorzystywana jako dziecko. Zabawiała się z narkotykami i 

alkoholem w wieku sześciu czy siedmiu lat. Odtąd jej życie stało się żywym koszmarem. Potem 

nastąpiło pełne uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Nienawidziła siebie, życia i próbowała popełnić 

samobójstwo przy kilku okazjach. Była zamykana i wykorzystywana w psychiatrycznych instytucjach 

kilka razy. Jej życie było śmietnikiem seksu, włącznie z gwałtem, lesbijstwem, sadomasochizmem i 

seksem ze zwierzętami. Odwiedzała doradców, terapeutów i wielu innych, jednak nikt nie mógł jej 

pomóc. Wielu specjalistów powiedział jej, że nie można jej pomóc, mówili, że zaszła za daleko. 

W końcu jest odpowiedź 

Ostatecznie, w desperacji, zwróciła się do Jezusa Chrystusa. Skłoniła głowę i ze łzami spływającym jej 

po twarzy poprosiła Jezusa Chrystusa, aby przebaczył jej grzechy, wszedł do jej serca i zbawił ją. 

Cuda zaczęły się dziać natychmiast, całe jej życie zaczęło się zmieniać. Jej twarz ze zmarszczonymi 

brwiami napełnił uśmiech, desperację zastąpiła radość a zamieszanie – piękny wewnętrzny pokój. 

Pewna młoda kobieta, która kiedyś z desperacją chciała umrzeć, nagle została pochłonięta przez 

radość życia. W końcu Pam zdała sobie sprawę z tego, że Jezus był jej najlepszym przyjacielem. 

Kochał ją wystarczająco, aby dobrowolnie umrzeć na krzyżu Kalwarii po to, aby ona mogła uciec ze 

schodów do piekła i cieszyć się pokojem w tym życiu oraz chwała i pięknem na wieki w niebie. Jakiż 

cud! 

  



George 

W ósmym rozdziale mówiliśmy o Georgu, młodym mężczyźnie, który niemal sięgnął do swego 

ostatniego kroku na schodach do piekła. Jego życie było ruiną. Był, zgodnie z normami tego świata, 

narkomanem, dilerem narkotyków, złodziejem, bezwartościowym włóczęgą. Poprosił Jezus, aby 

wszedł do jego serca i zbawił go. Pokutował ze swoich grzechów i obiecał Bogu, że zmieni swoje 

życie. W tym momencie stał się dzieckiem Bożym. Jego imię zostało zapisane w Księdze Życia 

Baranka i mocna dłoń Boża podniosła George'a ze schodów do piekła. Aniołowie w niebie cieszyli się i 

był to najpiękniejszy moment w jego życiu. 

Od tej chwili, życie Georga nigdy już nie było takie samo. Z Boża pomocą przestał brać i 

rozprowadzać narkotyki, całe jego życie zmieniło się, był żywym dowodem tego, że prawdę mówi ten 

werset (2 List do Koryntian 5:17): 

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało 

się nowe. 

Wiele lat George pragnął oczyścić swoje życie, lecz nigdy nie mógł tego zrobić, lecz zamiast tego 

wpadał coraz głębiej w grzech. Lecz gdy poprosił Jezusa, aby wszedł do jego serca, Jezus zrobił to, 

czego nie mógł zrobić George. Po raz pierwszy w życiu był faktycznie szczęśliwy. Złość, nienawiść i 

bunt zostały zastąpione wspaniałym pokojem, którego nie da się opisać. 

Możesz mówić: „To nie może być takie proste”. Nie było to proste dla Jezusa, kosztowało to Pana 

życie. Lecz on dobrowolnie zapłacił cenę za nasze grzechy, cenę, której my nie bylibyśmy w stanie 

zapłacić. 

Bóg zmieni każdego 

Widziałem jak ta piękna zmiana dokonuje się w tysiącach nastolatków. Lista problemów, z których 

zostali uzdrowieni jest nieskończona: narkomani, prostytutki, ofiary wykorzystań, alkoholicy, 

uciekinierzy itp… Oni wszyscy odkryli, że Jezus jest jedyną odpowiedzią. 

Młodzieńcze, ten sam Jezus, który z miłością wciągnął swoją swoja rękę do każdego z tych 

nastolatków, chce zrobić dla ciebie to samo. Musisz tylko zaprosić Go do swojego serca i odwrócisz 

się od swojej grzesznej drogi. 

Nie mów: „ja nie mogę się zmienić”. Ewangelia Mateusza 19:25 

Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. 

Gdy skończysz czytać ten rozdział, dokonaj wyboru. Wybierz jedną z dwóch rzeczy. 

  



ROZDZIAŁ 16 
PIĘĆ KROKÓW WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU  
 
 
 
 

  



Jeśli jesteś teraz prawdziwym chrześcijaninem to całe twoje życie zacznie się zmieniać, nie dlatego, 

że musi, lecz dlatego, że chcesz. Pamiętasz, powiedzieliśmy w poprzednim rozdziale, że aby być być 

chrześcijaninem, musisz chcieć pokutować czy odwrócić się od swojego grzesznego stylu życia. 

(2 List do Koryntian 7:1): mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i 

ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. 

Gdy ludzie naprawdę zrozumieją, co zrobił dla nich Jezus na krzyżu, zrobią wszystko, co tylko mogą, 

aby podobać się Temu, który ich zbawił. 

Gdybyś siedział w celi śmierci z terminem egzekucji na następny dzień rano i w nocy twój najlepszy 

przyjaciel przyszedł i umarł na elektrycznym krześle za ciebie, to kochałbyś go ponad wszystko. 

Posłuchaj, to właśnie zrobił dla ciebie Jezus. Zobaczył ciebie, jak zataczasz się ze zwieszoną głową w 

dół po schodach do piekła i wiedział, że jeśli On sam nie umrze na twoim miejscu, to będziesz płonął 

w piekle na zawsze. Przyszedł więc na ziemię, mieszkał tu przez 33 lata jak człowiek, po czym oddał 

swoje życia na krzyżu, abyśmy, ty i ja, mogli odejść wolni. Kiedy młody człowiek (czy dorosły) mówi 

takie rzeczy jak: „Nie obchodzi mnie, czego chce Bóg, chcę tego, co ja chcę”, to możesz być pewien, 

że nie ma on żadnego pojęcia o zbawieniu i nie docenia tego, co Chrystus zrobił dla niego na krzyżu. 

Jeśli naprawdę jesteś zbawiony, nie „musisz się” zmieniać, lecz chcesz. 

Pragniesz zrobić wszystko, co tylko możesz, by podobać się Temu, który dał swoje życie za ciebie i 

wykupił dla ciebie wieczne zbawienie. 

Oto kilka zmian, które będziesz musiał wprowadzić od razu. Każda z nich pomoże ci w tym, aby 

podobać się twojemu nowemu Mistrzowi i odwrócić się od starego: 

 

Oczyść swój dom 

Pozbądź się wszelkich materiałów poświęconych Szatanowi jak np.: albumy rockowe czy płyty CD. 

Wszystko inne wiążące się z muzyką rockową wyrzuć, również wraz z plakatami, T-shirtami, 

magazynami itd… Na liście rzeczy „do pozbycia się” powinna również znajdować się gra D&D i 

wszelkie materiały z nią związane, okultystyczne książki, okultystyczna biżuteria, pornografia, tablice 

Ouja, i wszystko inne, co zostało stworzone na użytek Szatana. Biblia mówi, że najlepszym sposobem 

na pozbycie się tych szatańskich narzędzie jest spalenia ich:  

IV Moj. 7:25 Posągi ich bogów spalisz ogniem.  

Dzieje 7:26 A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec 

wszystkich 

Jest bardzo ważne, abyś oczyścił swój pokój i dom. Szatan i jego demony mogą wykorzystać 

cokolwiek, co zachowasz, aby cię zniszczyć. IV Moj. 7:26 Nie przynoś tej obrzydliwości do twego 

domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, 

gdyż jest to obłożone klątwą. 

Kiedy bawisz się zabawkami Szatana, flirtujesz z rzeczywistymi demonami. Aby odciąć te więzi raz na 

zawsze, spal wszystko , co masz a co pochodzi od diabła. 
  



Czytaj Boże Słowo 

Kiedy wędrowałeś w dół schodami do piekła, Szatan pompował w ciebie swoje brudne kłamstwa jak 

paliwo do pustego baku. Telewizja, filmy, muzyka, wideo, magazyny,… lista jest nieskończona. Teraz 

kiedy poznałeś Jezusa Chrystusa, musisz zaczął uczyć się prawdy, dlatego musisz codziennie czytać 

i studiować Biblię. 

Ewangelia Jana 17:17 Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. 

Czytanie Biblii codziennie bardzo ci pomoże. Pokaże ci w jaki sposób uciec przed szatańskim, 

grzesznym życiem, które cię zniewalało: 

Ps. 119:9 Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. 

Księga Przysłów 15:8 Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. 

Gdy ciężary i troski druzgocą Cię, wylej swoje serce przed Bogiem. On czeka na twój głos i na 

możliwość odpowiedzenia na twoją modlitwę. Znana pieśń zatytułowana „Co za Przyjaciel” mówi o 

modlitwie: 

Jakiegoż przyjaciela mamy w Jezusie 

Wszystkie nasze grzechy i troski nosi! 

Jakiż przywilej zanieść wszystko Bogu modlitwie! 

Gdy modlisz się, to nie musi być sztywna, formalna ceremonia. Po prostu mów do Boga tak, jakbyś 

mówił do swego najlepszego przyjaciela. Bóg nienawidzi długich, przeładowanych modlitw. Bóg nie 

chce słuchać religijnych modlitw, które usiłują robić wrażenie na ludziach swym pobożnym chaosem. 

 

Nowi przyjaciele 

 

Jeśli pływasz w kanale ściekowym, wyjdziesz śmierdzący i podobnie jeśli spędzasz czas z 

nastolatkami, którzy siedzą w narkotykach, seksie, przestępstwach, czci dla Szatana, nigdy nie 

będziesz podobał się Bogu. Natychmiast powinieneś się zacząć modlić o to, aby Bóg przyprowadził do 

ciebie innych szczerych chrześcijan, z którymi będziesz mógł się zaprzyjaźnić. To właśnie tutaj twoje 

chrześcijaństwo będzie poddane prawdziwemu testowi: Co jest dla ciebie ważniejsze, Jezus Chrystus 

czy twoi starzy przyjaciele? Jeśli twoje chrześcijaństwo jest szczere, to będziesz chciał spędzić czas z 

ludźmi, którzy kochają Boga i cieszą ich rozmowy o sprawach duchowych. 

Jednym z najtrudniejszych zadań będzie powiedzenie twoim starym przyjaciołom, że się zmieniłeś, i 

że już nie będziesz więcej robił tego, co kiedyś robiłeś. Spodziewaj się salw śmiechu i naigrawania się 

z ciebie. To boli, lecz nie ma innej drogi. Aby zacząć wzrastać jako chrześcijan będziesz musiał 

przestać otaczać się sługami Szatana. 
  



Nowy Najlepszy Przyjaciel 

 

Możesz czerpać wielką pociechę z tego, że teraz masz nowego najlepszego przyjaciela. Bóg nie tylko 

stworzył wszechświat i utrzymuje to wszystko razem, lecz on również kocha ciebie i chce być twoim 

najlepszym przyjacielem. Biblia mówi, że Bóg jest przyjacielem, który: 

Przysł. 18:24 jest bardziej przywiązany niż brat. 

 

Bóg zmieni ciebie 

 

Gdy będziesz czytał Słowo Boże będziesz odczuwał poczucie winy za pewne obszary swojego życia. 

Gdy tak się dzieje, zmieniaj je i rób to, co Biblia mówi, aby zrobić. Duch Święty nauczy cię wszystkiego 

co masz wiedzieć jako chrześcijan i poprowadzi cię do wszelkiej prawdy (p. Ewangelia Jana 16:13). 

Jest wiele takich dziedzin twojego życia, które wymagają zmian, lecz nie zniechęcaj się, Bóg kocha cię 

i jest w stanie uczynić cuda, których nigdy nie spodziewałbyś się. Widziałem jak to robił w życiu setek 

nastolatków i może to również uczynić dla ciebie! 

W przeszłości, Szatan wywoływał twój bunt przeciwko Bogu, teraz musisz nauczyć się posłuszeństwa 

wobec Boga. Rób to, co mówi Słowo Boże. Im bardziej jesteś posłuszny, tym bardziej Bóg będzie cię 

błogosławił i tym będziesz szczęśliwszy. 

Skup swój wzrok na Jezusie. Nie martw się tym, co inni robię w imieniu Jezusa. Ludzie zawszę będą 

zawodzić, lecz Jezus Chrystus nigdy nie zostawi cię. 
  



ROZDZIAŁ 17 
NIE DAJ SIĘ PONOWNIE OSZUKAĆ  
 
 
 
 

  



Zanim spotkałeś Chrystusa, Szatan oszukiwał cię. Teraz, gdy jesteś szczerym chrześcijaninem, nie 

pozwól mu na to więcej. A gwarantuję ci….będzie próbował! 

Na całym świcie miliony zwiedzonych uczestników kościołów myśli, że służą i podobają się Bogu, 

podczas, gdy w rzeczywistości ześlizgują się w dół tych samych schodów do piekła, z których się 

właśnie wydostałeś. Musisz zrozumieć to, że diabeł pracuje równie ciężko w kościołach głoszących 

Biblię, jak na scenach koncertów rockowych. Ma swoich ludzi nakluczowych pozycjach w 

chrześcijańskich kościołach i duchownych, podobnie jak i w zespołach Heavy Metalowych. 

Współczesne chrześcijaństwo jest w całkowitym nieładzie. Nasz świat jest naszpikowany fałszywymi 

chrześcijanami, fałszywymi kościołami, fałszywymi nauczycielami i kaznodziejami oraz fałszywymi 

doktrynami. To do ciebie należy rozdzielenie podróbek od tego, co prawdziwe. Ten rozdział pomoże ci 

w tym, abyś nie dał się ponownie oszukać. Pokażemy w nim pewne fałszywe nauczania i praktyki, 

które zwodzą dziś miliony, a wszystko to w imieniu chrześcijaństwa. 

 

Fałszywe chrześcijaństwo 

Współcześnie niemal każdy nazywa siebie odrodzonym chrześcijaninem. Badania instytutu 

statystycznego Poll'a wskazują, że 55% Amerykanów mówi, że jest zbawiona. Jednak Biblia mówi, że 

tak nie jest (Ew. Mateusza 7:13-14): 

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na 

zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która 

prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. 

Jeśli ktoś mówi jak świat, żyje jak świat, wygląda jak świat, to wszystko wskazuje na to, że jest on ze 

świata. Tylko dlatego, że ktoś mów, że jest chrześcijaninem nic nie znaczy, jego życie musi to 

pokazywać. 

 

Fałszywe kościoły 

Dziś kościoły obejmują szeroki zakres od – klubów społecznych do przykrywki dla satanistycznych 

sabatów. Aby ci pomóc w rozeznaniu dobrego od złego, zadaj sobie te pytania na temat kościoła, do 

którego idziesz:  

1. Czy zgromadzenia kościoła są oparte na uczuciach, czy na faktach? Czy jest to czas rzeczywistego 

duchowego karmienia, czy emocjonalnego pobudzenia. To możesz uzyskać na koncercie 

rockowym lub pogrzebie, a zadaniem pastora jest karmienie i wzmacnianie owiec. 

  



2. Czy do kościoła przeniknęli sataniści? Biblia mówi, że prawdziwe, wierzące kościoły będą 

przenikane (2 List do Koryntain 11:13-15): 

Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać 

apostołów Chrystusowych. (14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. (15) 

Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, 

jakie są ich uczynki. 

Jeśli jesteś w kościele, w którym ludzie zostali nawróceni do Chrystusa i ich życie zostało zmienione to 

jest prawdopodobne, że są tam również „wtyczki”. Uważaj! 

1. Czy wierzący ludzie są autentycznie zbawieni? Czy ich życie zmienia się po nawróceniu? 

2. Czy członkowie kościoła wzrastają duchowo, czy zachowują się jak ludzie ze świata?  

3. Czy grzech jest potępiany, czy ochraniany? Wielu pastorów jest śmiertelnie przerażonych 

głoszeniem prawdy swym ludziom, ponieważ mogą go zwolnić. Jeśli pastor nie woła głośno przeciwko 

grzechowi, to nie warto tracić czasu w takim kościele. 

4. Czy członkowie kościoła otwierają się na demoniczne ataki?  

 

Biblia poleca nam (1 Tym. 5:22): rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem 

cudzych grzechów; siebie samego czystym zachowaj. 

Praktyka „wkładania rąk” jest szeroko rozpowszechniona w wielu kościołach. Jest też ulubiony 

szatański sposób przekazywania demonów. Bądź bardzo ostrożny, zanim ktokolwiek położy na tobie 

ręce. 

 

Fałszywi nauczyciele i kaznodzieje 

To, że ktoś wstaje i mówi: „Tak mówi Pan…” nie znaczy, że jest sługą Bożym (Jeremiasz. 29:8-9): 

Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród 

was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. (9) Albowiem oni kłamliwie 

wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan. 

Bóg mówi, że to ty jesteś odpowiedzialny za to, aby ci fałszywi prorocy nie zwiedli ciebie. To ty sam 

musisz być obserwatorem (Jer. 14:14): 

A Pan rzekł do mnie: Fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu; nie posłałem ich ani nie dałem im 

poleceń, ani nie mówiłem do nich. Kłamliwe widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam 

prorokują. 

W miarę jak czasy się pogarszają, będą również fałszywi nauczyciele (2 List do Tymoteusza 3:13): 

Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. 

Konkordancja Stronga określa tych oszustów jako „czarnoksiężników” (jako mamroczących zaklęcia).  

Objawia nam tutaj Bóg to, że Szatan będzie zasiewał swoje „wtyki” w kościołach. Ich zadaniem jest 

niszczyć wszelkich prawdziwych chrześcijan… od wewnątrz. 



Fałszywa muzyka 

 

Teraz kiedy już Chrystus mieszka w twoim sercu, jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić 

to spalić całą świecką muzykę rockową. Lecz zanim udasz się do chrześcijańskiej księgarni, aby je 

zastąpić chrześcijańską muzyką, musisz o czymś wiedzieć. 

Wiele z współczesnej muzyki, która nosi nazwę „chrześcijańska” wcale taka nie jest. Znakomita 

książka Jeff Godwin pt.: „Dancing With Demons, The Music”s Real Master”(Taniec z demonami, 

rzeczywisty pan muzyki) ujawnia Szatana w różnorodności dzisiejszej „chrześcijańskiej” muzyki, 

włączając w to wszystko od „współczesnej chrześcijańskiej” do „chrześcijańskiego” Heavy Metalu. 

Zanim kupisz swój pierwszy chrześcijański album, przeczytaj tą książkę. A na teraz, oto kilka pytań, 

które musisz sobie zadać na temat wszelkiej muzyki, którą słuchasz: 

 

1. Kto dobiera rzeczywistą chwałę z ich muzyki, Jezus Chrystus czy „wykonawca”? 

2. Czy bardziej jesteś zainteresowany tą muzyką, czy jej przesłaniem? 

3. Czy muzyka ucisza twoje serc, czy też rozbudza twoją cielesność? 

4. Czy jest jakakolwiek duchowa głębia w tekstach piosenek? Wiele ze współczesnych tak zwanych 

„chrześcijańskich” tekstów nie może mieć zbyt wiele duchowego przesłania, ponieważ z ledwością 

czasami wymienia Boga. 

Prawdziwa chrześcijańska muzyka będzie przynosiła chwałę i cześć Jezusowi Chrystusowi, a nie 

artyście. Przesłanie będzie ważniejsze od muzyki i będzie koiło ci serce. Jak się dowiesz, taka muzyka 

należy do rzadkości w tych dniach. 

Czuwaj 

Szatan nie zrezygnuje z ciebie tylko dlatego, że stałeś się chrześcijaninem. Choć nigdy nie będzie w 

stanie zniszczyć twojego ducha, zrobi wszystko, co tylko może, aby zniweczyć twoje chodzenie z 

Panem i zniszczyć świadectwo przed innymi. Diabeł jest wściekły o to, że cię stracił, miał cię w swoich 

szponach, lecz wymknąłeś się. Nie daj się więc ponownie oszukać. Bóg nakazuje studiować Biblię (2 

List do Tymoteusza 3:15): Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i 

nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. 

Nie przejmuj się tym, co ludzie mówią. Znajdź to, w co wierzysz w Słowie Bożym. W tych, złych dniach 

ostatecznych fałszywi nauczyciele mnożą się, zwodziciele oszukują miliony. Badanie Słowa Bożego 

ugruntuje cię tak, że poniższe słowa nie będą opisem twojej osoby (List do Efezjan 4:14): abyśmy już 

nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, 

prowadzący na bezdroża błędu, 



Słowem, młody człowieku, czuwaj! Istnieją fałszywe kościoły jak i kościoły przeniknięte przez 

przeciwnika. Fałszywi nauczyciele i kaznodzieje stają za kazalnicami codziennie. Większość tzw. 

Chrześcijańskiej muzyki jest całkowicie pogańska. Uważaj. Fakt, że nosi nazwę „chrześcijańskiej” nic 

już więcej nie znaczy. 

Diabeł oszukał cię już raz. Nie pozwól mu zrobić tego ponownie. 

  



ROZDZIAŁ 18 
DLA NASTOLATKÓW, KTÓRE NIE MAJĄ NIKOGO. 

Dla nastolatków, które nie mają nikogo. 

Jeśli na całym świecie jesteś zupełnie sam i nikt nie troszczy się o ciebie, to ten rozdział jest dla 

ciebie. Choć większość ludzi nie ma pojęcia, jak bezwartościowe jest życie dla ciebie, ja nam bardzo 

szczególne przesłanie, które ci pomoże: 

Jeśli tunel kolejki podziemnej lub ławka w parku jest twoim domem i wybierasz jedzenie ze śmietnika, 

to mówię właśnie do ciebie. 

Jeśli zostałeś wyrzucony, zdany na siebie samego, to poniższe przesłanie jest dla ciebie. 

Jeśli nosisz na sobie zadrapania i rany fizycznego maltretowania to, ta prawda jest dla ciebie. 

Jeśli twoi rodzice nie żyją lub są odsunięci, czytaj dalej. 

Jeśli zniosłeś koszmar kazirodztwa i nie masz się do kogo zwrócić, to ten rozdział jest dla ciebie. 

Nie jest ważne jak okropne było twoje życie do tej pory, nie istotne jak wiele bólu i cierpienia zniosłeś, 

jest jedno takie przesłanie, które z przyjemnością ci opowiem teraz: 

Jezus…. kocha….. ciebie! 

Nie potrafię ci powiedzieć, dlaczego twoje życie tak okropnie wyglądało do tej pory, lecz mogę 

powiedzieć to, że Jezus cię kocha. Wiem, że nie prosiłeś o to, aby być ofiarą kazirodztwa i to nie jest 

w porządku. Nie wiem dlaczego zostałeś zmuszony do przeżycia tego rodzaju piekła, lecz wiem, że 

Jezus kocha ciebie. Nie prosiłeś o to, aby twoi rodzice się rozwiedli, zmarli, zniknęli czy zostawili cię 

samemu sobie. Wiem, że twoje serce boleje każdego dnia. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale wiem, 

że Jezus kocha ciebie. 

Wiem, że wiele myślisz o samobójstwie, lecz muszę ci powiedzieć coś, zanim to wszystko 

skończysz…. Jezus kocha ciebie. 

Tysiące nastolatków zostało określonych jako „złe dzieci”, lecz wielu z tych „złych dzieci” wcale nie jest 

złych, one po prostu nigdy nie miały szansy. Życie obeszło się niegodziwie z nimi. 

Nigdy nie miał szansy 

Matka Rubena była prostytutką a ojciec narkomanem. Pamięta, że jako dziecko otwierał drzwi do 

łazienki i oglądał ojca leżącego w amoku na podłodze z igłą sterczącą z ręki i kałużą krwi obok. Nie był 

złym dzieckiem, po prostu potrzebował kogoś, kto by mu powiedział, że Jezus kocha go i może mu 

pomóc. 



Czytałem o narkomance, która urodziła syna. Dzięki swej matce zawiązanej narkotykami, ten niewinny 

mały chłopiec był uzależniony od narkotyków od urodzenia. Przeszedł przez kurację odwykową i 

został uwolniony. Miliony młodych ludzi na świecie mają taki sam problem jak to biedne dziecko. Ono 

nie prosiło o życie, które było tak zimne i okropne, lecz tak się stało. Przez całe swoje życie będzie 

płacił za grzechy swoich rodziców, to jest dopóty, dopóki nie zaufa Jezusowi Chrystusowi, jak swemu 

Zbawicielowi. 

To samo dotyczy ciebie. Bez względu na to, jak okropne było twoje życie, bez najmniejszego cienia 

wątpliwości wiem jedno. . . Jezus kocha ciebie i chce ci pomóc. 

Jak mówiliśmy o tym w rozdziale 15, Jezus kocha cię tak bardzo, że jest dobrowolnie oddał Swoje 

życie, abyś ty mógł któregoś dnia żyć z Nim w niebie. On również pragnie pomóc ci teraz, gdy ciągle 

jeszcze jesteś na ziemi. Te piękne i zachęcające słowa pochodzące z Biblii mówią nam, co 

powinniśmy zrobić z naszym wielkim ciężarem: 

Psalm 55:2 

Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się 

sprawiedliwy 

1 List Piotra 5:7 

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Samotny młody człowieku, Boże 

serce jest złamane, gdy widzi cię jak cierpisz. On jest pełen miłości, współczucia i dobroci, On jest 

doskonałą miłością. 

Pomijając twoje okropne okoliczności życiowe, schyl teraz głowę i przyjmij Jezusa. On czeka na to, 

aby zrobić cudowne rzeczy dla ciebie. 

Psalm 86:15 

Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i 

wiernym. 

Jezus powiedział w ewangelii Mateusza 11:28-30 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (29) 

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 

ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. 



Nie zrozum mnie źle, twój horror nie skończy się w ciągu jednej nocy. Nie obudzisz się jutro rano w 

jakiegoś rodzaju bajkowej krainie, lecz będziesz już dzieckiem Bożym a Bóg troszczy się o swoje 

dzieci. 

W pułapce 

Kiedy ojciec po raz pierwszy zgwałcił Melissę, była jeszcze dzieckiem. Wykorzystywanie trwało latami. 

Zatrzymywała cały ból w sobie, ponieważ bała się powiedzieć o tym komukolwiek. Początkowo 

nienawidziła swojego ojca, później – siebie. Jej życie stało się niekończącym się koszmarem. Nie było 

drogi ucieczki, ani światełka na końcu tego tunelu. 

Którejś nocy cichy głos powiedział do niej: „Jeśli zaufasz Mnie i złożysz cały twój ciężar na Moje barki, 

Ja przeprowadzę cię przez to”. Tej nocy Melissa przyjęła Jezusa Chrystusa jako jej osobistego 

Zbawiciela. Gdy Jezus zdjął ciężar z jej ramion, ulga przyszła natychmiast. Już nie musiała go więcej 

nosić. 

Wkrótce słaby promyk światełka przełamał się do jej świata ciemności. Światło rozrastało się, aż 

zabłysnęło pełnym blaskiem: została usunięta ze swego domu i zaadoptowana przez dobre 

chrześcijańskie małżeństwo. 

Dziś, przeszłość jest tylko wspomnieniem. Jej życie uległo całkowitej zmianie. Nowi rodzice kochają ją 

i traktują jak księżniczkę, radość wypełnia każdy jej dzień. W cudowny sposób Jezus zabrał nienawiść, 

która kiedyś owinęła jej serce i zamienił ją na prawdziwą miłość. 

Dlaczego? 

Dlaczego musiała znieść to wszystko? Nie wiem. Być może po to, aby mogła rozumieć cierpiące 

nastolatki takie jak ty i mieć dla nich współczucie. Być może po to, abyś słuchał, gdy będzie ci 

opowiadać o tym, że Jezus jest jedyną odpowiedzią na twoje problemy. Nie wiem dlaczego, lecz 

wiem, że Bóg może zrobić dla ciebie to samo, co zrobił dla Melissy. Może to wydawać się niemożliwe, 

lecz równie nieprawdopodobnie wyglądało dla niej, kiedy Jej ojciec wchodził po schodach do jej 

pokoju, za każdym razem, gdy matka zostawała w samochodzie. 

Ten sam Bóg, który uczynił cud w życiu Melissy, może zrobić rzecz „niemożliwą” w twoim, jeśli tylko 

oddasz Mu twoje życie. 

Nie wściekaj się na Boga 

Młody człowieku, jeśli byłeś niesprawiedliwie traktowany w swym życiu, to jesteś ulubionym celem dla 

Szatan. On szczegółowo zaplanował całe schody do piekła i ułożył przed tobą. Oto w jaki sposób 

zwodzi takich jak ty. 



Po pierwsze, zasiewa w twoim umyśle takie myśli jak: 

Jak mógł Bóg dopuścić do tego, że to się mnie przydarzyło. Gdyby Bóg mnie rzeczywiście kochał, nie 

pozwoliłby na to, abym musiał to wszystko przechodzić. 

Stopniowo, robisz się coraz bardziej rozgoryczony na Boga i zaczynasz Go nienawidzić. Szatan 

bombarduje cię takimi kłamstwami: 

 to wszystko jest wina Boga. 

 On mnie nie kocha. 

 Spójrz w jaki sposób On ciebie traktuje. 

 Jak mógł Bóg miłości dopuścić, że tobie się to przydarzyło. 

Jeśli diabłu uda się doprowadzić ciebie do tego, abyś oskarżał o twoje problemy Boga, już cię ma. 

Widzisz, jeśli będziesz zły na Boga to odrzucisz Jego Syna, Jezusa. Gdy odrzucisz Chrystusa, 

odwrócisz się plecami do Tego Jedynego, który może ci pomóc, a Szatan wie o tym. 

Diabeł po prostu oszukuje cię, abyś popełnił najgorszy życiowy błąd, ten który będzie cię kosztował 

spędzenie wieczności w piekle. A jeśli wydaje ci się, że cierpisz teraz, to poczekaj aż do chwili, gdy 

piekące płomienie piekła ogarną cię. 

Szatanowi zależy wyłącznie na tym, abyś nigdy nie ufał Chrystusowi i spadł ze schodów do piekła. 

Jeśli może do tego celu wykorzystać twoje okoliczności życiowe to z pewnością to zrobi. 

Pamiętaj, Bóg kocha ciebie, On chce ci pomóc, chce zmienić twoje życie. Pragnie zobaczyć uśmiech 

na twojej twarzy, zamiast zmarszczenia brwi. A co najważniejsze, On chce, abyś uciekł ze schodów 

do piekła i żył z Nim w niebie na wieki. 

Oto co musisz zrobić: 

Przestań słuchać diabła, gdy mówi ci, żebyś oskarżał Boga o wszystkie twoje problemy. 

Zdaj sobie sprawę z tego, że Szatan cieszy się obserwując twoje cierpienie. 

To zaś łamie Bogu serce, gdy widzi jak krzyczysz w agonii. 

Odrzuć szatańskie kłamstwa i poproś Jezusa Chrystusa, aby przyszedł do twojego serca i zbawił cię. 

Zrzuć wszystkie swoje troski na Pana. 

On cię kocha i chce zdjąć te ciężary z twoich ramion. 

Poproś Boga, aby zrobił cud w twoim życiu, podobnie jak zrobił o w życiu Melissy. 



Samotny nastolatku, koszmar może się zaraz skończyć. Jezus Chrystus stoi u drzwi twego serca, 

oczekując na to, żebyś go zaprosił, aby mógł zacząć ci pomagać. 

Jak bardzo Jezus cię kocha? Biblia mówi (Ewangelia Jana 15:13): 

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. 

Jezus kocha cię tak bardzo, że umarł za ciebie. Nie ma większej miłości nad taką. Nie oskarżaj Boga 

o twoje problemy. Padnij na twarz i pokutuj. Poproś Jezusa, aby wszedł do twojego serca i zbawił cię. 

Naucz się nienawidzić diabła. To on jest śmieje się z lubością, gdy ty jesteś nieszczęśliwy. On chce 

widzieć ciebie, jak płoniesz w piekle. 

Młody człowieku, jeśli myślisz, że nikt się o ciebie nie troszczy to mylisz się. Jezus troszczy się o 

ciebie. Chce być twoim najlepszym przyjacielem. Kocha cię. Chce prowadzić cię Swoją drogą wśród 

tego zimnego, pozbawionego serca świata. 

Zaufaj Chrystusowi jako Zbawicielowi już teraz. Następnie poproś GO, aby zajął się twoimi 

problemami. On czeka na ciebie z otwartymi ramionami… 

  



ROZDZIAŁ 19 
TYLKO DO NASTOLATKÓW CHRZEŚCIJAN  
 
 
 

  



Urodziłem się i wychowałem w domu kaznodziei. 

Modliłem się modlitwą grzesznika, gdy miałem sześć lat. 

Całe swoje życie spędziłem w chrześcijańskiej szkole. 

Nigdy nie opuściłem ani jednego spotkania młodzieżowego. 

Jestem taki szczęśliwy, że jestem chrześcijaninem i nie muszę się martwić o to, że pójdę do piekła. 

Jan jest jednym z najsmutniejszych przypadków ze wszystkich. Widzisz, w wieku 21 laty zginął na 

miejscu w wypadku samochodowym, gdy jego auto straciło przyczepność na śliskiej drodze i spadło w 

urwisko. 

Gdy nadszedł czas, aby stanął przed Bogiem, dumnie wkroczył, trzymając uniesioną głowę. Nie mógł 

się już doczekać chwili, gdy dostanie klucze do swojej nowej posiadłości i wybierze się na pierwszą 

wycieczkę po wysadzanych złotem ulicach niebios. W końcu, czyż nie był chrześcijaninem? W końcu 

nadeszła jego kolej. Zatrząsł się zszokowany niewiarą w to, co usłyszał:  

– Nigdy cię nie znałem, odejdź ode mnie 

Wyrzucił z siebie:  

– Boże, z pewnością nie mówisz do mnie. Byłem synem pastora, modliłem się modlitwą grzesznika, 

gdy miałem sześć lat”. 

Bóg uciął jego mowę i kontynuował:  

„Odejdźcie ode mnie przeklęci, do ognia wiecznego, przygotowanego diabłu i jego aniołom”. 

Choć grał chrześcijanina, został posłany do piekła, gdzie będzie płonął na zawsze. Cóż za tragedia! 

Przez całe swoje życie, Jan szedł drogą do piekła… lecz wydawało mu się, że miał pewność nieba, 

ponieważ wyrecytował krótką modlitwę jako dziecko. Dowiedział się straszliwej prawdy, że został 

zwiedziony przez swego przeciwnika, Szatana, dopiero wtedy, gdy umarł i było już za późno… 

 

Miliony więcej 

 

Największą tragedią jest to, że jest wiele milionów więcej takich jak Jan, którzy wierzą, że mogą żyć 

jak im się podoba i nadal iść do nieba, tylko dlatego, że kiedyś tam pomodlili się modlitwą i poprosili 

Jezusa, aby wszedł do ich serc. Pomimo, że ich życie było całkowitą ruiną, wielu problemowych 

nastolatków, z którymi pracowałem, twierdziło, że są nowo narodzonymi chrześcijanami. Pierwszym 

naszym zadaniem było zerwać szatańską maskę zamieszania i pokazanie im, że w rzeczywistości 

zmierzali wprost do potępienia w piekle. 

„Chrześcijański” nastolatku, mam do ciebie pytanie. Czy rzeczywiście jesteś chrześcijaninem? 

Zanim rzucisz we mnie faktem, że odgwizdałeś krótką modlitwę zbawienia, gdy miałeś osiem lat, 

spójrzmy na pewne fragmenty Pisma (Jak 4:4):  

Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być 

przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 
  



Złapałeś, o co chodzi? Jeśli kochasz świat to ty jesteś nieprzyjacielem Boga. Gdybym miał 

podsumować przeciętną młodzieżową grupę z pośród setek, które widziałem to powiedziałbym, że 

„oni kochają świat”. Wyglądają jak świat, mówią jak świat, działają jak świat, myślą jak świat i grzeszą 

jak świat. 

A ty, „chrześcijański” nastolatku? Zrzućmy tą cienką religijną maskę, którą nosisz i spójrzmy na twoje 

rzeczywiste „ja”. Kogo faktycznie kochasz? Boga… czy świat? Nie kłam. 

Co bardziej kochasz? Cudowną Łaskę czy ostatnią, diabelską pieśń rockową? Bądź szczery. 

Gdzie wolałbyś raczej się udać, poczytać Biblię czy wąchać marychę z przyjaciółmi. 

Czy nienawidzisz Bożych zasad i wolałbyś być taki, jak twoi rówieśnicy ze świata? 

Kogo kochasz? Boga….czy świat? Jeśli kochasz świat, Bóg mówi, że jesteś Jego przeciwnikiem! 

 

Jak oni mogą zostać zbawieni? 

 

Tammy właśnie zaufała Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi, była tak podekscytowana właśnie 

odkrytą wiarą w Chrystusa. Picie i wąchanie skończyły się natychmiast, spaliła wszystkie albumy 

rockowe i wyznała wszystkie swoje grzechy. Płonęła radością, pokój i zadowolenie z poznania 

Chrystusa sprawiły, że jej twarz jaśniała. W końcu wyraźnie to zobaczyła: Szatan zwiódł ją. 

Prześmiewcy trzymali ją na drodze do piekła, lecz teraz Chrystus ją uwolnił. Wypatrywała następnego 

kroku, spotkania innego nastoletniego chrześcijanina, z którym mogłaby mieć społeczność. 

W niedzielę rano ubrała się szybciutko i pobiegła do kościoła na godzinę młodzieżowej szkółki 

niedzielnej. Nie mogła doczekać się spotkania pobożnych przyjaciółek, w tym wierzącym w Biblię, 

głoszącym ją i zdobywającym dusze dla Chrystusa kościele. 

Jej serce wkrótce pogrążyło się. Podsłuchała przepełnioną pożądliwością rozmowę dwóch dziewczyn 

siedzących za nią. Rozmawiały o świeckim koncercie rockowym, na który się wybierały razem ze 

swymi chłopcami i były zmartwione, ponieważ musiały przynieść swoje własne piwo. Te wspaniałe, 
honorowe członkinie kościoła tkwiły we wszystkich grzechach, z których Tammy właśnie została 

uwolniona! Była w szoku! Te dziewczyny nie kochały Boga, lecz świat! „Jak one mogą być 

chrześcijankami i służyć wiernie Szatanowi rok po roku?” Poczciwa Tammy – nie mogą! 

Drogi nastolatku, możesz myśleć, że udaje ci się oszukać wszystkich swoją gładką 

powierzchownością, lecz Bóg doskonale widzi poprzez nią. Jeśli sądzisz, że możesz palić marihuanę, 

pić, uprawiać seks, słuchać muzyki rockowej, kraść, kłamać i nadal iść do nieba, ponieważ kiedyś 

zmówiłeś modlitwę, nie popełniaj tego błędu… śmiertelnie się mylisz. 

Podobnie jak twoi zgubieni przyjaciele, ty jesteś na tych samych schodach do piekła! Prawdziwi 

chrześcijanie nie kochają świata, lecz kochają Boga. Biblia stawia sprawę wyraźnie (1 Lista Jana 

2:15): 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 

Sprawdź swoje zbawienie. Jeśli kochasz to, co jest ze świata bardziej niż to, co Boże to Biblia mówi, 

że jesteś wrogiem Boga. 



„Ja już jestem chrześcijanką” 

Pamiętam ten dzień, gdy Diane weszła do mojego gabinetu. Miała 13 lat i jej życie zostało podarte 

niemal na strzępy przez grzech.  

Była aktywna seksualnie już od dwóch lat. 

Spędziła ostatnie osiem miesięcy w szpitalu psychiatrycznym za próbę zakłucia swej matki na śmierć 

rzeźniczym nożem. 

Była uzależniona od narkotyków i alkoholu, i nie mogła normalnie funkcjonować bez przepisanych 

leków. 

Nie chciała mieć zupełnie nic do czynienia z Bogiem czy jakimikolwiek zasadami. Jej życiem rządziła 

całkowicie rebelia. 

 

Ogromnie się zirytowała, gdy w czasie rozmowy powiedziałem, że Jezus Chrystus jest jedyną 

odpowiedzią na jej problemy. Odważnie ogłosiła, że jest już narodzoną na nowo chrześcijanką. 

Chwaliła się tym, że modliła się modlitwą grzesznika na chrześcijańskim obozie młodzieżowym kilka 

lat temu. Jakież zwiedzenie! 

Tragiczne jest to, że nie jest ona odosobnionym przypadkiem! Wielu młodych ludzi, z którymi 

rozmawiałem, czuło, że bez względu na sposób prowadzenia życia, są zbawieni, ponieważ 

wymamrotali jakieś słowa kilka lat wcześniej. 

Proszę mnie źle nie zrozumieć. Jesteś zbawiony przez wiarę, a nie przez uczynki. Tylko krew 

Chrystusa może zmyć nasze grzechy (List do Efezjan 2:8-9): 

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto 

nie chlubił. 

Lecz kiedy zostałeś naprawdę zbawiony, twoje życie zmienia się. Nie możesz przyjąć Jezusa 

Chrystusa jako Pana i Mistrza i nadal służyć swemu staremu mistrzowi, Szatanowi! (Ew. Mateusza 

6:24): Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, 

albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi… 

„Już jestem chrześcijaninem” 

Joe jest następnym młodym człowiekiem, który przychodzi mi na myśl. W ostatecznej desperacji 

rodzice przyprowadzili swego nieczułego syna do nas po pomoc. Jego życie pędziło w dół szybciej niż 

woda spłukiwana w toalecie. Był już wielokrotnie aresztowany, a kryminalne kartoteki rosły w górę. 

Jego życie kręciło się wokół narkotyków, alkoholu, muzyki rockowej i przestępstw. Nie zgadzał się na 

przestrzeganie żadnych zasad, robił wyłącznie to, na co miał ochotę, „nikt nie będzie mu mówił, co ma 

robić”. 

Zanim wyszedł powiedziałem mu, że potrzebuje Chrystusa jak swego Zbawiciela. Ku mojemu 

zdumieniu, ogłosił: „”Ja już jestem chrześcijaninem”. On też burknął coś na temat proszenia Jezusa o 

zbawienie wiele lat temu. 



Joe nie był zbawiony bardziej niż ktokolwiek inny. Uwierzył w jedno z największych diabelskich 

kłamstw. Myślał, że jak wymamrocze kilku słów o tym, że Chrystus zbawia go i pójdzie dalej w świat 

robiąc, co mu się podoba, to nadal zmierza ku niebu. 

Młodzieżowe grupy chrześcijańskie na całym świecie są przepełnione zwiedzionymi młodymi ludźmi, 

którzy znajdują się na tej samej tonącej łodzi. 

„Chrześcijański” nastolatku, być może, że dlatego nie możesz osiągnąć żadnego zwycięstwa w swym 

chrześcijańskim życiu, ponieważ w rzeczywistości w ogóle nie jesteś chrześcijaninem. Może kiedyś 

wyrecytowałeś małą modlitwę, lecz w zbawieniu chodzi o coś znacznie więcej:  

Czy kiedykolwiek przekazałeś kontrolę nad swoim życiem Jezusowi Chrystusowi i uczyniłeś GO 

Panem i Mistrzem? 

Czy kiedykolwiek pokutowałeś ze swego grzesznego życia i obiecałeś zmienić go? 

Nie oszukuj samego siebie. Czy rzeczywiście jesteś zbawiony? 

Największym problemem jaki odkryłem w przypadku „chrześcijańskich” nastolatków jest to, że oni w 

ogóle nie są chrześcijanami. Jeśli Duch Święty przekonuje ciebie teraz, przełknij swoją dumę i postaw 

sprawę zbawienia raz na zawsze. Odwróć się tyłem do diabła i wszystkich jego zabawek. 

Oddaj swoje serce i życie Jezusowi Chrystusowi i zejdź z szatańskich schodów do piekła. Będziesz 

zdumiony zmianami jakie zajdą w twoim życiu, gdy prawdziwie będziesz zbawiony. 
  



ROZDZIAŁ 20 
PO PROSTU DO MAMY I TATY 
 
 
 
 
 

  



Mamo i tato, przez dziewiętnaście rozdziałów lufa pistoletu była wymierzona wprost w waszego 

nastolatka. Teraz muszę poświęcić jeden rozdział dla was. 

Po przeprowadzonych rozmowach z setkami rodziców i setkami samotnych rodziców, muszę 

przyznać, że wiele oskarżeń o to w którą stronę zwrócą się dzieci, musi być złożone bezpośrednio u 

stóp rodziców. 

Zanim twój nastolatek spróbuje wykorzystać ten rozdział jako wymówkę dla swego buntowniczego 

życia, pozwól, że powiem coś takiego. Od czasu, gdy dzieci osiągną wiek nastoletni, są 

odpowiedzialne za swoje czyny. Filozofia: „to nie moja wina, jak mi życie wyszło, to wina moich 

rodziców” nie doprowadzi do zachowywania wymaganych standardów. 

Biblia takie wymówki ucina krótko słowami (List do Rzymian 14:12): 

Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. 

My wszyscy odpowiemy za swoje życie. Nie będziemy mogli oskarżać za nasze grzechy nikogo 

innego. Tak więc ten rozdział nie jest po to, aby dostarczyć dzieciakom narzędzia, które będzie 

stosowane na rodzicach. Został on włączony po to, aby pomóc mamie i tacie lepiej zrozumieć, w jaki 

sposób wróg będzie używał ich, aby zniszczyć ich własne dzieci. 

Szczególnie żywo pamiętam jedną rozmowę. Para rodziców przyprowadziło do mnie swoją córkę, 

ponieważ ta ciągle uciekała. Po około piętnastu minutach słuchania jak matka chaotycznie mówi, 

wiedziałem, jak się czuje ta biedna dziewczyna. Czułem się też tak, jakbym miał uciec. Na szczęście, 

byłem w stanie kontrolować siebie i wytrwać w moim biurze. 

Poniżej zostało omówionych osiem ważnych zasad wychowywania nastolatka. Po latach pracy z 

tysiącami nastolatków, wierzę, że jest to osiem najważniejszych zasad, które pomogą utrzymać 

nastolatka z dala od schodów do piekła. 

 

1. Przykład 

Musisz być tym, czym chcesz, aby twój nastolatek był. Filozofia „rób to, co ci mówię, a nie to, co ja 

robię” nigdy nie działa. Twoje dzieciaki zawsze będą „robiły to, co ty robisz” w każdym przypadku. 

Pewien zdesperowany ojciec opowiadał mi o tym, że próbował wszystkich możliwych metod, aby 

zmusić swego syna do rzucenia palenia. Wszystkie, oczywiście, oprócz tego, aby rzucić palenie 

samemu. Ojcowie alkoholicy pytali mnie, dlaczego nie mogą powstrzymać swoich dzieci od picia. 

Matki, które współżyją poza małżeństwem mówiły mi, że nie mogą dojść do tego, dlaczego ich 

nastoletnie córki są seksualnie aktywne. 

Rodzice, którzy pluli Bogu w twarz i buntowali się przeciw Niemu przez lata, nie byli w stanie 

zrozumieć, dlaczego serca ich nastoletnich dzieci stwardniały wobec Boga. 

Widzisz, jeśli nie jest wystarczająco ważne dla mamy i taty, aby coś robić, to młodzi ludzie dochodzą 

do wniosku, że nie jest również ważne dla nich. Zanim ty, jako rodzic, zrobisz cokolwiek, zapytaj siebie 

samego: „Jak czułbym się, gdyby mój syn lub córka to zrobili?” Skuteczni rodzice tak aranżują swoje 

życie, aby być dobrym przykładem dla swoich dzieci. Po latach nauki, wykładów, niezliczonych 

rozmów twoje dzieci, będą postępować zgodnie z twoim przykładem. Postaraj się o to, aby było dobry. 



2. Konsekwencja 

Jedną z najważniejszych zasad jakie młodzi ludzie muszą zrozumieć, jest różnica między tym, co 

dobre, a co złe. Żyjemy w społeczeństwie, w którym nie ma absolutów, nie istnieje czarno-białe, a 

wyłącznie liczne odcienie szarości i cieni. Nastolatki muszą koniecznie nauczyć się tego, że jest wiele 

absolutnie dobrych i absolutnie złych rzeczy. Nauczenie tego wymaga od rodziców konsekwencji w 

karaniu, uczeniu i przykładzie. Jeśli coś jest złe dziś, to lepiej, żeby było złym również jutro. Jeśli było 

to w porządku przez ostatnie trzy miesiące to lepiej, aby było w porządku i dziś. Brak konsekwencji 

wprowadza zamieszanie i brak szacunku. Ustal zasady i bądź konsekwentny. W ustalonych zasadach 

życie młodego człowieka płynie w poczuciu bezpieczeństwa. 

Młody człowiek słucha muzyki rockowej codziennie. Któregoś dnia wpadasz do niego do pokoju i 

rozbijasz młotkiem wszystkie rockowe płyty. Twój nastolatek pozostawiony zostaje z kłopotem: „Czy 

muzyka rockowa jest zła? To czemu była dobra wczoraj? „ 

Tysiące podobnych przyczyn tego wybuchu może mu przejść przez głowę „Czy ojciec jest zły na 

mnie?” „Czy puszczałem muzykę za głośno?” „Czy tata jest w złym nastroju i wyładowuje się na 

mnie?” 

Bez względu na to, do jakiego wniosku ostatecznie dojdzie, możesz być pewny jednego: będzie miał 

coraz więcej zamieszania w głowie, a coraz mniej szacunku do ciebie. 

 

3. Komunikacja 

Rozmawiaj ze swoimi dziećmi, pracuj nad tym, jak się z nimi porozumiewać. Jednym z najsilniejszych 

narzędzi Szatana służących do niszczenia młodzieży, jest łamanie wszelkiego znaczącego 

porozumienia między rodzicami i ich nastoletnimi dziećmi. 

Dowiedz się, jak się czuje twój nastolatek, dokąd idzie, kto się z nim przyjaźni i co robią. Rozmawiaj z 

nim o jego problemach, celach, przyjaciołach itd.. 

Otwarcie przyznaj się jemu do swoich uczuć, frustracji i pragnienia, aby jemu było dobrze. Jednak 

musisz być szczery i uczciwy. Dzieciaki rozróżniają plamkę z odległości stu kilometrów. 

 

4. Duchowe szkolenie 

Bez właściwego duchowego wyszkolenia twoje dziecko nie ma szans. „Musicie się na nowo narodzić” 

(Ew. Jana 3:7). Bez Jezusa Chrystusa działającego aktywnie, twoje dziecko będzie przegrywać przez 

cały czas: 

Gdy umrze, zostanie potępiony na wieczne piekło. Gdy jeszcze żyje, jest całkiem otwarty na 

szatańskie ataki niszczące życie. Tylko Jezus Chrystus może bezpiecznie prowadzić nastolatków 

przez usiane niebezpieczeństwami drogi, którymi muszą iść. 

Najważniejszą twoją odpowiedzialnością, jako rodzica, jest udzielić swoim dzieciom właściwego 

duchowego szkolenia. Bóg daje uroczyste ostrzeżenie dla rodziców (Powt. Prawa 6:6-7): 

Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. (7) Będziesz je wpajał w twoich 

synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. 



Dopóki ty sam, jako rodzic, nie będziesz znał Chrystusa osobiście i nie będzie On przebywał w twoim 

sercu, to nigdy nie będziesz w stanie udzielić swoim dzieciom właściwego duchowego szkolenia. Jeśli 

nie znasz Chrystusa jako swego Zbawiciela to wróć do rozdziału 15. 

 

5. Miłość 

Twoja miłość dla dzieci musi być realna, musi być widoczna zarówno w twoich słowach, jak i czynach. 

Nastolatki z łatwością potrafią stwierdzić, kiedy ty mówisz coś, czego nie masz na myśli. Musisz im 

często powtarzać, że ich kochasz, lecz musisz iść znacznie dalej poza to. Musisz ich również kochać 

wystarczająco mocno, aby zmieniać swoje życie dla ich dobra. Musisz chcieć ich karać, modlić się o 

nich i pościć (zob. Ew. Marka 9:29), spędzać z nimi odpowiednią ilość czasu, oddając im swoją całą 

uwagę. Musisz pozwolić im na to, aby się wściekali na ciebie, gdy nie będą rozumieli tego, że robisz 

coś dla ich dobra. 

Pamiętam pewną młodą kobietę, której nie szło najlepiej w domu, w którym pracowałem. Któregoś 

dnia zadzwonili do mnie jej wujostwo, aby dowiedzieć się, czy mogą zabrać ją na opłaconą wycieczkę 

do Disney World na Florydzie. Wiedziałem, że jeśli wyjedzie na dwa tygodnie to nigdy nie wróci, lecz 
znajdzie się z powrotem na ulicy i w poprzednich problemach. Gdy dowiedziała się, że ja nie 

zgodziłem się na jej wyjazd, mówiąc delikatnie, nie była zadowolona z tego. 

Wyjaśniłem jej, że jeśli chce się na mnie wkurzyć, to w porządku. Powiedziałem jej, że kocham ją na 

tyle mocno, że zgadzam się na to, aby mnie nienawidziła, jeśli to znaczyło by pomoc w ratowaniu jej 

życia przed zniszczeniem. Gdy w końcu zrozumiała dlaczego uniemożliwiłem jej wycieczkę, doceniła 

tego, który zdecydowanie stanął na stanowisku, aby jej pomóc. 

Kochaj swoje dzieci na tyle, aby zmuszać je do robienia rzeczy, których nie chcą robić. Odnoszący 

sukcesy dorośli poświęcają większość swego czasu na robienie rzeczy, których nie chcą robić. 

Nastolatki, które nigdy nie nauczą się tej cechy charakteru, są skazane na niepowodzenie. Nie 

pomagasz im, odpuszczając, lecz zabijasz ich w ten sposób. 

 

6. Dyscyplina 

Sprawiedliwa i konsekwentna biblijna dyscyplina jest bardzo ważna, bez niej twoje dzieci nie będą 

miały szansy. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent dzieci, sprawiających problemy, z którymi 

pracowałem, nie miało w domu żadnej dyscypliny. Brak dyscypliny zawsze prowadzi do ruiny. W 

milionach domów na całym świecie rodzice muszą wstawać i odbierać kontrolę nad swoimi domami od 

swoich dzieci. Jeśli dzieci mają wyjść na prostą to rodzice muszą rządzić domem. Zawsze robiło mi 

się niedobrze, gdy rodzice mówili coś takiego: „No, jeśli on nie chce, to co ja mam zrobić?” 

 

Pamiętam mamę i tatę, którzy powiedzieli mi, że ich 14 letni syn puszczał muzykę rockową na swoim 

sprzęcie zamknięty w piwnicy. Nienawidzili tej muzyki i wiedzieli, że jest zła, lecz, powiedzieli, że nic 

nie mogli zrobić, ponieważ drzwi były zamknięte. Byli całkowicie zdumieni, gdy powiedziałem im, że 

powinni wziąć młotek rozbić drzwi, po czym tym samym młotkiem rozbić sprzęt stereo i płyty.  

Rodzice, przestańcie pozwalać na to, aby wasze dzieciaki prowadziły wasz dom. Powstańcie i 



przejmijcie wasze przywódcze role, które Bóg nakazał wam sprawować. Biblia mówi, że jeśli nie 

karcisz swego syna, to go w rzeczywistości nie kochasz, nienawidzisz go (Przyp. 13:24): 

Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. 

 

7. Praca 

Ucz swoje dzieci pracować w młodym wieku. Pomnażaj to w, nich. Leniwe dzieci wyrastają na 

leniwych dorosłych, a leniwi dorośli są nieudacznikami, bez względu na to, za co się zabiorą. 

Wielu nastolatków, z którymi pracowałem, można by zaliczyć do najbardziej leniwych stworzeń jakie 

Bóg kiedykolwiek stworzył. Zmuszenie ich do pracy było podobne do zmuszenia upartego osła, aby 

ruszył z miejsca. Nigdy nie zapomnę 16-letniego zdrowego nastolatka, który napisał do swojej mamy 

po tym, gdy musiał pracować przez niemal trzy godziny jednego dnia. W tym liście było coś takiego: 

Droga Mamo, 

Proszę cię, wydostań mnie stąd. To jest okropne, nienawidzę tego. Nie mogę tutaj wytrzymać. Zmusili 

mnie do pracy przez cały czas od dziewiątej rano do samego obiadu”. 

Zapytałem go, czy kiedykolwiek w swym szesnastoletnim życiu pracował przez cały pełny dzień. Ku 

mojemu zdumieniu powiedział, że nie. Wkrótce potem opuścił dom. Bardziej podobało mu się leżenie 

w domu rodziców, spanie przez cały dzień i zabawianie przez całą noc. 

 

8. Uczciwość 

Jeśli masz być skutecznym rodzicem to musisz być przez swoje dzieci szanowany. Nigdy nie pójdą za 

tobą, ani nie będą ci posłuszne, jeśli nie będą cię szanować. Jednym z najłatwiejszych i najszybszych 

sposobów na utratę szacunku jest okłamywanie ich. Zawsze bądź szczery wobec swego nastolatka, 

bez względu na to czy to jest dla ciebie wygodne, czy nie. Nie możesz prosić go, aby się otworzył i był 

z tobą szczery, jeśli ty nie robisz tego samego. 

Kiedy skłamiesz, stracisz ich szacunek a twój wpływ na nich zniknie. Jeśli popełnisz błąd, to jest 

prawdopodobne, że oni to wiedzą. Jeśli przyznasz się to zyskasz ich szacunek i staniesz się 

jaśniejącym przykładem, który będą mogli naśladować. Jeśli skłamiesz, potwierdzisz ich najgorsze 

podejrzenia i oddalisz ich od siebie. 

Pamiętam pewnego ojca, który przyprowadził do nas swego syna. Powiedział, że syn jest bardzo 

buntowniczy i ma z nim jeszcze kilka innych problemów. Lecz, gdy zacząłem badać sprawę głębiej, 

powód dla którego pozbywał się syna z domu, zaczął wypływać na powierzchnie. 

Okazało się, że Tato ponownie się żeni, a jego nowa narzeczona nie chciała, aby chłopiec kręcił się w 

pobliżu i zakłócał im nowe, wspólne życie. Tata okłamywał syna, że jest on buntowniczy i musi zostać 

odesłany. Gdy rozmawiałem z synem, on dokładnie wiedział, co się działo. Wiedział, że jego przyszła 

macocha nie lubi go i nie chce, aby był w pobliżu. Wiedział również, że jego ojca nie było stać na to, 

aby się jej przeciwstawić. Razem z ojcem zgodziliśmy się na to, że ugięcie się przed tą kobietą 



zrujnowało jego więź z synem. Syn stracił cały szacunek do ojca i najprawdopodobniej, nigdy go już 

nie uzyskał. Bądźcie uczciwi wobec swoich dzieci, szczególnie wtedy, gdy jest to trudne. 

 

Wniosek 

Mamo i Tato, diabeł stoi za waszymi dziećmi, chce, aby zginęły w piekle i zrobi wszystko, aby ten cel 

osiągnąć. Jeśli wasze dzieci maja przetrwać to będzie trzeba włożyć w to wiele pracy z waszej strony, 

lecz bez wątpienia, wasze dzieci warte są tego. 

Setki rodziców siedziało w moim biurze i płakało nad swymi krnąbrnymi dziećmi. Modlę się o to i tego 

pragnę, abyście wy poważnie potraktowali moją radę i nie znaleźli się na długiej liście dorosłych ze 

złamanymi sercami. 

Jeśli wasze dzieci już zrobiły kilka kroków w dół po schodach do piekła, zacznijcie stosować te osiem 

zasad od razu. Dopóki wasz nastolatek żyje, jest jeszcze nadzieja. 

Bóg kocha waszego nastolatka i może uczynić wszystko. Zrób wszystko, co możesz, aby pomóc 

swemu dzieciakowi, a potem ufaj Bogu, co do reszty. On może wszystko (Ew. Mt 19,26): 

A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. 

(2 List Piotra 3:9): 

Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. 
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