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„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura  
lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de 
luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.“ 
Efeseni 6:10-12
 

 



Capitolul 1

Introducere
Când ne gândim astăzi la Halloween ne închipuim imagini cu vrăjitoare, fantome, vampiri, cimitire, 

nopţi răcoroase şi întunecate de toamnă, copaci goi şi lună plină. Este un timp al vacanţei şcolare, focuri de 
tabără, deghizare, farse sau cadouri, şi petreceri. Se pare într-adevăr că este un timp de distracţie nevinovată 
de care se bucură mulţi oameni, tineri şi bătrâni. Totuşi, multe din lucrurile asociate cu această sărbătoare au o 
natură ocultă sau satanică, şi noi trebuie să ne întrebăm dacă această sărbătoare este o distracţie nevinovată 
sau trebuie să ne ferim de subtilităţile Satanei. Înainte de a răspunde detaliat la această întrebare trebuie să 
luăm în considerare două adevăruri biblice de bază: supremaţia lui Dumnezeu şi subtilitatea Satanei. 

Supremaţia lui Dumnezeu 
Am putea să petrecem mult timp discutând despre atributele lui Dumnezeu, dar eu aş vrea să atrag 

pe scurt atenţia cititorului doar asupra a două dintre ele. În primul rând asupra omniscienţei lui Dumnezeu. 
Calitatea unică a cunoştinţei lui Dumnezeu este că ea este totală şi perfectă, cu alte cuvinte Dumnezeu 
cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul fiecărei persoane. „… Dumnezeu este mai mare decât inima noastră 
şi cunoaşte toate lucrurile“ (1 Ioan 3:20). Pe măsură ce creştem, învăţăm şi câştigăm experienţă. Învăţăm să 
mergem, să vorbim, să mâncăm, să scriem, să luăm singuri hotărâri şi aşa mai departe. Într-adevăr, noi, fiinţele 
create, trebuie toată viaţa să învăţăm şi să creştem în cunoaştere. Dar Dumnezeu nu a învăţat niciodată şi nu 
a crescut în cunoaştere, deoarece El dintotdeauna a cunoscut totul. De aceea, trebuie să ne străduim să ne 
amintim că El, Creatorul nostru ştie ce este cel mai bine pentru noi şi ce nu este bine. 

Al doilea atribut pe care dorim să-l luăm în considerare este că Dumnezeu nu se schimbă – El este 
imutabil. „Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb“ (Maleahi 3:6). Dumnezeu este întotdeauna acelaşi în fiinţa lui 
eternă. În mod individual, noi suferim schimbări fizice, emoţionale şi, după cum am spus deja, procesul nostru 
de învăţare continuă toată viaţa. Totuşi, Dumnezeu nu se schimbă – toate atributele Lui sunt constante. 
Dragostea lui Dumnezeu nu este o emoţie fluctuantă aşa cum poate fi a noastră. Ea este constantă. În acelaşi 
fel, atitudinea lui Dumnezeu faţă de rău nu se reduce sau se estompează cu trecerea timpului. În Scriptură ni 
se spune foarte clar că Dumnezeu a urât practicile păgâne în timpul Vechiului Testament (Deuteronom 18),  El 
le-a urât şi în timpul Noului Testament (Galateni 5) şi, deoarece El este imutabil, putem fi siguri că Dumnezeu 
urăşte practicile păgâne şi astăzi. De aceea, având în vedere că Dumnezeu urăşte practicile păgâne şi El ştie 
ce este cel mai bine pentru noi, El ne avertizează să nu avem nimic de-a face cu lucruri ca acestea. După cum 
vom vedea, aceasta va influenţa atitudinea noastră faţă de sărbătoarea Halloween. 

Subtilitatea Satanei
Al doilea adevăr biblic pe care trebuie să-l luăm în considerare este subtilitatea Satanei. Diavolul 

se opune Cuvântului şi lucrării Domnului, dar Dumnezeu i-a permis să aibă o anumită măsură de putere 
supranaturală. În cartea Iov din Vechiul Testament ni se spune ce poate să facă Satana trupului unui om, 
casei lui şi averii lui, dar, la fel de bine ca această manifestare exterioară îndrăzneaţă a puterii lui, el poate şi să 
adopte, o abordare subtilă şi vicleană, şi face aceasta adesea. „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu 
– armătura unui soldat puternic înarmat, armătură dată de Dumnezeu – ca să puteţi ţine piept împotriva 
uneltirilor – strategiilor şi înşelătoriilor – diavolului.“ (Efeseni 6:11 – Amplified Bible). De exemplu, Satana: 

1. Amestecă minciuna cu îndeajuns adevăr ca să o facă plauzibilă (Geneza 3:1-5),

2. Citează greşit sau răstălmăceşte Scriptura (Matei 4:6) 

3. Se preface într-un înger de lumină (2 Corinteni 11:14), şi, 

4. Întăreşte credinţa oamenilor că el nu există. 

Teologul liberal Röhr (1777-1848) a descris credinţa în Diavolul ca o amăgire jalnică aparţinând unei 
ere neiluminate. Acest om, la fel ca atâţia alţii în trecut şi în prezent, a negat existenţa Satanei. Totuşi, trebuie 
să ne amintim că Diavolul „… este un mincinos (el însuşi) şi tatăl minciunii şi al oricărui lucru fals“ (Ioan 8:44 



Amplified Bible) şi dacă poate să împiedice oamenii să-L caute pe Domnul, chiar şi prin lepădarea de sine, 
el va face aceasta. Matthew Henry, renumitul comentator biblic, a afirmat că Satan are „… o mie de căi de a 
seduce sufletele instabile.“ Acesta este tipul de duşman cu care aveam de-a face, şi trebuie să fim conştienţi 
că participarea în vreun fel la Halloween îi poate da prilej diavolului şi poate favoriza o atracţie spre lucrurile 
oculte. 

Aşadar, acum, având la bază cele două adevăruri biblice, supremaţia lui Dumnezeu şi subtilitatea 
Satanei, putem să analizăm, în detaliu, ce este această sărbătoare – Halloween. 

Capitolul 2

IStorIa SărbătorII Halloween
Obiceiurile de Halloween provin de la poporul antic celt din Irlanda, Scoţia, Țara Galilor şi Anglia de 

Nord în vremea când creştinismul nu se răspândise atât de departe. Anul calendaristic la acest popor era 
împărţit în două, din noiembrie până în aprilie (iarna), şi din mai până în octombrie (vara). Astfel cele două 
sărbători principale ale lor erau ţinute la începutul iernii, pe data de 1 noiembrie şi la începutul verii, pe 1 mai. 
Aceste sărbători se numeau Samhain şi respectiv Beltane. Aceşti oameni credeau că, în zilele 31 octombrie 
- 1 noiembrie, corespunzătoare sărbătorii Samhain, vălul care separă lumea naturală de cea supranaturală 
era cât se poate de subţire. Spiritele celor morţi se puteau întoarce ca să călătorească pe faţa pământului şi 
să-i vâneze pe cei vii, în timp ce Samhain, care era domnul celor morţi, aduna laolaltă sufletele celor morţi 
care fuseseră trimişi să intre în trupuri de animale ca să decidă ce forme vor lua pentru anul următor. Un 
festival al recoltei avea loc pe data de 31 octombrie, Ajunul Anului Nou sau Ajunul de Samhain, iar preoţii, 
care se numeau Druizi, realizau ritualuri păgâne în numele poporului. Se aprindeau focuri mari afară din sate 
pentru a alunga spiritele rele şi fantomele, şi se aduceau jertfe de origine atât animală, cât şi umană pentru a 
mulţumi pe Samhain. Sacrificiile umane aduse în timpul ritualurilor sângeroase erau alese dintre prizonierii 
de război sau criminali. Se folosea magia şi alte ritualuri pentru a prezice viitorul. Pentru a îndepărta spiritele 
rele şi duhurile morţilor de satul lor, sătenii adesea luau lemne care ardeau din focul aprins afară şi făceau 
înconjurul satului agitându-le în aer. Alte două practici care aveau loc de Samhain arată cum influenţa acestei 
sărbători s-a răspândit de-a lungul secolelor, deşi într-o formă aparent inofensivă. În primul rând, pentru a se 
proteja de orice spirit rău sau fantomă care se apropiau de satul lor ca să le facă rău, sătenii lăsau afară, în faţa 
casei lor, diverse daruri pentru a mulţumi orice fiinţă supranaturală călătoare. În al doilea rând, dacă cineva 
trebuia să călătorească în noaptea de 31 octombrie, trebuia să se îmbrace cu costume de vrăjitoare, fantome, 
diavoli sau ceva asemănător acestora, astfel ca în cazul în care se întâlneau cu vrăjitoare, fantome sau diavoli 
reali ei să se amestece cu ei şi să nu fie recunoscuţi drept muritori. Este evidentă aici clar paralela cu practicile 
moderne de păcăleală sau dulciuri, şi costumarea de Halloween.

Acesta este în concluzie un rezumat al practicilor care aveau loc în poporul păgân celt în timpul 
sărbători de Samhain. Totuşi, cum a devenit această sărbătoare păgână cunoscută drept Halloween? Pentru a 
răspunde la această întrebare trebuie să observăm ce s-a întâmplat când Creştinismul s-a răspândit în Europa.

răspândirea Creştinismului în europa
În ce priveşte continentul european, Evanghelia s-a răspândit în Spania şi în Franţa la sfârşitul secolului 

I d.H. şi, de asemenea, a avut un impact asupra Britaniei în timpurile romane, dar aceasta din urmă nu a avut 
loc decât la sfârşitul secolului al III-lea d.H. Ninian a dus Evanghelia la picţii din Scoţia în anul 397 d.H. apoi în 
432 d.H. Patrick a ajuns în Irlanda şi Evanghelia a înflorit acolo. Problema a fost că în loc să desfiinţeze complet 
practicile păgâne care existau printre europenii din vest (de exemplu sărbătoarea Samhain), s-a încercat 
introducerea unor idei pentru înlocuirea lor. Asemenea folclorului de azi, acest popor antic celt aştepta cu 
nerăbdare mesele speciale şi sărbătorile lor, iar desfiinţarea lor ar fi creat opoziţie. De aceea s-a considerat de 
către biserica primară că cea mai bună politică era să-i îndepărteze pe oameni de credinţele lor păgâne prin 
introducerea de idei în festivalurile lor care să reflecte principii creştine. Astfel, Ziua tuturor sfinţilor  – o zi în 
care biserica îşi amintea de cei care au murit pentru credinţa lor – care se sărbătorea pe data de 13 mai, a fost 
mutată pe data de 1 noiembrie de către papa Grigorie al III-lea în anul 834 d.H. În consecinţă, 1 noiembrie 



a devenit sărbătoarea creştină a tuturor sfinţilor –  hallow fiind un alt cuvânt pentru a denumi o persoană 
sfântă, un sfânt – iar ziua dinaintea ei, 31 octombrie, a devenit ajunul tuturor sfinţilor. De-a lungul timpului 
denumirea ei s-a scurtat – hallow en.

Acestea au fost tentative ale bisericii din secolul IX de a îndepărta pe aceşti oameni păgâni de a 
sărbători ajunul Samhain şi practicile neevlavioase care-l însoţeau. Totuşi după cum vom vedea, biserica a 
eşuat în această misiune. Aspectele păgâne şi neevlavioase ale sărbătorii de Halloween încă se mai practică 
azi atât de către cei care sunt ignoranţi cu privire la originea acestor practici, cât şi de către cei care sunt 
convinşi de semnificaţia satanică/ocultă a acestui festival aparent nevinovat.

Capitolul 3

Sărbătoarea Halloween aStăzI
Am descoperit deja câteva aspecte legate de festivalul antic păgân celt şi cum a ajuns el să fie cunoscut 

sub denumirea de Halloween. Acum, totuşi, este important să trecem de la nivelul faptelor istorice la a 
înţelege această sărbătoare în prezent. Aceasta o vom face privind la festival din patru perspective diferite 
– perspectiva contemporană (lumească), perspectiva comercială, perspectiva satanică/ocultă şi perspectiva 
creştină.

Perspectiva lumii asupra Halloween
Din punctul de vedere al lumii, Halloween este privită cu simplitate drept un timp de distracţie 

nevinovată. Copiii au de obicei vacanţă de la şcoală, se costumează şi merg din casă în casă pentru a-i păcăli 
pe oameni sau a primi dulciuri, participă la petreceri, apucă mere cu dinţii, şi se bucură de focuri de artificii. În 
clase ei confecţionează adeseori măşti, ascultă poveşti cu fantome şi scriu poezii despre vrăjitoare. Halloween 
este concepută să fie distractivă şi plăcută, totuşi această aparenţă de distracţie nevinovată, de fapt, acoperă 
ceva mult mai sinistru şi periculos.

Perspectiva comercială asupra Halloween
Foarte simplu, din punct de vedere comercial Halloween este o afacere extinsă, după cum va 

demonstra o plimbare prin orice magazin comercial în acest timp al anului. În vitrinele magazinelor apar 
schelete, Dracula, vrăjitoare, mături fermecate, pisici negre şi cazane. Măşti care întruchipează vrăjitoarea, 
demonul, monstrul şi personaje animate favorite sunt produse în mii de exemplare. Magazinele de închiriat 
costume înregistrează creşteri financiare enorme, iar canalele de televiziune transmit numeroase filme de 
groază pentru a fi în ton cu sărbătoarea. Poate câteva date statistice vor arăta cât de viabil este Halloween. 
În cele cinci săptămâni care preced data de 31 octombrie, un anumit lanţ de magazine din SUA înregistrează 
vânzări în valoare de jumătate de bilion prin vânzarea de diverse articole legate de Halloween. Dar nu numai 
comercianţii profită astfel, ci şi agricultorii. Există o mare cerere de dovleci de Halloween, nu doar pentru 
consumat ci şi pentru a face lanterne. Un câmp de 66 de hectare de dovleci aduce un venit de aproximativ 
200.000 de dolari proprietarului său. Aceste cifre vorbesc de la sine. Astăzi, Halloween este o afacere extinsă.

Perspectiva Satanică/ocultistă asupra Halloween
Înainte de a trata această secţiune trebuie să ne amintim un adevăr pe care l-am prezentat anterior: 

Satana există! Aceasta învaţă Biblia. Singurul său scop este de a distruge lucrările lui Dumnezeu şi de a îi 
menţine pe oameni în întuneric cu privire la cunoaşterea lui Dumnezeu şi a revelaţiei Sale în Domnul Isus 
Cristos. ... a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind 
lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu (2 Corinteni 4:4). Noi suntem implicaţi 
într-o bătălie spirituală (Efeseni 6:10-13) totuşi, în ciuda faptului că Satana este învins (Evrei 2:14) el încă 
continuă să lupte utilizând nu doar forţele sale spirituale ale răutăţii (Efeseni 6:12b), ci şi instrumentele sale 
umane aici pe pământ.



În Evul Mediu, seara dinaintea zilei Tuturor Sfinţilor a 
devenit cunoscută drept timpul preferat al închinătorilor lui Satan, 
vrăjitorilor şi şamanilor. Lucrul acesta este adevărat şi astăzi. În 
consecinţă, din punct de vedere Satanic/ocultist, Halloween este o zi 
importantă. Există de fapt, opt zile din an care sunt clasificate drept 
festivaluri principale ale vrăjitoriei. 

Acestea sunt după cum urmează:

1. Echinocţiul de primăvară (Vernal) – 21 martie. Ziua şi 
noaptea au aceeaşi durată, iar ziua începe să se mărească 
după această dată.

2. Ajunul lunii mai sau Beltane – 30 aprilie.

3. Solstiţiul de vară – 22 iunie. Cea mai lungă zi.

4. Lammas – 31 iulie. Începutul recoltei.

5. Michaelmas – Echinocţiul de toamnă. 21 septembrie. Ziua şi noaptea au aceeaşi durată, iar ziua 
începe să se micşoreze după această dată.

6. Halloween – 31 octombrie. Sfârşitul/începutul anului vrăjitorilor.

7. Solstiţiul de iarnă (Yule) – 22 Decembrie. Cea mai scurtă zi.

8. Candlemas – 2 Februarie. O sărbătoare a măririi zilei şi apropierea primăverii.

Dintre toate aceste zile, Halloween este cea mai importantă. Este ziua „sfântă” a zilelor „sfinte”. În 
noaptea de Halloween, Satana îşi desfăşoară toată puterea; Satanei i se oferă închinare, onoare si glorie. 
Această închinare adesea este sub formă de jertfă umană sau animală, urmată de ritualul de a bea sângele 
jertfei. Un bebeluş al cărui tată este marele preot, iar mama este una dintre vrăjitoare, este de obicei victima 
umană. Poate cineva ar fi tentat să ridice din sprâncene la astfel de afirmaţii şi să pună la îndoială cu hotărâre 
adevărul lor, dar aceste lucruri chiar se întâmplă. Trebuie să ne amintim că astfel de atrocităţi pot fi ascunse 
de autorităţi cu uşurinţă. Un bebeluş conceput de un membru al grupului poate fi asistat la naştere şi îngrijit 
de un doctor sau de o asistentă din grup. Mama nu merge la spital, în consecinţă naşterea copilului nu este 
înregistrată şi nici moartea lui. Indivizi care au fost implicaţi în astfel de închinări satanice atestă veridicitatea 
acestor practici. Audrey Harper din Kelvedon, în Essex, a fost iniţiată ca vrăjitoare într-o noapte de Halloween 
la începutul anilor 60. La iniţiere ea a urmărit jertfirea unui bebeluş de sex feminin în vârstă de nouă zile 
după modelul expus anterior. Fiind sub jurământul de a păstra secretul asupra întâlnirilor grupului şi fiind 
cuprinsă de teama de a suferi consecinţele călcării acestui jurământ – ea a fost martoră la moartea prin infarct 
miocardic a unui tânăr sănătos care fusese blestemat pentru că a vorbit prea mult – relatarea lui Audrey a fost 
făcută publică doar după ce a fost eliberată de sub puterea Satanei, crezând în Domnul Isus Hristos. Audrey 
a fost martoră doar la o singură jertfă a unui copil în anii ei de vrăjitoare, dar este convinsă că aceasta este o 
practică care a avut loc şi încă are loc cu regularitate în Marea Britanie. Vrăjitoria şi închinarea la idoli sunt în 
creştere azi, iar sacrificiul unui copil este o tradiţie recunoscută a cultului. Statisticile oficiale guvernamentale 
doar confirmă ceea ce a afirmat Audrey Harper. De exemplu, registrele poliţiei din S.U.A. arată că de 
Halloween au loc răpiri de copii şi animale mai numeroase decât în orice altă perioadă a anului. Există de 
asemenea evidenţe ale faptului că sataniştii folosesc tinere fete pentru a da naştere unor copii care ulterior 
vor fi aduşi ca jertfă Satanei. David Wilshire, un Membru al Parlamentului Britanic a afirmat: „Satanismul există 
în această ţară la fel cum există oriunde altundeva. Este îngrozitor de rău, are de-a face cu crima, abuzul 
copiilor, abuzul sexual şi nu este o glumă. Trebuie luat în serios şi trebuie rezolvat”. În concluzie, să luăm în 
serios faptul că Satana există, că Satanismul există şi că din punct de vedere satanic, festivalul nevinovat de 
Halloween este un eveniment foarte important.

În această conjunctură ar putea fi benefic să clarificăm anumite aspecte care pot crea confuzie la citirea 
altor materiale. Trebuie înţeles faptul că nu toate vrăjitoarele sunt Sataniste. Unele dintre vrăjitoarele din zilele 
noastre din tradiţia celtică aderă la Wicca, o formă de vrăjitorie care se închină la natură. Ideile lor par să fie 
panteiste, prin faptul că ele cred că tot ce există şi fiecare persoană este o parte din Dumnezeu. De asemenea, 
ele se referă adesea la zeii şi zeiţele pădurii, astfel că teologia lor are o urmă de dualism. Vrăjitoarele Wicca 
neagă existenţa Satanei deoarece ele cred că este o fabricaţie a credinţei creştine, iar numărul mare de 
membrii ai acestei mişcări au adus respectul din partea serviciului de venit naţional al SUA care a acordat 



un statut de scutire de taxe bisericii Wicca. Aceasta înseamnă că orice donaţie făcută organizaţiei Wicca este 
deductibilă, este o donaţie caritabilă de natură religioasă. În ciuda faptului că îl respinge pe Satana, Wicca 
este totuşi o religie păgână şi ca atare este condamnată de Scriptură (Deuteronomul 18:9-13). Un punct 
comun pe care Wicca şi vrăjitoria satanistă îl au este acela că ambele sărbătoresc Halloween ca fiind cea mai 
importantă noapte a anului.

Perspectiva creştină asupra sărbătorii Halloween
Din punct de vedere creştin, sărbătorirea Halloween este greşită din cauza valorilor pe care le susţine 

şi a istoriei de care este impregnată această sărbătoare păgână. Tradiţiile „nevinovate” la care participă mii de 
copii de fiecare Halloween sunt toate înrădăcinate în ocultism şi în păgânism. De exemplu:

Focuri în aer liber – folosite de celţii din antichitate pentru a oferi sacrificii şi a speria spiritele rele. 

Focuri de artificii – ele ar fi putut înlocui obiceiul de a arunca nuci în foc pentru a exploda şi a speria 
spiritele rele.

Confecţionarea de lanterne   acestea au fost folosite de celţii din antichitate de asemenea pentru a 
îndepărta spiritele rele.

Travestirea – folosită de celţii antici pentru a trece neobservaţi de spiritele călătoare în ajunul 
Halloween

Prinderea sau apucarea cu dinţii a merelor – o practică pentru a asigura succesul. Era o formă de 
ghicire.

Aceste practici şi originea lor sunt menţionate pentru informaţia cititorului. Ele pot constitui un 
moment distractiv la timpul potrivit şi într-un context adecvat, dar în relaţie cu sărbătorirea Halloween 
originile lor sunt păgâne şi neevlavioase.

După cum s-a putut vedea, există un văl fin atractiv care acoperă partea sinistră a Halloween-ului iar 
pericolul este că poate conduce la o mai mare implicare în ocultism. Aceasta a fost descoperirea multor 
consilieri creştini care au trebuit să ajute pe cei pentru care Halloween a fost o punte către ocultismul violent, 
şi acesta este motivul pentru care din perspectiva creştină acest festival este periculos. Fumatul şi consumul 
de cantităţi mari de alcool pot părea inofensive celor neiniţiaţi; aceasta a fost într-adevăr atitudinea generală 
într-o vreme. Datorită progreselor din ştiinţa medicală, totuşi este clar că aceste practici ne pot face rău şi ne 
expunem unui risc atunci când participăm la ele. Potenţialul este acolo pentru a ne face rău şi acest lucru se 
aplică şi la Halloween. Unii ar putea spune: „M-am costumat de Halloween, am participat la petreceri şi am 
mers din uşă în uşă pentru păcăleală sau dulciuri. Niciodată nu mi-a făcut niciun rău nici nu mi-a stârnit un 
interes nesănătos pentru ocultism. Acest lucru este corect, însă trebuie să ne amintim că toţi suntem diferiţi 
şi suntem afectaţi de diverse lucruri în moduri diferite. Nu toţi cei care consumă primul pahar de bere devin 
alcoolici; dar unii devin. Nu toţi cei care fumează prima ţigară devin fumători; dar unii devin. În mod similar, 
nu toţi cei care sărbătoresc Halloween se implică mai mult în ocultism; dar unii o fac! Deja am observat că 
Satana este dibaci şi subtil în atacurile sale şi putem fi siguri că el nu atacă punctele tari ci pe cele slabe. 
Când leii sălbatici vânează, scopul lor este să ucidă. Ei urmăresc cu răbdare prada, asigurându-se că adierile 
vântului nu transportă mirosul lor către alte fiare sălbatice. Ei nu caută gazela cea mai rapidă, puternică şi 
cea mai provocatoare pentru a o urmări, ci pe cea slabă, şchioapă, tânără pentru a o doborî mai uşor. Satana 
este asemănat cu un leu în Biblie (1 Petru 5:8), şi dacă el poate exploata o slăbiciune în orice persoană, 
împiedicând-o să-L caute sau să-L găsească pe Domnul, atunci el o va face. Halloween a fost folosită de 
Satana pentru a păcăli vieţi şi a le conduce la o implicare mai adâncă în ocultism, şi de aceea acest festival 
este atât de periculos.

Cineva a spus că Halloween este un festival ocult, inspirat de un demon, şi care glorifică pe diavol. În 
legătură cu aceasta, Scriptura avertizează pe Credincios să se „ferească de orice se pare rău“ (1 Tesaloniceni 
5:22). Din aceste motive, cei care L-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Salvatorul lor nu trebuie să aibă nimic 
de a face cu sărbătorirea Halloweenului, iar acei cititori care nu s-au întors la Domnul cu pocăinţă şi credinţă, 
trebuie să fie atenţi. Satana caută să te ţină departe de cunoaşterea Domnului, iar Halloween este o unealtă 
pe care el o va folosi dacă i se dă ocazia.



În capitolele următoare vom încerca să anticipăm întrebări pe care cititorul le-ar putea avea legate de 
Halloween şi am dat şi răspunsurile corespunzătoare.

Capitolul 4

răSPunSurI la întrebărI
1. Cine este afectat de Halloween?
Halloween este prezentat în general ca un timp distractiv pentru copii şi tineri, împreună cu companiile 

comerciale care îşi adresează majoritatea produselor de Halloween în special acestor grupe de vârstă. Totuşi, 
ORICINE se implică în sărbătorirea Halloween-ului este supus unui risc. Unii nu vor fi afectaţi deloc; ei doar 
vor avea parte de o distracţie pe data de 31 octombrie şi apoi vor uita de Halloween, până anul următor. 
Altora însă li se va trezi interesul, iar acest festival va deveni o treaptă în scara care duce la o implicare mai 
adâncă în ocultism. Amintiţi-vă, „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un 
leu care răcneşte (foarte înfometat) şi caută pe cine să înghită“, (1Petru 5:8 Biblia Amplificată). Unui tânăr i 
s-a trezit interesul pentru ocult în timp ce viziona seria de comedie veche americană (care a fost transmisă la 
televiziunea britanică) „Bewitched” (Vrăjit), şi „Tabitha”. El şi-a asumat un rol de conducere în biserica Satanei şi 
a condus un sabat de vrăjitoare în California de Sud înainte de a se întoarce la Domnul Isus Cristos. Halloween 
poate fi folosit de Satana în mod asemănător, de aceea trebuie să fim conştienţi de tacticile lui şi să ne păzim 
de ele.

Întorcându-ne gândurile spre copii şi tineri descoperim că avem o problemă. Nu putem deosebi dacă 
un copil aparţine unui grup care nu va fi afectat de Halloween sau dacă el aparţine grupului care va fi afectat. 
În consecinţă, toţi copii şi tinerii care sunt expuşi la Halloween sunt în pericol. Există însă diverse grupuri care 
sunt expuse pericolului mai mult decât copilul normal.

Copii înstrăinaţi

Aceşti copii pot fi înstrăinaţi de lângă prietenii sau chiar de lângă părinţii lor. Ei pot proveni din familii 
destrămate având un singur părinte al cărui partener nou îi respinge sau abuzează de ei sau poate un copil 
ale cărui probleme de comportament l-au privat de orice prieten de vârsta lui.  

Unui copil înstrăinat i se poate stârni interesul pentru ocultism mai repede prin uşa deschisă cu 
suavitate de Halloween. Obţinerea unei puteri mai mari care este promisă ca urmare a implicării profunde 
în ocultism poate fi forţa motrice prin care copilul sau tânăra persoană poate să se răzbune pe părinţii 
sau pe colegii care i-au cauzat înstrăinarea. Copii care sunt înstrăinaţi pot fi uşor observaţi: ei pot fi retraşi, 
întotdeauna singuri şi nu se angajează în nimic.

Copii cu o fascinaţie morbidă

Între anii 1980 şi 1991 au fost turnate peste două sute 
de filme de groază; o medie aproximativă de două pe lună! 
Mulţi copii sunt expuşi la acestea şi le vizionează la cinema şi pe 
video fără să ţină cont de vârsta lor şi de restricţiile de vârstă. În 
anii lor de formare, copiii văd şi aud lucruri pe care nu ar trebui 
să le vadă şi să le audă, şi mulţi dezvoltă o fascinaţie pentru 
moarte, tortură şi rău. Halloween poate deschide uşi care să 
hrănească această pornire.

Copii atraşi de mister

Ar trebui să spunem clar că aceasta este o caracteristică 
umană fără de care descoperirile noastre ştiinţifice şi medicale 
şi marile invenţii nu ar fi fost posibile. Totuşi, dacă această caracteristică are o înclinaţie către partea 
întunecată a lucrurilor spirituale, atunci pentru mintea tânără şi curioasă, Halloween se poate dovedi a fi o 
punte de lansare către o implicare mai profundă în ocultism.



Halloween poate încuraja interesul copiilor şi a tinerilor pentru ocultism. De asemenea le poate 
slăbi rezistenţa în faţa acestor practici şi învăţături. De aceea ei trebuie să fie descurajaţi în a se implica în 
sărbătorirea acestui festival periculos.

2. Ce se poate face pentru a-i ajuta pe copii şi pe tineri?
Părinţii creştini, învăţătorii de şcoală duminicală, liderii de tineret şi lucrătorii creştini cu copiii pot 

întâlni copii care se încadrează într-unul din grupurile menţionate mai sus. Cred că cheia succesului pentru 
a ajuta aceste tipuri de copii este clădirea unei relaţii cu ei. Este foarte bine dacă aveţi o astfel de relaţie 
cu tinerii voştri, încât ei să se poată apropia de voi la orice oră şi să discute despre problemele şi temerile 
lor. Acest fel de relaţie de obicei cere răbdare, înţelegere şi timp pentru a o dezvolta, dar copiii şi tinerii vor 
observa preocuparea reală pe care o aveţi faţă de ei. În plus, totuşi, trebuie să:

1. Înveţe pe copii despre dragostea lui Dumnezeu pentru ei şi despre relaţia personală pe care o pot 
avea cu Domnul Isus Cristos şi tot ce implică aceasta: studiu biblic, rugăciune, mărturisire, abţinere 
de la anumite lucruri şi aşa mai departe.

2. Avertizeze copiii despre pericolul care-l reprezintă lucruri precum Halloween. Să le explice că aceste 
lucruri nu sunt calea lui Dumnezeu şi că le vor face rău atât acum, cât şi pentru veşnicie, dacă ei 
persistă în ele. Dumnezeu interzice orice implicare în ceea ce este rău (1 Tesaloniceni 5:22).

3. Roagă-te pentru copii, ca Domnul să-i protejeze şi ca ei să nu se implice în ocultism în niciun fel.

Uneori părinţii sunt îngrijoraţi de interesul acordat Halloween-ului în şcolile frecventate de copii 
lor. Adesea, ca temă de casă, copiilor li se cer să scrie compuneri despre vrăjitoare, să deseneze postere 
înfricoşătoare şi să scrie poezii. Un pas pe care părinţii pot să-l facă este să meargă la profesorul respectiv 
şi să-i explice că ei nu sunt de acord ca în clasa copilului lor să se pună accent pe Halloween sau vrăjitoare, 
oricât de inofensiv s-ar părea aceasta. Profesorii şi asistenţii pot fi înţelegători. Ei ar trebui să fie preocupaţi 
de binele copiilor încredinţaţi lor, şi să nu fie ignoranţi la pericolele sărbătorii Haloween-ului chiar şi pentru ei 
înşişi. 

3. Există vreo alternativă la sărbătoarea Halloween?
Opiniile cu privire la o alternativă la sărbătorile de Halloween sunt împărţite. Unii spun că există, 

şi organizează „Sărbători de laudă“, „Sărbători de mulţumire lui Dumnezeu“ şi „Sărbătoarea recoltei“. La 
astfel de evenimente, fie pentru copii, tineri sau adulţi, este accentuată bunătatea lui Dumnezeu arătată 
prin dragostea şi purtarea Sa de grijă. Acele sărbători pentru copii şi tineri au mai puţin din costumarea 
sinistră, şi mai multe jocuri şi activităţi bazate pe Scriptură, astfel îndepărtând accentul de la întunecimea 
sărbătorii Halloween. Alţii spun că nu există alternativă la sărbătoarea de Halloween. Argumentul lor este că 
a numi sărbătoarea „Halloween“ o sărbătoare a recoltei înseamnă de fapt o apropiere de originile păgâne 
ale festivalului sau că copiii nu vor fi traumatizaţi deoarece nu li se va permite să participe la sărbătoare de 
Halloween, chiar dacă prietenii lor o fac. Argumentul continuă prin a spune că acei copii care sunt învăţaţi 
să-L iubească pe Domnul Isus, datorită acestei dragoste faţă de El, nu vor vrea să aibă nimic în comun cu 
un festival care aduce în atenţie şi glorifică pe duşmanii lui Dumnezeu. Lăsând deoparte ambele puncte de 
vedere pentru moment, cred că răspunsul la dilemă depinde de cum interpretăm fraza „sărbători alternative 
de Halloween”. Dacă singurul motiv pentru a organiza o „sărbătoare de laudă” sau o sărbătoare a mulţumirii 
este de a oferi un substitut pentru festivalul de Haloween aceasta este un mod de a călca cea de-a treia 
poruncă: „Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel 
ce va lua în deşert Numele Lui“ (Exodul 20:7). Dacă Dumnezeu nu este motivul real pentru a avea sărbătoarea, 
atunci este o formă de compromis. Pe de altă parte, totuşi dacă motivaţia unei sărbători alternative este de 
a aduce glorie Domnului într-o noapte care se spune că ar aparţine lui Satana, atunci este un lucru bun. În 
mod similar, trebuie să discernem şi să înţelegem că dacă nu se oferă nicio alternativă pentru copii şi tineri 
îi expunem la ispita de a se implica în Halloween şi ştim unde duce aceasta. Nu este nimic rău în a avea o 
noapte de divertisment bun în special dacă aceasta are loc într-o noapte de Halloween şi astfel împiedică 
copii de a participa la acest festival păgân. În concluzie, mărul discordiei este motivaţia din spatele sărbătorii 
alternative de Halloween, oricum s-ar numi aceasta. Cititorul, care se confruntă cu această dilemă va trebui 
să-şi folosească discernământul pentru a decide cursul corect al acţiunii. 

4. Care este diferenţa dintre Halloween şi alte festivaluri păgâne care au fost „creştinizate”?
Ne amintim din secţiunea noastră despre istoria Halloween că numele acesta derivă din Ajunul tuturor 



sfinţilor, ziua dinaintea zilei tuturor sfinţilor care a fost introdusă în calendarul bisericii în anul 834 d.c. Înainte 
de această dată a fost sărbătorită de către poporul antic celt sub numele de sărbătoarea păgână Samhain. Cu 
alte cuvinte, Halloween a fost la originea sa un festival păgân, iar biserica primară a încercat să-l creştinizeze. 
Acelaşi lucru este adevărat şi cu privire la Crăciun şi Paşte. La originea lor, acestea două au fost festivaluri 
păgâne pe care biserica primară a încercat să le reformeze şi să le creştinizeze.

Crăciunul îşi are rădăcinile în festivalurile romane Saturnalia şi în Ziua Soarelui Necucerit. Festivalul din 
mijlocul iernii în Roma începea cu Saturnalia între 17 şi 24 decembrie. Era numit astfel după zeul creşterii, 
Saturn şi era sărbătorit cu o săptămână de vacanţă. În anul 272 d.c., împăratul roman Aurelian, a făcut din 
ziua de 25 decembrie, ziua următoare sfârşitului de Saturnalia, un festival special în onoarea zeului soare. 
Această zi, în consecinţă, a fost numită „Naşterea Soarelui de Necucerit” şi a devenit o sărbătoare publică. În 
nordul Europei exista de asemenea un festival în miezul iernii numit Yule, care era centrat în jurul perioadei 
solstiţiului de iarnă (22 decembrie) iar multe din tradiţiile de Crăciun de azi provin de la această sărbătoare; 
decorarea caselor cu crengi de brad şi iederă, arderea buştenilor în sobă şi pregătirea cu mese îmbelşugate. 
Împăratul roman, Constantin, a îmbrăţişat credinţa creştină la începutul secolului al IV-lea şi a încercat să facă 
din credinţa creştină religia oficială a imperiului roman. De aceea, se pare că în mod deliberat creştinii au ales 
ziua de 25 decembrie ca dată pentru sărbătorirea naşterii Domnului Isus, din dorinţa de a înlocui sărbătoarea 
păgână a Naşterii Soarelui de Necucerit şi orice altă sărbătoare mai exista atunci. Într-una din predicile sale, 
în anul 380 d.c., episcopul Ambrozie a expus contrastul dintre sărbătorile Creştine şi cele păgâne afirmând: 
„Cristos este soarele nostru”.

Când creştinii au venit pentru prima oară în Europa de Nord au găsit pe băştinaşi participând de 
asemenea la sărbători păgâne în timpul echinocţiului de primăvară (21 martie). Acum, evangheliile afirmă 
clar că Domnul Isus a fost crucificat şi a înviat în timpul sărbătorii evreieşti a Paştelui care avea loc primăvara. 
În consecinţă, aceşti creştini nordici au continuat să sărbătorească moartea şi învierea Domnului Isus în acest 
timp al anului iar pe măsura trecerii anilor, practicile şi ritualurile păgâne au fost în mod treptat părăsite. 

În ciuda faptului că atât Crăciunul cât şi Paştele erau la origine festivaluri păgâne, ele au fost practic 
creştinizate; accentul a fost mutat de la păgânism la creştinism. Este adevărat că avem pomi de crăciun, 
decoraţii, Moş Crăciun, ouă de Paşte şi mult accent comercial, dar cu siguranţă, din punctul de vedere al 
bisericii, acestea sunt acum sărbători creştine. Halloween este diferit, totuşi. Multe dintre acţiunile care au 
loc de Halloween fie au conotaţii oculte, fie sunt direct legate de ocultism: purtarea costumelor de fantome, 
vampiri, vârcolaci sau monştri groteşti, relatarea de poveşti cu fantome sunt doar câteva dintre ele. Mulţi copii 
sunt învăţaţi despre vrăjitoare bune, şi sunt conduşi să creadă că vrăjitoarele adevărate nu există când, de fapt 
ele există. Ele nu arată sau nu se îmbracă cum îşi imaginează un copil, dar vrăjitoare care se închină diavolului 
şi fac farmece există! Halloween a reţinut încă originile sale păgâne şi accentul său neevlavios şi, după cum 
am văzut, a fost adoptată de satanişti, vrăjitoare şi păgâni practicanţi ca cea mai importantă zi a anului. 
Aceasta nu se poate spune despre Crăciun şi Paşte.

Capitolul 5
o nouă PerSPeCtIvă aSuPra SărbătorII Haloween
Un predicator anglican a afirmat recent: „Cu zece ani în urmă râdeam de Halloween. Acum mulţi dintre 

liderii creştini aproape plâng. Am avut de-a face cu prea multe cazuri în care individul intră în ocultismul 
violent prin uşile deschise cu suavitate de Halloween”. Este adevărat că toţi suntem fascinaţi de necunoscut, 
dar prin aceste înclinări puterile rele îşi pot croi drumuri fermecate către minţile noastre, ca să ne introducă 
în confuzie şi să ne atragă. În aceste zile ocultismul pare să fi cucerit un respect care este în creştere şi este 
tratat cu o atitudine superficială de mulţi. Recent, într-o revistă cu circulaţie naţională, o vrăjitoare practicantă 
a fost intervievată şi a făcut următoarele comentarii: „[de Halloween] … am putea chiar chema câteva spirite 
din partea cealaltă pentru o discuţie”. „Odată iniţiat într-un ordin, este multă sărbătoare şi dans (vrăjitoarelor 
le plac petrecerile); debutanta trebuie să copieze pasaje din multe cărţi antice sacre înainte să acumuleze 
cunoştinţa necesară; ea poate opri zvonurile maliţioase prin confecţionarea unei păpuşi, ca imagine a 
ofensatorului, căreia să-i închidă gura cu un ac de siguranţă, şi imediat ceea ce a dorit se realizează. 
Cititorule, să fim precauţi! Dumnezeu ne-a avertizat că suntem într-un război spiritual (Efeseni 6:12), şi că 
Satana caută mereu să ne amăgească (1 Petru 5:8), pentru a ne ţine departe de Domnul sau a ne opri din 
umblarea noastră cu El.



Citind istoria bisericii, găsim adesea fapte interesante. De exemplu, într-o anumită zi din anul 1517, 
lucrarea lui Dumnezeu într-un tânăr a făcut ca acest tânăr să iniţieze un protest împotriva bisericii corupte din 
vremea lui. El a scris acest protest în formă de nouăzeci şi nouă de teze şi acestea au fost agăţate cu un cui pe 
uşa bisericii din oraşul Wittenberg, în Germania. Acest eveniment, din această zi, a fost folosit de Dumnezeu 
pentru a da scânteia reformei protestante în Germania care s-a răspândit în tot restul Europei şi pentru care 
toţi protestanţii sunt atât de recunoscători. Tânărul acesta se numeşte Martin Luther, iar această zi anumită a 
fost ziua cea mai iubită de satanişti, vrăjitoare şi păgâni – 31 octombrie, sau Halloween!

Deşi Satana este puternic, să ne amintim că Dumnezeul nostru este atotputernic. El poate să facă ce 
doreşte, când doreşte. El ne poate da putere să stăm în picioare şi să fim demni de încredere: să ne abţinem 
de la orice activitate care îl glorifică pe Satana, indiferent cât de acceptată de societate este activitatea 
respectivă.

Cetate tare-I Dumnezeu,
Puternic Zid de neclintit.
E Adăpost în orice greu,
Scut pentru sufletul trudit.
Cristos, Miel – Împărat
Prin moarte-a triumfat.
Pe robi i-a izbăvit,
De iad ne-a mântuit,
Pe-al nopţii domn l-a nimicit.

În luptă cruntă am intrat
Vrăşmaşul să îl biruim.
În frunte-I Mielul înjunghiat
Și-ai Săi aleşi în urmă vin.
În Templul Sfânt, pe tron
Stă al Oştirii Domn,
Viteazul luptător
În veci neschimbător:
Cristos e-atotbiruitor.

Cuvântul viu al Domnului
Pe cel viclean îl va zdrobi.
Nu ne-nspăimântă oştirea lui,
Prin Adevăr vom birui.
Nicicând nu tremurăm,
Ci drept ne ridicăm.
Prin Domnul vom trăi,
De cel rău ne’a păzi:
O vorbă doar, şi va pieri.

Al Său Cuvânt va dăinui
Deasupra a tot ce-i pământesc.
Prin El tărie vom primi
Și harul Său dumnezeiesc.
Cristos e lângă noi,
Nicicând n-om da ‘napoi.
Și chiar de vom muri,
Noi tot vom birui:
Isus e Rege-n veşnicii.
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