
 

 

Deconspiră  

 

Halloween-ul 

  

  

 Aţi văzut vreodată  poza unui ice-berg? Este fascinant modul în care bucata de gheaţă care se vede la 

suprafaţa apei, induce oamenii în eroare şi azi, deşi teoretic vorbind, toată lumea ştie că dedesubt se ascunde un 

adevărat munte de gheaţă. 

                    
                     

 Halloween-ul este un astfel de iceberg; sărbătoarea asta a ,,zilei sfinţilor” aş dori să o expunem azi cu tot 

adevărul ei, pentrucă pe marea vieţii prea multe suflete se lovesc şi se scufundă datorită înşelăciunii a ,, ceea ce 

izbeşte ochii”. 

Origine : 
Halloween-ul era o sărbătoare păgâna  sărbatorita de celţi, strămoşii englezilor şi a francezilor de azi, de 

cateva mii de ani. Oamenii sărbătoreau încheierea verii şi intrarea într-un nou an. Ei credeau că pe data de 31 

Octombrie, stăpânul întunericului si al morţii  numit Samhain chema spiritele celor care au murit în anul care 

trecuse. Preoţii păgâni –numiţi druizi- aprindeau focuri la marginile satelor sau în păduri şi aduceau tot felul de 

sacrificii zeului lor Samhain ( care era de fapt satan). Ĩi ofereau ( aruncând in foc) bunuri materiale , sacrificii de 

animale şi chiar copii. Spuneau ca aceste sacrificii vor îndepărta diferite blesteme. 

      Ĩn această noapte,  druizii  spuneau ca ghicesc viitorul, făceau diferite ritualuri şi incantaţii. De 

exemplu  puneau mere intr-un vas cu apă şi prima persoană care prindea cu gura un măr,  se spunea că va avea 

noroc în anul următor. 

 
  

    Deasemenea, bazându-se pe frica oamenilor faţă de spirite, druizii mergeau din casă  în casă, ducând cu 

ei nişte gulii, sau napi turceşti  sculptaţi în forme de demoni ( de unde  dovlecii ciopliţi de azi).  

Ei cereau diverse mâncăruri iar dacă nu le primeau, îi 

blestemau pe oamenii din acea casă. De aici vine expresia ,, 

Trick or treat!”  care însemna de fapt  în contextul de atunci 

,, Ne daţi sau veţi fi blestemaţi!”  

  Ĩn secolul I, romanii au cucerit ţinuturile locuite de celţi şi au 

preluat şi ei aceste tradiţii. 

 

 



Ĩn secolul 8, Papa Grigore al IV-lea, a încercat sa creştinizeze această sărbătoare,  declarând ziua de 1 

Noiembrie, drept Ziua Tuturor Sfinţilor: All Hallows Day. Dar în timp, în loc ca păgânii să preia sărbătoarea 

creştină, s-a întâmplat tocmai invers. Creştinii au început să sărbătorească şi ei această sărbătoare. 

 

 

 

   Ce înseamnă Halloween-ul azi? 
Se pare că  această tradiţie  s-a răspândit  cu repeziciune pe toate continentele, românii îmbrăţişând-o la 

rândul lor după revoluţie. Copiii sunt cei mai entuziasmaţi, ei fiind cele mai neştiutoare victime ale acestei ,, 

sărbători.” Priviţi la  intreaga imagine a sărbătorii, nu pare una desprinsă dintr-un film horror? Parcă e un tablou 

dominat de reprezentări ale forţelor întunericului: vrăjitori, fantome, vampiri, monştri, simboluri  satanice şi  

imagini violente. 

 

 

    

   

 

Copiii se îmbracă azi în costume reprezentând cele de mai sus,   ,, onorând” astfel imaginile satanice. 

Deasemenea, ei merg din casă în casă cerând dulciuri  ( ,,treat”) sub ameninţarea blestemelor (,,trick”), fără să 

ştie măcar ce simbolizează gestul lor. Părinţii, în loc să cerceteze, încurajează chiar acest obicei,  ,,ajutându-i” 

să-şi hrănească minţile lor de copii cu imagini macabre şi chiar violente, desensibilizându-i treptat. 

 Dar Halloween-ul nu este doar un show inofensiv de costume , ci este astăzi o sărbătoare satanică, 
practicată de mii de satanişti, druizi, vrăjitori fani ai muzicii rock şi copii entuziasmaţi de ceea ce văd în 
Harry Potter sau Bewiched 
 

 

 

Adevăruri şocante: 
1 Noaptea de 31 Octombrie este considerată de satanişti drept ziua de naştere a diavolului, şi o sărbătoresc 

celebrându-l pe el; 

2  Copiii expuşi acestei tradiţii, dezvoltă diverse fobii, frică faţă de întunerec, de demoni  (când ar trebui 

să se teamă de Dumnezeu) şi se desensibilizează treptat; astea în cele mai bune cazuri; 

3 De Halloween, se înregistrează cel mai mare număr de infracţiuni şi tâlhării,  comise în cea mai mare 

parte de adolescenţi şi tineri; 

4 În perioada aceasta se înregistrează cel mai mare număr de crime, uneori chiar cât în toate celelalte luni 

la un loc; 

5 Dispariţiile de copii, ( sacrificaţi de adepţii cultelor satanice), devin tot mai obişnuite; 

6 Se înregistrează cele mai multe cazuri de spargere a adăposturilor de animale şi de  răpiri de animale ( 

tot pentru sacrificii); 

7 După fiecare noapte de Halloween, sunt descoperite mii de locuri unde s-au practicat ritualuri satanice şi 

chiar sacrificii de animale; chiar şi sacrificii umane; 

8 Tot mai mulţi copii ajung să cunoască mai multe despre incantaţii magice, să creadă în zodiac, sau în 

superstiţii, cunoscând în schimb putine despre Dumnezeu; 

9 Deschid în vieţile lor uşi duhurilor necurate. 

10 Se înregistrează multe cazuri de devastări de morminte şi furt de oseminte omeneşti; 



 

 

 

Simbolistică:  
*evită să folosesti haine sau obiecte care au pe ele vreuna din simbolurile de mai jos. De 

asemenea, Evita sa mergi in orice loc care are ca insemn vreun simbol sau adolescenţi suspecţi. 

  mătura- sau vrăjitoarea cu mătură = simbolizează magia, ocultismul; 

 pisica neagră = simbolul superstiţiei, al credinţei în blestem şi neşansă; 

(observaţi însemnul lunii [ntoarse de pe fruntea pisicii negre din desenul cu Sailor Moon? – e însemnul unei 

zeiţe păgâne) 

 liliecii sau vampirii = ritualuri oculte; sacrificii de sânge; 

 sângele = alura violenţei; deasemenea zeii păgâni cereau sacrificii de sânge. 

focul = reprezentarea iadului; 

  fantomele = lumea spiritelor, a duhurilor; fantomele decorative pot fi draguţe, dar pentru 

nenumăratele victime ale legăturilor demonice,  lumea spiritelor nu e o glumă; 

 dovleci sau napi sculptaţi = reprezentări de zei păgâni sau spirite care, cică, protejează casele de 

spiritele rele; suflete rătăcite, condamnate sa bântuie pe pământ; 

 schelete omeneşti- simbol al morţii; deasemenea, se credea ca dacă atingi oase omeneşti în noaptea de 

Halloween, absorbi diverse puteri… 

 morminte = comunicarea cu lumea morţilor; 

 

Există tot mai multe simboluri asociate cu Halloween-ul  dar care au de fapt legăţură directă cu 

ocultismul sau închinarea satanică. 

 

 



   Cum reacţionează creştinii? 
1 Mulţi spun: ,,Hei, nu lua lucrurile chiar aşa în serios!” 

   Dar diavolul e foarte serios cu aceste lucruri! 

2 Alţii spun: ,, Hai să răscumpărăm sărbătoarea, folosind costume sau reprezentaţii 

creştine!” Si îşi îmbracă copiii în costume de îngeraşi , fluturaşi sau alte reprezentări 

inofensive, fără să realizeze ca, lui satan,  ,, dacă -i dai un deget, îţi va lua toată mâna.” 

3 Majoritatea  ignoră pericolul: ,, Dacă aşa le cer invăţătorii la şcoală, treaba lor; ştiu ei ce 

fac.”  ,, Ce mare lucru dacă îşi pune şi el o mască?” 

Toate aceste reprezentări demonice- li se par ceva vrednic de imitat? 
 

Cum spune Biblia să reacţionăm?  

Jucaţi jocul ,,Sabia în teacă”- cerand copiilor să caute şi să citească următoarele versete. Comentaţi-le daca e cazul. 
 Proverbe14:9 ,,Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este 

bunăvoinţă.” 

 Deuteronom 18:10-12 –,, Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica 

lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al 

viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile 

sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri 

este o urâciune înaintea Domnului.” 

 Levitic 19:4 ,,Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt 

Domnul, Dumnezeul vostru.” 

 Exod 22:18,20  ,,Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.Cine aduce jertfe altor dumnezei 

decât Domnului singur, să fie nimicit cu desăvârşire.” 

 Galateni 5: 19-21,,Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: 

preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, 

certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, 

uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai 

dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui 

Dumnezeu.” 

 1 Corinteni 10:14,21,, De aceea, prea iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli. Nu puteţi 

bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la 

masa dracilor.” 

 1 Tesaloniceni 5:22 ,,Feriţi-vă de orice se pare rău.” 
 

 

   Haideţi să nu ignorăm însemnătatea Halloween-ului, şi să îi învăţăm pe copii 

să se ferească de tot ceea ce nu vine de la Tatăl Luminii. Să nu iă lucrurile 

acestea ca pe ceva lipsit de importanţă pentrucă i-ar putea costa sufletul. 

   Ştiţi povestea Titanicului, nu-i aşa? Văzând doar vărful Ice-bergu-lui, 

căpitanul vasului nu s-a îngrijorat şi nu a schimbat cursul. Dar ignorarea 



părţii ascunse a uriaşului de gheaţă l-a costat viaţa. Titanicul s-a scufundat 

datorită atitudinii pe care o au mulţi creştini din ziua de azi. Tu copile fii 

înţelept: fereşte-te de orice ţi se pare rău şi vei face diferenţa nu doar pentru 

viaţa aceasta,ci pentru veşnicie. 
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