
 

 

Miért nem ünneplem a Halloweent – Sandeep Poonen 

Why I Don’t Celebrate Halloween - Sandeep Poonen 

Az egyik gyermekem a múltkor azzal jött haza az iskolából, hogy a következő verset 

tanulták meg: “Boszorkányok, kísértetek és manók járkálnak az utcán és minden ajtón 

kopogtatnak: ‘Adsz vagy kapsz!’” 

Engem sokkolt, hogy az ártatlan gyermekem milyen természetes módon énekelte ezt a 

rettenetes dalt. Észrevettem, hogy a dal egy csoportba sorolta a kísérteteket és a manókat, 

amik nem valóságosak, a boszorkányokkal. Feltűnt, hogy ez a dal megpróbálja a 

boszorkányokat egy nem valóságos lénynek bemutatni. 

Néhány ember a boszorkányokról hallva seprűnyélen lovagló fejkendős asszonyokra 

gondol, vagy a varázsló doktorokra a dzsungelben. Van egy nagyon aktív és gyorsan 

növekvő vallás, amit Wiccanak hívnak (ez egy modern boszorkánykultusz), és annak 

boszorkányai (és varázslói) azt keresik, hogyan csábítsanak el másokat. A Wicca nem 

azonos a középkorból származó ősi kelta vallással. Ez egy jelenkori vallás, amit az egész 

világon gyakorolnak leginkább azokon a területeken, ahol mi is élünk. A statisztika azt 

mutatja, hogy a Wicca az egyik leggyorsabban növekvő vallás Amerikában. 

A Wikipedia a következőt mondja a Wiccáról és a Halloweenről:  

„A Wicca hívők a kelta újév (okt. 31.) egyik változatát ünneplik meg, ami egyike az 

évenként megünnepelt Sabbatoknak. A legtöbb Wicca hívő úgy gondolja, hogy a 

legfontosabb a négy „legnagyobb Sabbat”. A kelta újév (okt. 31) bizonyos Wicca hívők 

szerint a halottak megünneplésének az ideje, ami gyakran magába foglalja a már meghalt 

ősökért (családtagokért, a hit elöljáróiért, barátokért, kedvenc háziállatokért és más 

szeretteikért való imádkozást. Vannak szertartások, ahol meghívják a halottak szellemeit, 

hogy jelen legyenek az ünnepeken.  Ez a sötétség ünnepe, ami a beltane (május 

1)  ünnepnek az esztendő ”napos” felének samhain (okt.31) ősi pogány ünnepnek az 

„ellenpontja”, ami a fény és a termékenység ünnepe.” 
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A Wicca hívők hiszik, hogy egész évben október 31-én van a legvékonyabb fátyol a jelen 

világ és az utána következő élet között, ami megkönnyíti a már elhaltakkal való 

kommunikációt. 

Keresztyénként óvatosaknak kell lennünk a Wicca vallásos ünneplésével és semmiképpen 

se kerüljünk annak a hatása alá. Nem találunk muszlim szokásokat belekeverve a hindu 

ünnepi szokásokban, aki tiszteli Vishnut és hindu szokások belekeveredését sem a 

muszlim Ramadan ünnepi szokásokban. A különböző vallások nagyon különböző 

dolgokban hisznek, és különböző szokásaik vannak. A Biblia szerint teljesen egyértelmű, 

hogy a boszorkányság egy valóságos, erőteljes és gonosz dolog (Jel. 21:8; 1 

Sámuel 15:23; 5 Mózes 18:10-13; Ézsaiás 8:19; és az 1 Krónika 10:13-14). 

Keresztyénként tudjuk, hogy a sötétség erői jelen vannak a szellemvilágban. Mi tehát a 

teendő, amikor a világ elbagatellizál dolgokat, amik a Biblia szerint gonoszak? Mélyen el 

kellene, hogy szomorítson minket. Még jobb, ha világosan látjuk, hogy e világ istene (a 

gonosz) azt keresi, hogyan gyakoroljon hatást a könnyen befolyásolható gyermekeinkre, 

hogy belevésse a gonosz dolgokat a tudatukba. Amikor később arról beszéltem a 

gyermekeimnek, hogy Jézus arra tanított minket, hogy semmi olyan dolgot ne tegyünk, 

ami boszorkányság, a válaszuk mellbevágott engem: “De hát a boszorkányok jók - 

apa!” Ez is egy olyan dolog volt, amit az iskolából hoztak magukkal! Itt egy bibliaellenes 

dolog ütötte fel a fejét, ezért elhatároztam, hogy ellene állok e világ megtévesztő 

hatásának. A keresztyének nem fogadhatják el azt, hogy van „jó boszorkány”. A Biblia 

azt tanítja, hogy egyedül Isten jó és a boszorkányság egy gonosz dolog. A jó és a gonosz 

szemben állnak egymással. Ezért a “jó boszorkány” éppen olyan gonosz, mint a 

világosság angyala (2 Kor. 11.14). A keresztyéneknek nem szabad még közvetett módon 

sem kapcsolatot tartani a boszorkányság bármilyen formájával, mert az meg fogja nyitni 

őket e világ istene (a gonosz) felé és ő sokkal ravaszabb, mint az emberek. Egyedül a 

Szent Szellem segíthet egy keresztyénnek a Sátán ravaszságával szemben. Semmilyen jó 

szándék nem segít, ha nem engedelmeskedünk a Szentírásnak. Ezért nem számít, hogy 

milyen jónak gondoljuk magunkat (és hogy milyen őszinték vagyunk), mégis tönkretehet 
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bennünket, ha nem gyűlölünk mindent és nem tartjuk magunkat távol attól, ami 

gonosz (Lásd Péld. 14.12).  

A Nyugati világ Halloweenról alkotott szemléletére jelentős befolyást gyakorol a Wicca 

vallás. A Halloween ünnep (angolul all hallows' evening = „minden szent estéje”). A 

Halloween ma a sötétség ünnepe a világban. Egy séta a környéken vagy egy helyi italbolt 

meglátogatása Halloween táján azonnal meg fog győzni erről. A világ egy olyan 

Halloweent ünnepel, ami sok dologban azonos a Wiccaval. A nyugati kultúra ma azt 

próbálja elhitetni, hogy a boszorkányok és a boszorkányság egy ártalmatlan dolog. A jó 

boszorkányokról szóló elgondolás, vagy az egész világon népszerű Harry Potter könyvek 

és filmek, a nyugati kultúrában a boszorkányság növekvő elfogadásáról tanúskodnak. A 

Halloween utáni rajongás és ünneplés egy tökéletes ugródeszka ennek elfogadásához. 

Meg vagyok győződve róla, hogy a Halloween a “vidám kapu”, amit a Sátán nyitott meg 

az emberek számára, hogy végül elmerüljenek a boszorkányság gonosz szellemi 

gyakorlatában. 

Mit kezdjünk egy másik vallás ünnepével, ami a “sötétség ünnepe”? 

Bibliahívő keresztyénként megadjuk a szabadságot más vallásoknak, hogy úgy 

cselekedjenek, ahogy nekik tetszik, de nekünk nem szabad belekeveredni gonosz 

dolgokba. Komolyan alkalmaznunk kell a különbségtevő képességünket, hogy mivel 

töltjük a szabad időnket, mert mindenfelé nő a megtévesztés. (2 Tim. 3.13). Még időben 

ellene kell állni a boszorkányság elbagatellizálásának és erősen ellene kell állni a gonosz 

minden próbálkozásának, hogy megakadályozzuk a Wicca vallás bevitelét az 

otthonainkba. 

Amikor más vallások a sötétséget ünneplik és a halott szellemekkel való beszélgetésre 

bátorítanak, mit vár tőlünk az Úr? Mit cselekedjünk? Tudunk mi együtt örülni ennek az 

ünnepnek az ünneplőivel, amikor tudjuk, hogy annak az ünnepnek a lényege 

egyértelműen a sötétség erőinek és a lelkünk ellenségének dicsőítése? 

A gonosz mesteri módon keresi a lehetőségeket, hogy ártalmatlannak tüntesse fel és 

belehajszolja az embereket, hogy nagy lármával kergessék a gonoszt. Hasonlóan 

cselekedett, amikor bűnbe vitte Ádámot és Évát (1 Mózes 3.1-6). Október 31 az a nap, 



4 

 

amikor a sötétséget nyíltan és nagy zajjal üldözik, sok „keresztyén” azonban elmerül a 

cukorka tengerben és kosztümökbe öltözik. Így tévesztenek meg a tankönyvek. A Sátán 

a következőt mondja: “Elvarázsollak titeket cukorkákkal és ajándékokkal Halloween 

napján, hogy megzavarjalak benneteket a szellemi rombolás elleni harcban, amit a 

boszorkányság dicsőítésével és nyilvános gyakorlásával idéznek elő! Végül el fogom 

rabolni még az örök életedet is.” (Az örök élet Isten és Jézus Krisztus ismeretében való 

növekedés – János 17.3). 

Meg vagyok győződve, hogy az emberek csak közösen képesek felvenni a harcot a 

sötétség ezen természetfeletti ereje ellen és csak azok a keresztyének tudnak győztesek 

lenni, akik Isten igéjének a fényében járnak (1 János 1.3-7)! 

Ezért csak hadd hívjon minket a világ szűklátókörűeknek vagy radikálisoknak, de nekünk 

ébereknek kell maradnunk minden megtévesztéssel szemben. Meg fogjuk tanítani a 

gyermekeinknek is, hogy óvatosak legyenek ezekkel a sátáni megtévesztésekkel szemben 

(még akkor is, ha az osztálytársaik nevetnek rajtuk vagy furcsának tartják őket). A Sátán 

lassan és ravaszul - éveken keresztül - azon mesterkedik, hogy befolyásolja a gyermekeket 

(azokat a lényeges dolgokat illetően), ahol egyre inkább óvatlanabbakká válnak a sötétség 

és a gonosz befogadására. A gyermekeinknek kicsi koruktól kezdve meg kell tanulniuk, 

hogyan küzdjenek a Sátán megtévesztései ellen és a gyermekek a szüleiket figyelik, hogy 

ők mit cselekednek! Mit tanácsoljunk azoknak a keresztyéneknek, akik meg akarják 

ünnepelni a Halloweent? Minimum azt, hogy gondolják végig, miért és hogyan akarják 

megünnepelni azt. Kérdezd meg magadtól: vajon másként cselekednél, ha tudnád, hogy a 

szomszédjaid és az utcában lakó emberek Wicca hívők, akik Halloweenkor a sötétség 

szellemét ünnepelik? Vizsgáld meg magad és bizonyosodj meg róla, hogy az Istentől 

kapott világosságod szerint cselekszel-e? Ez minden, amit kérek tőletek. A szívetek 

indíttatása és szándéka szerint lesztek megítélve és aszerint, hogy hallgattatok-e a 

lelkiismeretetek szavára.  

Az látható, hogy Amerika a kultúráját illetően nagyon naiv módon kezeli a szellemvilág 

dolgait. Megtapasztaltam, hogy azok a kultúrák, amelyek nyitottak a bálványimádásra, 

nagyon naivak a szellemvilág dolgait illetően is. Indiában nőttem fel és számtalanszor 
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láttam boszorkányokat és gonosz szellemeket. Észrevettem, hogy egy szomszédunk 

megfogadott egy boszorkányt, hogy üljön le a hátsó kertjükben és babonázzon meg 

minket. A megbabonázás nem sikerült, hanem éppen ellentétes hatást értek el, ami arra 

szolgált, hogy bemutassa nekünk azt az erőteljes védelmet, ami Jézus Krisztusban (aki 

legyőzte a Sátánt a kereszten) a rendelkezésünkre áll (Kol. 2.14-15)! 

Nem leszek meglepődve, ha ésszerű gondolkozású emberek kinevetik a szellemvilággal 

kapcsolatos gondolataimat, de az a világ valóságos és sokkal erőteljesebb, mint azt sok 

ember gondolja. Ezt az állításomat nem a saját megtapasztalásomra alapozom, hanem 

arra, amit a Biblia világosan leír. Jézus sokkal több gonosz szellemet űzött ki az 

emberekből, mint bárki más.  

Ha sikerült elérnem, hogy Jézus Krisztusra még nagyobb tisztelettel tekintsetek okt.31-

én, akkor az elsődleges célom ezzel az írással elérte a célját. Isten nyissa meg a szemeteket 

még jobban a szellemvilág valósága előtt. 

--------------------------------- 

Christian Fellowship Centre 

40, DaCosta Square, Bangalore – 560084, India.  

  

Fordító megjegyzése! Érdekes elolvasni az ezzel kapcsolatos Mindenszentek, ill.Halottak 
napja ünnepének lényegét a Wikipédiából: 

“A Mindenszentek ünnepe a katolikus keresztény egyház saját ünnepe, ami a történelem 
folyamán összekapcsolódott az ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány ünneppel is, 
amelyet azonban már az ókereszténység korában krisztianizáltak. A Samhain pogány 
ünnep jelentette a kelta népek számára az újév, valamint a tél és a sötétség kezdetét. Úgy 
hitték, hogy az ünnep éjszakáján az előző évben meghalt emberek lelkei összezavarhatják 
az élők életét, mivel az év során elhunyt lelkek ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak 
birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a 
vándorlásukat. A keresztény közösségek a hetedik századtól kezdődően egyes helyeken 
elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi katolikus szent tiszteletére. Így a pogány 
halottakra emlékező ünnep Mindenszentek ünnepeként élt tovább.” 

Fordította: Abonyi Sándor 

http://keskenyut.wordpress.com  
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