ДА СПАЗВАТ ЛИ ПРАВОСЛАВНИТЕ
ХРИСТИЯНИ ХЕЛОУИН?
Какво е “Halloween”?
Отговорът на този въпрос е в две части: християнският смисъл на този ден, както и антихристиянския смисъл на този ден:
Християнското значение на “All-Hallows´Еve „ -„ Навечерието на Вси светии”.
“Хелоуин” е съкращение от “Навечерието на Вси Светии”, което означава, че се празнува
вечерта преди деня на Западно християнския празник на Вси Светии. “Hallow” е старомодна
дума за “Света”. Така че “Day of All-Hallows” означава “ден на Всички светии”. “Хелоуин” в
своя християнски смисъл, се отнася до вечерта преди Деня на Вси Светии, който е 1 ноември в
западно римския календар (източно римския или византийския, календар поставя честването
на Вси светии в неделята след Петдесетница). Този празник е създаден, когато старият Рим и
земите от Западна Европа все още са били православни, и затова в продължение на векове
православните християни на Запад съблюдавали на Вси светии (1 ноември), и подобно на
всички традиционни християни, благочестивите хора да присъстват на църковни служби
вечерта преди празника.
Анти – християнското занчение на “Хелоуин”
Окултните, демоничните практики свързани с “Хелоуин” произтичат от Друидската религия на
келтския народ, който обитавал на Британските острови. Ето защо, до неотдавна, “призрачен”
Хелоуин се празнува само в Британските острови, Америка и други страни от Британската
произход. Едва наскоро “призрачната и таласъмска” версия на Хелоуин се разпространи в
бившите православни и католически страни.
Когато християнството стигнало до Англия, Църквата достигнала до езическия народ на
келтите, които празнували през есента празника на своя бог “Samhain”, богът на смъртта. В
нощта на “Samhain”, се е смятало, че духовете на мъртвите са бродили по земята и се наложи
да бъдат успокоени. За да имитират това ритуално, хората препочитали да се правят на мъртви
и да бродят от къща на къща и искали “лакомства.” На тази ужасна нощ, вероятно е имало
човешки жертви, за да утолят смъртта, тъй като е имало човешки жертвоприношения в много
от големите Друидски празници.
Когато Църквата стигнала до Великобритания и Ирландия, разбира се, тя се опитвала да
изкорени тези практики на езическата религия на друидите. В отмъщение, езичниците
засилвали своите практики. Това включвало тормоз над тези, които няма да им дадат
“лакомства” – по този начин поставяли заплахата от “трикове”. Това също включвало
подигравка с християнските обичаи: например, “декорирането/ украсяването” на скелети се
правило като подигравка с почитането на мощите на светиите. Издълбаните на такива от
тиква също били подигравка с почитането на черепа на светец.
Първоначалната дата на “Samhain” варирала, защото келтите са имали лунен, не слънчев,
календар. Но след като римляните въвели юлианския календар във Великобритания,

“Samhain”станал фиксиран в нощта преди 01 ноември. По този начин “Samhain” се изправил в
пряк конфликт с бдението за празника на Вси Светии.
Това било много ясно тогава, че в навечерието на Вси Светии, само езичници бродели по
улиците и искали “лакомства”, докато ХРИСТИЯНИТЕ ПРАВЯТ бдение за светия ПРАЗНИЧЕН
ден, по благочестив и богоугоден начин. Когато отиваме и искаме”трик или лакомсвто”
независимо дали го знаем или не, ние се идентифицираме с езичниците срещу християните.
Но не е ли модерния Хелоуин безвреден?
Някои хора могат да се противопоставят на всичко това и да казват: “Е, това е вярно, било е
едно време, но сега Хелоуин е просто време за децата да се обличат, да получите бонбони, и да
се забавляват.” Страхувам се, че това е самозалъгване. Фактите са следните:
“Сладкото-вярване” във вещици, демони и други символи на Хелоуин не е безвредно.
Напротив, това е нормализиране на неща, които са зло. Нещата, които са зло, не трябва да
бъдат изобразени, като че ли са приятелски или безвредни. Това учи децата обратното на това,
което те трябва да се учат. И дори ако нашите деца се обличат като нещо безобидно, те са
“плуване”, така да се каже, в атмосферата на окултните символи, които са навсякъде в
Хелоуин, и ние оказваме подкрепа на цялото това нещо, като е част от него.
Истинските вещици все още съществуват, и те все още гледат “Halloween” като една от своите
“свещени” нощи. Навсякъде само в САЩ, хиляди “Wiccan” и “Църква на Сатаната”
практикуващи изпълняват зли церемонии през тази нощ, като се започне от Wicca- неоезическия характер до поклонението на действителните сатанински ритуали. На една нощ,
когато са известни такива неща, за да продължа, че е по-важно от всякога да не се обърка
нашата християнска идентичност с неща, които са анти-християнин. Необходимо е също така
една нощ, когато ние трябва да увеличим нашите молитви за борба със силите на злото.
С участието си в езическия Хелоуин, ние да станем част от бързото дехристиянизирането на
Съединените щати и Европа. Текущите данни показват, че броят на хората, които “държат”
Halloween непрекъснато да се разраства може в един момент да надмине броя на хората,
които спазват Коледа в Съединените щати! Искаме ли да допринесем за тази тенденция?
Ние можем да мислим, че не “означава нищо лошо” празнуването на Halloween, но
безкритичното поведение по отношение на невидимите реалности, e неразбиране, че често
каним демонична активност. Защо трябва да се възползваме от шанса за отдаване под наем на
демони в живота ни? Дали сме абсолютно сигурни, че Хелоуин е толкова безобиден?
Ние не искаме децата ни да се чувстват пренебрегнати
Родителите подценяват децата си през цялото време. Деца и особено тийнейджърите, са
естествено идеалистични и героични. Ако обясните на децата си, защо ние не празнуваме
Halloween, те могат да бъдат малко разочаровани, но в дългосрочен план, те ще чувстват
духовна радост и по-дълбоко чувство на собствената си християнска идентичност.
Какво трябва да правим за “Хелоуин”?
В Православната църква, разбира се, в нощта преди 01 ноември не е “Навечерието на Вси

Светии”, честваме празника на Вси светии в първата неделя след Петдесетница. Но ние
можем да имаме църковни служби – Вечерня и Параклис, например, може да се извършва
почти всяка вечер през църковната година, особено когато е налице необходимост от . И ние
можем да планираме здравословни и приятни дейности извън Хелоуин за нашите деца и
младежи в онази нощ, така че те да имат здрав заместител на трик или лакомство.
Относно “Месец посветен на Хелоуин” в държавните училища?
Факт е, че целия месец октомври напоследък, изглежда, че се “посвещава” от държавните
училища – особено в началния курс – на вещици, таласъми, духове, и така нататък. Това е още
повече доказва, че Хелоуин е неразделна част от дневния ред на де-християнизация на
обществото. Можете ли да си представите какво се случва, ако сте се опитали да посветите
месец декември на истории и декорации, свързани с Коледа, какъвто веднъж беше случаят в
държавно училище? Няма ли да има съдебни дела в хиляди училищни райони въз основа на
“разделение на църквата и държавата.” Изчезването на Коледа и появата на Хелоуин като
основен “празник” в училище е основен триумф на езичеството в своята безкрайна война
срещу християнството.
През този месец, ние трябва да следим това, което на нашите деца се преподава, какви са
техните дейности в клас, и т.н. Ние трябва да обясняваме за тях, че вещиците са реални и не
са сладки, но зли, че “призраци” на мъртвите не напускат рая или ада, където духовете на
мъртвите наистина са, а по-скоро дяволи се преправят на мъртвите, за да сплашат и да
заблуждават хората, и така нататък.
Също така – в зависимост от вашия училищен район, родителите могат да имат много по-голям
контрол над това, което се случва в клас, отколкото си мислите. Шансовете са, че има и други
родители, които не им пука за “Хелоуин месеца” или, и ако достатъчно от вас, се съберат и
поискат промяна, промени могат да се случат. Ние обикновено сме прекалено пасивни и
мислим, че образованието на нашите деца е работа на училищната администрация и
учителите. Това е едва на второ място тяхна работа; основно, това е наша работа. Ние трябва
да бъдем смели и уверени.
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