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هالووین آره یا نه ؟!

خوش آمدگویی : ۳ دقیقه
با نوجوانان ، گرم و صمیمی همراه با لبخند روبرو شوید. اگر شخص جدیدی بعنوان نو ایمان یا مهمان برای اولین بار 

در این جمع حضور داشت، خوشامد مخصوص در نظر گرفته شود. بطور مثال شخص جدید را به نام در جمع معرفی 

کنید و از نوجوانان نیز بخواهید تا خود را یک به یک معرفی کنند و یک نکته قابل توجه و جالب در مورد خودشان با 

سایرین در میان بگذارند. 

 

پیش درآمدی بر تعلیم ) مقدمه (: ۵ دقیقه
مربی عزیز در این قسمت یک داستان یا مثالی از زندگی خودتان یا حتی بازگو کردن یک شهادت مرتبط با تعلیم ، میتواند 

نوجوانان را در فضای موضوع مورد نظر قرار داده و آماده پاسخ دادن به سواالت قسمت بعدی شوند.

تعلیم : ۱۵ دقیقه

تاریخچه هالووين 
میتوان در رابطه با جشن هالوین ساعت ها صحبت کرد و میدانیم که همه ی شما حتما یک بار اسم هالووین را شنیده 

اید. در ابتدا میخواهیم بدانیم هالووین چیست و از کجا آمده است؟!

خوب است بدانیم جشن هالووین زیر بنای شیطانی دارد و بت پرستی است. )تثنیه باب ۱۲ آیات ۱ - ۴(.در برخی از 

کشورها شیطان پرستی نیز جزوه مذاهب رسمی است و اتفاقا دارای دانشکده و دانشجویانش در رشته علوم شیطان 

پرستی و جادوگری تحصیل می کنند؛ حتی به زندانیان شیطان پرست اجازه می دهند که آداب و رسوم خاص مراسم 

عبادتی را انجام دهند ومیتوان گفت از اقوام مختلف جامعه در بین پیروان این مذاهب شیطانی دیده می شود. 

این جشن آمیخته با شب مقدس کاتولیک هاست و جالب است بدانیم این جشن به واسطه ی مهاجرت انگلیسی ها 

به آمریکا منتشر شده و امروز خیلی از کشورهای دنیا ۳۱ اکتبررا اختصاص می دهند به جشن هالووین و اتفاقا ایران هم 

استثنا ازاین مراسم ها نیست و میبینیم که چقدر افراد در این نا آگاهی هستند و روزنه های ورود شیطان را در زندگیشان 

باز می کنند!

به این صورت که:
در این شب ها در گذشته های دور، انسان های زنده را در زنبیل ها گذاشته به عنوان قربانی تقدیم میکردند، یا به . 	

طور ساده تر بگوییم آنان را زنده به گور میکردند!

برای پذیرایی از ارواح  برایشان سبد های خوراکی از سیب، گردو، بادام و خوراک های قرار می دهند.. 	

برای برکت فراوان )دام و غله ( اولین فرزند خانواده را قربانی میکردند و باور داشتند جادوگران سوار بر جاروی . 	
خود در آسمان پرواز میکنند.

و اینکه زنان، با شیطان کارهای زشتی انجام میدهند .. 	

در این جشن ها حتی حیوانات بسیاری را مثل گربه سیاه و خفاش ها را به خاطر هدف های شومشان قربانی . 	
میکردند.

شاید همه ی ما فقط به خاطر جشن یا دورهمی به این مراسم عالقه مند هستیم و فکر میکنیم که فقط لباسی می پوشیم 

و دور هم جشنی میگیریم و حتی بچه های کوچک رو میبینیم که شیرینی و شکالت رو از همسایه ها طلب می کنند، پس 



اشکالی ندارد اگر شرکت کنیم اما نکته ی دیگر اینجاست که در پس پرده قدرت شیطان است که تقویت می شود و شیطان 

پرست ها در این شب ها فراتر عمل میکنند: با خوراکی های مسموم ،ضرب و شتم ،آتش سوزی ها  و حوادثی ناگوار که 

میتوان در اخبار ها شنید و دید باعث مرگ و میر مردم  و قربانی انسان های بی خبر از حقیقت  می شوند. در گذشته از شلغم 

استفاده میشد اما امروزه مرسوم است که مردم از کدو بجای شلغم استفاده میکنند. با کمی تامل در می یابیم که اسکلت؛ 

ماسک دراکوال؛ زخمهای مصنوعی روی صورت؛ تیوپهای خون مصنوعی؛ ماسک های گربه و سگ و خفاش؛ جارو؛ کدوی 

نورانی؛ بادام؛ سیب و خانه ها تزیین شده توام با نور زرد فقط یک جشن معمولی برای تفریح و داشتن وقتی خوش نیستند. 

هنگامی که مسیحیت رواج یافت؛ دشمانان کلیسا با تحقیر و آزار مسیحیان در شب هالووین؛ شیطان را میستودند. پرستندگان 

شیطان جمجمه و مذبح و صلیب و منبر هم در برابر خانه های خود قرار می دادند و در قرون گذشته بر دیوارهای کلیسا 

صلیب های زشت کشیده مسیحیان را مسخره می کردند. پس بیایم حسابی در رابطه با این موضوع دعا کنیم و راهنمایی 

بگیریم که چطور باید عمل کنیم. 

در آخر می خواهیم نگاهی به دیدگاه کتاب مقدس و ما مسیحیان درباره ی هالووین بیندازیم:
هالووین  جشن  در  نیافتن  شرکت  برای  تصمیم گیری  دارند،  خداآشنایی  با کالم  افرادی که  از  دسته  آن  برای  باید  قاعدتا 

بسیارآسان باشد؛  با این حال دلیل اجتناب ما از هالووین مفهوم و بنیاد آن است، زیرا که از خداوند نیست .)تثنیه باب ۹ 

آیات ۱۳تا ۱۸( هالووین  نقض آشکار فرامین  خدا در مورد مرگ و همنشینی با افرادی است که به ظاهر با روح مرگ در ارتباط 

هستند.)الویان باب ۱۹ آیات ۲۶و۳۱( شالوده این جشن باورغلط عدم جاودانگی روح بشر را تقویت می کند، بنابراین سبب 

نادیده گرفتن، ابهام و اغتشاش در مفهوم قیام و رستاخیز پس از مرگ می شود. هالووین باور غلط عدم ماندگاری و جاودانگی 

روح را تلقین می نماید و می گوید که در این روز، روح درگذشتگان نیز در این مراسم حضور دارند و میان دنیای زندگان و 

عالم ارواح ارتباط برقرار می شود. اما بر طبق کتاب مقدس ما می دانیم زمانی که جسم انسانی می میرد، دچار تجزیه شده 

و به خاک باز می گردد و روح او نیز نزد خداوند بازگشت می کند، در انتظار روزی که خداوند آنها رادوباره برخیزاند. پس روح 

مردگان بر روی زمین پرسه نمی زنند و یا در آسمان جست و خیز  نمی کنند ! اگر هنوز مردگان این اطراف پرسه می زنند پس 

آنان هنوز نمرده اند! )دروغ بزرگي كه از ابتداي پيدايش بوده  است .پیدایش ۳ : ۴( البته ، بدون شک ارواح شریر و دیوها  بر 

روی زمین هستند ولی آنها پیش از این انسان نبوده اند، آنها ارواح شریری هستند که بر ضد خداوند شورش کرده اند و بر ما 

جایز  نیست که با آنها سرگرم شویم یا از آنها تقلید کنیم و یا آنها را آرام کنیم، بلکه  وظیفه ما آن است که آنها را اخراج کنیم 

، در برابرشان مقاومت کنیم ، آنها را باز گردانیم ، و آنهارا نهیب دهیم . )افسسیان باب ۵ آیه ۱۱( هالووین بخشی از بیشمار 

نقشه های گمراه کننده شیطان در راستای نقشه و برنامه خداوند برای بقای انسان ، رستاخیز ، جزای گناهان ، بهشت و جهنم ، 

و همین طور عدالت خداوند در داوری نوع بشر است. 

زمان و موضوع برگزاری این جشن به نوعی جعل اعیاد خداوند است: نسخه جعلی عید خیمه ها – سایبان ها این بسیار 

مهم و قابل تأمل  است  که زمان جشن هالووین به طور هوشمندانه ای درست بعد از جشن برداشت محصول خداوند 

است! به عوض آموختن حقیقت درباره پایان حکمرانی شیطان ، رستاخیز مردگان و ... جامعه ما بر روی روح های منفک 

شده ای که تا به ابد در عالم مردگان زندگی می کنند ، سحر و جادو و همنشنینی با شریر، متمرکزشده است . به عالوه ی 

تبلیغ رفتارهایی که ناقض فرامین خداست، زمان بندی جشن هالوین در تضاد و به جهت تضعیف تعلیم مهم  اشاعه و 

انسانها  تمامی  برای  خداوند  برنامه  و  نقشه  حقیقت  از  مردمان  و گمراهی  دوری  سبب  و  است  بشر  نوع  نهایی  سرنوشت 

و آنچه پس از مرگ رخ  می دهد می باشد. پس هالوین باعث سرگردانی    درباره ی حقیقت و جالل شیطان می شود.                                                                 

در دوم تیموتاوس فصل ۱ آیه ۷ می خوانیم "زیرا آن روحی که خدا به ما داده است، در ما ترس به وجود نمی آورد، بلکه ما 

را سرشار از محبت می سازد". چرا باید روزی را به نام شیطان و برای ترساندن و ترسیدن انتخاب کنیم؟ 

در نتیجه کالم خدا چقدر زیبا میفرماید :

چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ )  لوقا ۲۴ : ۵ (

 شادی حقیقی یک احساس زنده و فعال و پویا است که باعث بوجود آمدن نشاط و شور و شعف درونی در انسان میشود. 



بنابراین دلیلی ندارد که چنین احساس زنده و پویایی را در مراسم هالووین برای ارواح مردگان بوسیله تزیین با اسکلت و 

جنازه و جمجمعه و سنگ قبر مردگان جستجو کنیم ! مسیح گفت : من شادی  خود را بشما میدهم به شادی خداوند خود 

داخل شوید . متی  ۲۵ : ۲۱  و در جایی دیگر گفت : این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. 

یوحنا  ۱۵ : ۱۱ وقتی عیسی مسیح بعنوان منشأ ودلیل واقعی شادی زنده است چرا شادی زنده را در میان مراسم برای مردگان 

بطلبیم؟  نور حقیقی از درون نورعالم عیسی به جهان تاریک ما میتابد نه از داخل  کدویی که نقش مرده ای برخود دارد!!

جشن نور : 
مربی عزیز بسیار عالی خواهد بود که جلسه با گرفتن جشنی بر خالف هالووین به اتمام برسد .برای این منظور میتوانید از قبل 

نوجوانان را به شرکت در این جشن دعوت کنید  و کارت دعوتی را برای ایشان طراحی کنید. ) کارتی به عنوان نمونه درانتهای 

این فایل ضمیمه شده که در صورت تمایل میتوانید از آن استفاده کنید(

قبل از ورود نوجوانان به جلسه کلیسا ها را با چراغ های رنگی تزیین کنید و میزی را برای پذیرائی کردن از نوجوانان در نظر 

بگیرید. ) حتی پیشنهاد میشود که نوجوانان در قسمت پذیرائی مشارکت داشته باشند و هر کدام خوراکی را از خانه تهیه کرده 

و با خود به همراه بیاورند.(

 تم پیشنهادی جشن نور : 
پوشیدن لباس هایی که رنگ آن روشن است و یا به جهت فان بودن تم میتوانید از تم پیژامه استفاده کنید.

فیلم پیشنهادی برای جشن :
در این شب میتوانید کنار هم فیلم ببینید یا به بازی کردن بپردازید . یا تلفیقی از بازی و فیلم داشته باشید انتخاب با خود 

شما خواهد بود. 

 لینک انیمیشن پیشنهادی را برای شما قرار داده ایم ، ولی میتوانید با توجه به سلیقه نوجوانان کلیسا ،انیمیشن دیگری را  که 

مناسب برای آنهاست ، انتخاب کنید.

انیمیشن مینیون ها

بازی های پیشنهادی در جشن :
لینکی از ۱۰۰ بازی هیجان انگیز برای شما قرار دادیم و با توجه به شرایط فضای کلیسا و امکاناتی که در اختیار دارید تعدادی 

از این بازی ها را انتخاب کرده و انجام دهید.

بازی

https://www.aparat.com/v/mIulE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YBF1UedYqmY&feature=youtu.be



