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Scrisoare către creștinii Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din 

România 

Halloween-ul și ocultismul în țara noastră 

Motto: „Fereșete-te de rău și fă binele; caută pacea și o urmează pe ea!” (Psalm 33, versetul 

13) 

Revoluția din 1989 a adus după sine avantaje și, după cum este firesc, dezavantaje. Cel mai 

mare avantaj a fost libertatea pe toate planurile, dar această libertate nu a îmbrăcat întotdeauna haine 

luminoase. În ultimii ani, încercarea noastră, a românilor, de a ne asemăna cu cei din Occident sau de 

peste Atlantic a dus la schimbarea mentalității, în special a tinerilor, care au adoptat tot felul de 

obiceiuri imorale și care nu au de-a face cu credința noastră, credință apostolică, Ortodoxia. Apar tot 

felul de manifestări lipsite de respect față de Dumnezeu și față de creația Sa, omul. Una dintre cele mai 

tenebroase „sărbători” este Halloween-ul. Alte manifestări sunt concertele rock, acolo unde se invocă 

spiritele malefice prin semne și melodii sataniste și să nu uităm de cluburi, acolo unde desfrâul ajunge 

la nivelul celui din timpul cetăților blestemate Sodoma și Gomora. Acest articol are rolul de a prezenta 

creștinilor adevărata față a acestor manifestații îmbrăcate în haine de sărbătoare și frumoase pe 

exterior, dar pline de putreziciune și de malefic.  

Apariția Halloween-ului 

Halloween-ul îşi are originea în ritualurile satanice şi criminale ale druizilor, care cu mai bine 

de 1500 de ani înainte de Hristos formau o sectă de preoți. Acești druizi aveau niște ritualuri malefice 

prin care torturau și sacrificau oameni, mai ales în timpul festivalului de toamnă intitulat “Samhain” 

care marca sfârşitul verii şi care avea loc pe 1 noiembrie. Era un festival de fertilitate, prin care se 

mulţumea spiritelor (demonilor) pentru recoltele din timpul anului. În timpul nopţii de Shamhain, 

aveau loc “ceremonii negre.” Obiceiul de a lăsa bostani şi strujeni de Halloween provine tocmai din 

festivalul druidic al Shamhain-ului. După apariția creștinismului, aceste obiceuri satanice au rămas în 

credința populară a popoarelor din Occident, fapt care a forțat Biserica Catolică să transforme ziua de 1 

noiembrie în „Ziua tuturor sfinților”. În Marea Britanie, sărbătoarea s-a numit All Saints Day sau All 

Hallows Day, iar seara dinaintea ei, ajunul, All Hallows' Evening. În timp, prin prescurtare, a devenit 

Hallows'E'en și de aici Halloween. Mult mai târziu, sataniştii au încercat să dea o lovitură sărbătoarei 

creştine de 1 noiembrie, creând în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie o “Noapte a tuturor 

demonilor” (All Demon’s Night”). El a devenit o sărbătoare “nesfântă” şi păgână pentru vrăjitori, 



satanişti şi alţi ocultişti…iar, din păcate, în zilele noastre, chiar şi pentru mulţi tineri care habar n-au ce 

sărbătoresc şi să angajează, inconştient, în practici şi ritualuri sataniste. 

Halloween în America și dovleacul 

De fapt, sărbătoarea de Halloween a ajuns în America abia în jurul anului 1840, adusă de 

valul masiv de imigranți irlandezi goniți de acasă de marea foamete din perioada respectivă. Acestia au 

adus cu ei și "legenda" felinarului-dovleac, care spune că un anume bărbat – Jack- îi joacă o festă 

Satanei, punându-l să urce într-un copac. După ce s-a urcat, Jack scrijelește o cruce pe trunchi și îl 

șantajează pe diavol, obligându-l să-l lase în pace. După ce a murit, acest bărbat ajunge în iad, unde nu 

este primit și unde i se oferă un tăciune aprins care să îi lumineze calea. Acesta îl pune într-un dovleac 

scobit care chiar și în zilele noastre amenintator este numit "Jack-o-lantern", "felinarul lui Jack". Ce a 

devenit Halloween astăzi se vede cel mai bine în SUA, unde se câștigă foarte mulți bani de pe urma 

prostiei oamenilor. Dintr-un prilej de comemorare a morților familiei, sărbătoarea a degenerat complet, 

ajungând o sinistră mascaradă, penibilă și cretină, prilej de batjocură, oamenii întrecându-se în 

razbunari oribile si "glume" macabre.  

Halloween-ul în România 

Așa cum am spus în introducere, prin alinierea României la „standardele europene”, 

autoritățile se simt obligate (la presiuni deloc dezinteresate) la o adevarată adoptare a sinistrei sărbători 

americane, care este promovată cu toate puterile în mass-media și nu numai.  

Toate școlile și grădinițele din marile orașe și nu numai fac, în această perioadă, „serbare de 

Halloween”, fapt ce contravine tuturor învățăturilor morale. Spre exemplu, religia, ca obiect de studiu, 

se face doar la cerere, dar Halloween-ul se impune de către profesori elevilor naivi, care acceptă răul în 

locul educației religioase-morale. Spre deosebire de noi, Ministerul Educației din Rusia a decis să 

interzică orice eveniment legat de Halloween, argumentând că acestă sărbătoare tulbură mintea și 

afectează sănătatea spirituală și morală a elevilor.   

Pe lângă toate acestea, promovarea Halloween-ului se face și în rândul adolescenților și 

tinerilor prin concerte, manifestații și petreceri, petreceri la care, prin schimonosirea chipului lui 

Dumnezeu, participanții invocă, inconștient pe diavol și îngerii lui. Se știe că răul este mult mai ușor 

acceptat atunci când pare un simplu joc. Această "sărbătoare", în realitate o adevărată oroare, îi 

familiarizează de fapt pe toți adepții, prin jocul macabru, cu răul, agresivitatea, scâbrosul, monștrii, 

grotescul, infernalul, sinistrul, satanicul, vrăjitoria si magia neagră.  

Iar în ceea ce privește schimonosirea chipului lui Dumnezeu, credem că cel mai bine este de a 

vedea câteva  fotografii cu „costume” și „deghizări”, pentru că „imaginile fac cât o mie de cuvinte”. 



 

 

Am început să scriem acest articol împinși fiind de ceea ce s-a întâmplat în data de 

30.10.2015 la clubul Colectiv din București, un club care a devenit altarul pe care s-

au jertit diavolului  zeci de tineri, iubitori de muzică rock. 

Sărbătoarea aceasta macabră are nevoie de o sonorizare adecvată, pentru a 

face atmosfera cât mai atrăgătoare pentru duhurile malefice. Această muzică rock 

este, de fapt, una dintre cele mai dizgrațioase genuri de muzică, un amestec de 

sunete metalice și zbierete, cu versuri cât se poate de ciudate și cu mult substrat. 

Adepții acestui gen sunt ușor de recunoscut: rebeli, cu părul lung, cu bărbi lungi, purtând tot felul de 

haine de piele neagră, având accesorii metalice. De obicei, acești adepți se adună în grupuri, pilotează 

motociclete și au cu totul o altă idee despre lumea aceasta. Un alt element distinctiv este semnul care îl 

fac cu mâna. Arătătorul și cu degetul mic în sus, iar celelalte trei degete unite în palmă nu fac altceva 

decât să închipuie pe diavol. Dacă noi, creștinii, ne însemnăm cu semnul Cinstitei și de viață făcătoarei 

Cruci și prin acest semn biruim toți vrăjmașii și toate necazurile, ce putem spune despre cei care fac 

semnul diavolului? Ce ajutor pot avea de la întuneric? Tineretul zilei de azi pleacă urechea la toate 
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nelegiuirile care se fac în Occident și care se instalează încet, dar sigur, în țara noastră. Spune Sfânta 

Scriptură: În cele ce te voi găsi, în acelea te voi judeca (Ie. 33, 20). Avem exemplu pe cei 20000 de 

mucenici, arși în Biserica cea mare din Nicomidia, la porunca împăratului Maximian, în 302. Iată, 

după mai bine de 1700 de ani, aceștia se prăznuiesc în toată lumea și sunt lângă tronul Dumnezeirii, 

rugându-se pentru cei ce le cer ajutorul. Dar e bine de știut că în timp ce erau somați de către soldați să 

iasă afară și să jertfească idolilor, poporul lui Dumnezeu se împărtășea cu Preacuratele Taine, 

catehumenii erau botezați și toți se umpleau de Duhul Sfânt, fiind pregătiți pentru dulceața Raiului. Ce 

putem să spunem despre cei care, invocând pe diavol, au ajuns să fie cu adevărat jertfă lui? Să ne 

ferească Dumnezeu! 

 

 

Poza aceasta este făcută la „altarul” creat de oameni în fața acestui club din București. 

Lumânări peste lumânări, 666 și „In dark side we trust” – în forța întunecată ne încredem. Ce înseamnă 

acest cerc? Numărul fiarei, numărul lui Antihrist, 666, a fost folosit prima dată de către Solomon, 

împăratul lui Israel. Acesta primea de la popoare, ca tribut, 666 de talanți de aur pe an, sumă ce 

semnifica supunerea față de Solomon și de Israel. Prin analogie, 666 înseamnă supunerea omului față 

de Antihrist și depăratarea sufletului de Dumnezeu. „În forța întunecată ne încredem”? Sufletele acelor 

tineri, acelor copii unde s-au dus? 

Într-o carte numită „Între Dumnezeu și rock’n roll” autorul explică orbirea și pâcla de pe ochii 

sufletești în momentul în care frecventa cluburile și arată cum vedea el, de fapt, îngerii, sfinții și pe 

Dumnezeu, în nebunia aceasta numită rock. 
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     Picasso – Ambroaza Volara                  Mântuitorul Iisus Hristos – Măn. Hilandar 

                 

        Mary DeLawder – Înger întunecat                   Sf. Arhanghel Mihail 

                 

  Iron Maiden – trupă rock                                         Metallica – trupă rock 

Aceste două trupe sunt printre cele mai cunoscute. Se poate observa lejer ocultismul pe care îl 

prezintă fără perdea tinerilor ce au de gând să le fie fani.  
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Rugăm pe această cale pe părinți: aduceți copiii la biserică, acolo unde Mântuitorul Hristos ne 

învață tot ceea ce este bun atât pentru trup cât mai ales pentru mântuirea sufletului. Fiți atenți la 

educația pe care le-o acordați copiilor. Nu îi lăsați să aplece urechea la învățături malefice de tipul 

acesta. Așa cum o mlădiță, cât este tânără, se poate îndoi pentru a produce rod bun când crește, tot așa 

și dumneavoastră, ca părinți, sunteți datori să faceți la fel cu copiii, să îi povățuiți și să îi învățați pentru 

a vă bucura de ei când sunt mari. Fiți creștini devotați, rugători și cu nădejdea în Dumnezeu, educând 

pe tinerii voștri după cum se cade unei familii ortodoxe. 

Iar voi, copii și tineri, să aveți întotdeauna în minte porunca a cincea din Decalog - Legea dată 

lui Moise de Însuși Dumnezeu: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești 

ani mulți pe pământ”. Fiți ascultători și alegeți ceea ce este bine, feriți-vă de anturaje dubioase și de 

prieteni obscuri și fiți vlăstare ale Bisericii lui Hristos, ca prin acestea să plăceți părinților voștri care v-

au crescut cu sudoare și cu chin și să ajungeți la limanul mântuirii.  

Dumnezeu să vă dăruiască spor și ajutor în tot ceea ce este bun! 

 

†episcop sofronie suceveanul 

  

 

 

 


