kids.morgenstjerne.net

Halloween Ekstra-info
... med verdens vigtigste nyhed!

”Jeg har lige et spørgsmål...”

Halloween – hvad er det?

”Hej, Lars, vi mødes i morgen eftermiddag hos os og
laver græskarlanterner. Har du lyst til at være med?”
”Ja, hvorfor ikke? Jeg skal ikke lige noget andet...”
”Så tag også bare din gysedragt med! Så kan vi gå
rundt fra dør til dør om aftenen. Hvis du vil kan du
også overnatte hos os – det bliver jo nok lidt sent...”
”En gysedragt? Hvorfor dog det?”
”Det er selvfølgelig fordi vi fejrer Halloween! Sig ikke, at du
ikke kender det...”

”Hmm, øh... ikke rigtig, altså, i hvert fald ved jeg ikke alt hvad
man så...”
”Det er da lige meget! Kommer du?”
”Jeg spørger lige mine forældre først, ikk? Jeg ringer tilbage!”
”Okay så – snakkes senere så...”
Lars lægger røret på. Benni havde ringet lige da han var blevet
færdig med lektierne. ”Halloween?” tænker Lars, ”ingen taler
om andet end Halloween. Også ovre i skolen taler de om intet
andet... Mon far ved mere om det?”
Sent på eftermiddagen kommer Lars' far hjem fra arbejde. Lars
spørger med det samme: ”Far, kan du lige hjælpe mig? Benni
har inviteret mig til Halloween i morgen. De skal lave lanterner
af græskar, klæde sig ud og gå fra dør til dør, og....” Ordene vælter ud af Lars.
”Stop lige en halv! En ting ad gangen... Kender du egentlig baggrunden for denne fest?”
”Nej, derfor ville jeg jo spørge dig!”
”Ok, lad os sætte os ned og snakke om det. Jeg skal bare lige lægge mine ting
fra mig, ikke?”
Få minutter senere sidder Lars og hans far i stuen med en lækker kop kakao.
Mor kommer med nogle småkager – så er der rigtig lagt op til en hyggelig
snak.
Hans far begynder: ”For nogle år siden begyndte vi her i landet rigtig at gå op
i at holde 'Halloween' natten fra den 31. oktober til den 1. november. Industrien så også en god indtægtskilde i festen og gjorde tilsvarende reklame for
den. Flere og flere er efterhånden hoppet på denne dille og forretningen tjener
ikke dårligt på det. Især diverse gruopvækkende gyseartikler hitter...”

Lars afbryder sin far: ”Ja, men hvorfor, far? Det har der da ikke
været noget af før i tiden...”
”Det har du ret i, min dreng,” svarer Lars' far, ”i hvert fald ikke
her hos os. I USA har man holdt Halloween et stykke tid allerede. Navnet 'halloween' stammer fra ordet 'Allehelgensdag' (som
begynder den 1. november) – og den engelske betegnelse er 'All
Hallows' Eve' – eller Halloween. Denne fest med græskar, monstre og spøgelser oprinder egentlig fra de keltiske druider! De
fejrede nemlig nytår den 31. oktober – festen blev kaldt for
'Samhain – festen.”
”Keltere? Druider? Hvem var de?”
vil Lars gerne vide.
”Se, kelterne var en hel kulturgruppe som var udbredte over hele
Centraleuropa for flere årtusinder
siden. Og druiderne var deres præster, som tjente guderne. Ifølge den
keltiske tro kom dødsguden til Jorden natten til den første november for at hente de afdødes sjæle. Man gemte sig dengang
bag forfærdelige masker for at afskrække de onde ånder. Til
Samhain festen blev der spået en masse om fremtiden,” svarer
faren.
”Nå, ok, jeg er med, men hvad har nu alt det med græskarrene at
gøre?”
”I starten brugte man vel udhulede roer, men i hvert fald hænger det samme
med historien om smeden Jack som hvileløst vandrer hen over jorden med sin
lanterne fordi han hverken fik lov til at komme i himlen eller i helvede.”

”Hmm, det lyder da slet ikke særlig spændende! Det bryder
Gud sig sikkert ikke om, vel far?”
”Nej overhovedet ikke Lars: Gud hader sådanne ting som har
med afguder, spådomskunst, trylleri, hekse og dæmoner at
gøre! For Gud er det ikke bare sjov og ballade, og Han advarer os i biblen om at beskæftige os med sådant.”
”Men det lød bare så godt med Benni's invitation...”
”Ja, min dreng, men ikke alt hvad der lyder godt er også godt
for os. Jeg tror at Benni slet ikke kender til baggrunden for
festen. Måske kan du fortælle ham om det i morgen i skolen
så han forstår hvorfor du ikke ønsker at være med. Du kan jo
til hver en tid overnatte hos ham – eller også inviterer du ham
over til dig...”
Hvordan er det hos os? Er Halloween ikke bare en uskyldig,
oplevelse i dag? Det tror jeg ikke! Alene den kendsgerning at
Halloween er en af de vigtigste fester for satanister og hekse
(det er mennesker som bevidst vælger at tjene djævelen) skulle få os til at overveje sagen. Fra et bibelsk perspektiv er det
heller ikke ligegyldigt når vi for sjov beskæftiger os med dæmoniske skikke. Den som eksperimenterer med overnaturlige
erfaringer bringer sin sjæl i stor fare!
I 5. Mosebog 18 vers 10 til 12 siger Gud: ”hos dig må der ikke findes nogen ... som driver spådomskunst eller trolddom,
ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der
udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til
råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver,
som gør den slags.”
(Ralf Kausemann)
Hold dig langt væk fra Halloween! Deltag
ikke – selvom dine venner inviterer dig!
Hold dig nær til Jesus fordi han har sejret
over de onde magter: Gud er lys og der er
ikke mørke i Ham (1. Johannes 1 vers 5)
Jesus Kristus siger: ”Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.” (Johannes 8
vers 12)
(Missionswerk Werner Heukelbach, oversættelse)
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