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Wskazówki dla nauczyciela 

Nauczycielu, przygotuj przed spotkaniem: 

 Ilustracje potrzebne do wstępu (zło: czaszka/trumna, czarownica/czarodziejska kula, 

duch/strach, okaleczanie się; dobro: krzyż Pana Jezusa/Biblia, szczęśliwa rodzina, tort 

urodzinowy/prezent, bawiące się dzieci). Uwaga: Załączone do lekcji lustracje zostały 

przygotowane w taki sposób, by można było wydrukować dwie na jednej kartce, więc należy 

je wyciąć. 

 Pomoc wizualną do wersetu, zapisaną na arkuszu papieru rozmiarem dopasowanym do 

wielkości grupy 

 Ilustracje do omawianych w czasie lekcji zwyczajów związanych z Halloween załączone do 

lekcji 

 Arkusz papieru, kleje, nożyczki, pisaki, kolorowe czasopisma, ulotki i inne materiały 

potrzebne do wykonania przez dzieci plakatu (patrz: zajęcia dodatkowe) 

 

Uwaga! Poniższa lekcja nie jest typową lekcją biblijną z główną prawdą oraz zastosowaniami. 

Zamiast tego proponujemy położenie w niej nacisku na słowa wersetu z 1 Listu do Tesaloniczan 5:22: 

„Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie” oraz podkreślenie, że Bóg jest mocniejszy od zła.  

Ze względu na poruszane w lekcji kwestie, prowadzący powinien dostosować przedstawianą treść do 

wieku i potrzeb swojej grupy, opuszczając na przykład szczegóły, które mogą być zbyt przerażające 

lub drastyczne. 

 

 

Lekcja 
 

Teksty biblijne: 1 Ts 5:22; Rz 1:29–31; Obj 12:4; 2 Kor 6:16–17; Kzn 9:5–6; J 14:2, 6; Hbr 9:27; 3 

M 19:26,31; 3 M 20:6,27 

 

WSTĘP 

Podziel tablicę lub duży arkusz papieru przymocowany do ściany na 2 części: dobro i zło. Wybrane 

dzieci losują karty z ilustracjami, następnie mówią, co na nich się znajduje i kładą je po odpowiedniej 

stronie tablicy lub arkusza, uzasadniając dlaczego. Jeśli dziecko nie jest pewne, do której kategorii 

przyporządkować ilustrację, lepiej odłożyć ją na bok i wyjaśnić w trakcie spotkania, gdzie powinna 

się ona znaleźć. 

Podsumuj wstęp krótką rozmową na temat tego, co to jest zło i skąd się wzięło: 

http://www.med.org.pl/
mailto:med@med.org.pl
https://www.jw.org/pl/publikacje/biblia/bi12/księgi-biblijne/2-koryntian/6/#v47006017


Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” 
www.med.org.pl; email: med@med.org.pl  

 Strona 2 
 
 
 

Zło to coś, co prowadzi do katastrofy, powoduje lęk, pociąga za sobą bolesne konsekwencje. Biblia 

mówi, że przyczyną zła na świecie jest grzech. Zło to siła, za którą kryje się konkretna osoba – szatan. 

Kiedyś był on pięknym aniołem, ale zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął za sobą innych 

aniołów, nazywanych teraz złymi duchami lub demonami. To właśnie szatan i jego demony 

specjalizują się w kuszeniu, okłamywaniu, okradaniu, przeszkadzaniu, oskarżaniu, nękaniu chorobą, 

dręczeniu, zwodzeniu… a ludzie nadal myślą, że diabeł to postać bajkowa, śmieszny potworek 

z rogami, ogonem i kopytami, i próbują różnych niebezpiecznych rzeczy, chociażby podczas 

Halloween…  

 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA TRADYCJA OBCHODZENIA HALLOWEEN? 

Bardzo dawno temu, gdy w północnej Europie nie słyszano jeszcze o jedynym prawdziwym Bogu, 

celtyckie plemiona czciły m. in. boga słońca i boga śmierci. Początek ich nowego roku przypadał na 

początek zimy, czyli ok. 1 listopada, a dzień wcześniej, 31 października, świętowano zakończenie 

starego roku i święto zbiorów, tzw. samhain. Palono wtedy wielkie ogniska (Nauczycielu, pokaż 

ilustrację ogniska), by dodać słońcu mocy, a kapłani – druidzi – składali bożkom ofiary z plonów, 

zwierząt i ludzi. Wierzono, że w ten sposób zjednają sobie przychylność bożka śmierci i przyniesie 

im to pomyślność w następnym roku. Wierzono również, że w tym dniu duchy zmarłych ludzi 

odwiedzają żywych i można nawiązać z nimi kontakt. 

Kiedy wiadomość o prawdziwym Bogu dotarła na te tereny, niektórzy ludzie nie chcieli zrezygnować 

ze starych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie i chociaż nazywali się chrześcijanami, 

obchodzili nadal stare święta. Pewne tradycje i czas obchodzenia świąt zostały zachowane, mimo że 

nazwano je inaczej, tak aby kojarzyły się ludziom z chrześcijaństwem. W 835 roku, papież Grzegorz 

IV ustanowił 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych, aby odwrócić uwagę ludzi od pogańskich 

złych zwyczajów i wspominać wszystkich „świętych”, a szczególnie tych, którzy oddali życie za 

wiarę w Pana Jezusa. Dzień poprzedzający to święto nazwano po angielsku All Hallow's Evening 

(czyli wigilia wszystkich świętych). Później nazwę tę skrócono i tak powstało słowo Halloween.  

 

JAKIE ZWYCZAJE WIĄŻĄ SIĘ Z HALLOWEEN? 

Na przestrzeni wielu lat, dzień ten, a właściwie wieczór, w różnych krajach różnie wyglądał. 

Przyjrzyjmy się bliżej, co to za zwyczaje i skąd się one wzięły… 

 

Cukierek albo psikus (Trick-or-treating) 

Dzieci i dorośli przebierają się za różne postaci (pokaż ilustrację przebranych dzieci), najczęściej złe: 

wiedźmy, duchy, Baby Jagi, wilkołaki, upiory i inne. Zakładają na twarz szpetne maski, by nie można 

ich było rozpoznać i proszą o cukierek lub pieniądze. Jeśli gospodarze nic nie dadzą, straszą ich, że 

mogą zrobić coś złego domownikom. 

Może się wydawać, że to tylko śmieszna zabawa, ale skąd się wziął taki zwyczaj i co się za nim kryje? 

W czasach przedchrześcijańskich, niektórzy Celtowie zakładali upiorne stroje, żeby błąkające się 

w tym dniu duchy wzięły ich za swoich i zostawiły w spokoju. Inni próbowali je obłaskawić za 

pomocą słodyczy. W późniejszym czasie kościół przyjął pogańskie zwyczaje i zachęcał wiernych, by 

chodzili w przebraniach od domu do domu, prosząc o drobne upominki. 

A co mówi na ten temat Pan Bóg? W Biblii czytamy, że Bóg nie chce, byśmy mieli w ogóle coś 

wspólnego ze złymi duchami i demonami (2 Kor 6:16–17). Radzi też, żebyśmy trzymali się z daleka 

od zła (wskaż na werset z 1 Ts 5:22). Również o zmarłych Biblia jasno mówi, że już nic nie mogą 

zrobić w świecie żywych, nie można się z nimi spotkać ani się ich poradzić. Poza tym, ich czas życia 

na ziemi minął (Kzn 9:5–6), więc nie ma sensu modlić się za nich, prosić ich o pomoc ani się ich bać. 
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Lampiony z dyni (Jack-o-lantern)  

31 października jest Międzynarodowym Dniem Magii. Istnieje kilka podań, z których jedno mówi 

o czarownicach oświecających sobie drogę świeczką umieszczoną w trupiej czaszce. Na pamiątkę 

tego drążono rzepę na kształt czaszki, a z czasem zastąpiono ją dynią i używano jako lampionu (pokaż 

ilustrację lampionu). 

Inne podanie mówi o Jacku, pijaku, który chciał przechytrzyć diabła. Ten obiecał mu w końcu, że nie 

przyjdzie, aby zabrać go do piekła. Po śmierci nie przyjęto Jacka ani do nieba, ani do piekła, więc 

jego dusza błąkała się po ziemi. Tak się złożyło, że pewnego dnia, gdy Jack jadł akurat rzepę, diabeł 

wrzucił mu do środka rozżarzony węgielek. W taki sposób dusza Jacka błąka się po ziemi, szukając 

miejsca, gdzie by odpocząć, a drogę oświetla sobie lampionem z rzepy. Z czasem rzepę zastąpiono 

dynią, którą łatwiej wydrążyć. Obecnie jest to najbardziej popularny symbol Halloween. Ludzie 

ustawiają wokół domu lampiony z dyni, wyciętej w kształt czaszki. Dla jednych jest to dzisiaj tylko 

ozdoba, ale dawniej jednoczono się z duszami zmarłych, które nie zostały przyjęte do nieba i szukały 

ukojenia na ziemi właśnie w ten wieczór. 

A co na to Biblia, Boże Słowo? „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań... Idę przygotować wam 

miejsce... Ja Jestem drogą prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” 

(J 14:2, 6). „…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd...” (Hbr 9:27). 

Bóg przygotował miejsce, wspaniały dom w niebie dla tych, którzy zaufają Zbawicielowi Jezusowi. 

Kiedy Pan Jezus nauczał ludzi, mówił o niebie lub o piekle. Nie wspomniał nigdzie o miejscu 

„pomiędzy”, nie powiedział też, że można zasłużyć sobie na niebo lub że po śmierci ktoś może ci 

pomóc je osiągnąć. Jest tylko jeden sposób wejścia do nieba. Pan Jezus mówi, że On jest tym 

sposobem – On jest drogą do nieba. Poproś Go, by oczyścił cię z tego co złe i przebaczył twoje złe 

postępowanie, a On to uczyni, bo właśnie po to przyszedł na ziemię, aby pomóc ludziom, także 

tobie. Możesz Mu zaufać dzisiaj… (Nauczycielu, przedstaw w tym miejscu ewangelię i daj 

zaproszenie do zaufania Jezusowi Chrystusowi). 

 

Makabryczne maski i stroje, dekoracje domów 

W ten wieczór szczególnie dzieci lubią się przebierać za różnego rodzaju postaci, bardzo często 

brzydkie, związane ze śmiercią, strachem, demonami, szatanem. Czy to jest naprawdę zabawne? Nie, 

to jest identyfikowanie się ze złem, zbliżanie się do zła, a Bóg mówi: „Od wszelkiego rodzaju zła 

z dala się trzymajcie” (1 Ts 5:22). Jak to robić? Jak można trzymać się z dala od zła? Na przykład 

tak, jak zrobiła to Marta. Pewnego razu, podczas zajęć w klubie biblijnym nauczyła się na pamięć 

właśnie tego wersetu i zapamiętała jego znaczenie. Niedługo potem jej klasa planowała wróżenie 

i inne tego typu „zabawy”. Marta poszła do swojej pani i powiedziała odważnie, że nie chce w tym 

uczestniczyć, ponieważ to jest złe i nie podoba się Panu Bogu. W ten sposób była posłuszna słowom, 

żeby trzymać się z daleka od złych rzeczy. 

 

Praktyki okultystyczne  

31 października jest szczególnym dniem dla ludzi zajmujących się magią, czarami, wróżbami 

i oddających cześć diabłu. W tym dniu odbywają się m.in. uroczystości przyjmowania nowych 

kapłanów połączone z krwawymi ofiarami, powierzaniem się diabłu, by kontrolował i opanowywał 

wybranych ludzi. On nie jest wszechmocny, ale czeka na zaproszenie, a każda zabawa w zło, może 

w końcowym efekcie doprowadzić do opętania, zniewolenia przez zbuntowanego, upadłego anioła. 

Prowadzi to do koszmarów, niepokoju, zamknięcia się w sobie, często do zabójstw, samobójstw lub 

innych tragedii. Dlatego Bóg nie chce, abyś miał coś wspólnego ze złem, chce żebyś trzymał się od 

niego z daleka. Zamiast tego chce, byś ufał Panu Jezusowi, który zwyciężył szatana i jego moc. 
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DLACZEGO NIE POWINNO SIĘ OBCHODZIĆ HALLOWEEN?  

Łączenie tradycji pogańskich z chrześcijaństwem nie jest możliwe, tak jak nie można połączyć zła 

z dobrem (pokaż ilustrację dzieci czytających Biblię i przekreślonego chłopca w lampionie z dyni). 

Bóg jest czysty, dobry, prawdomówny, sprawiedliwy, nie ma w nim nic ze zła. On nie chce, żebyśmy 

mieli do czynienia ze złem. Pamiętacie? „Od wszelkiego rodzaju zła, z dala się trzymajcie”. Cho-

ciaż obchodzenie Halloween może się wydawać tylko zabawą, diabeł wykorzystuje każdą okazję, by 

zniszczyć człowieka. Niestety wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, a kiedy chcą z tym zerwać, 

okazuje się, że nie potrafią, stają się niewolnikami Złego, który opanowuje ich życie, zamienia je 

w koszmar i prowadzi do śmierci. Czy jest ratunek dla takich ludzi, dzieci? Tak! Kto jest mocniejszy 

niż diabeł? Pan Jezus jest mocniejszy od szatana i zła! On wziął na siebie konsekwencje naszych 

grzechów, które prowadzą do śmierci, ale powstał z martwych i zwyciężył śmierć. Popsuł plan 

szatana, który chciał pociągnąć za sobą wszystkich ludzi ku zniszczeniu. On może ci pomóc, 

jeśli się do niego zwrócisz. Przygotowuje w niebie wspaniałe przyjęcie na twoje spotkanie, tam 

na zawsze będziesz szczęśliwy, więc... 
Zamiast złych rzeczy, słuchaj, oglądaj, baw się w rzeczy, dzięki którym poznajesz Boga, czyli 

prawdziwą dobroć, miłość, fascynującą mądrość – kogoś największego, nieograniczonego, bo On 

jest mocniejszy i mądrzejszy niż jakakolwiek siła we wszechświecie.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Święto Halloween przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sklepy oferują z tej okazji 

różne stroje, maski, przebrania, dziwne dekoracje domów, lampiony, a nawet „halloweenowe” 

słodycze. Organizowane są w tym czasie zabawy, bale i dyskoteki, a na wielu z nich można zasięgnąć 

porady prawdziwej wróżki lub za pomocą różnych mediów poprosić o przychylność „złe duchy”. 

Niektórzy mówią: „To tylko dobra zabawa!”. Czy to naprawdę „dobra” zabawa?  

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Dzieci wykonują w grupach duży plakat obrazujący werset „Od wszelkiego rodzaju zła z dala się 

trzymajcie” z wykorzystaniem wycinków z gazet (reklam filmów, gier, książek, gadżetów na 

Halloween), haseł itp. 
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