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Hyvää halloweenia!
AMERIKKALAISTA TUONTITAVARAA ole-

va halloween on kurpitsoineen, kummituksineen, karkkeineen ja kepposineen tulossa
voimalla osaksi suomalaista juhlakulttuuria. Lasteni päiväkotien, harrastuksien
ja koulujen kautta olen huomannut, että
halloweenista ei pääse eroon, vaikka itse en
siitä kovin innoissani ole ollutkaan.
Ennusteeni on, että 1−2 sukupolven
päästä halloween on jo niin olennainen
osa juhlakalenteriamme, että minunkin
kaltaiseni hitaasti asioihin lämpenevät
vanhemmat ja isovanhemmat jo yhdessä
lasten kanssa järjestävät siihen liittyviä
kekkereitä. Kurpitsan myynti marketeissa
kasvaa.
Tähän halloweenin esiinmarssiin on liittynyt myös kirkollinen paheksuntakulttuuri. Halloween on tuontitavaraa ja vie tilaa
meidän perinteiseltä pyhäinpäivältämme.
Paheksunnalle on helppo löytää syynsä,
mutta voisiko halloweenissa olla kuitenkin
myös mahdollisuuksia kirkolle ja erityisesti kristilliselle kasvatukselle?
Lähetyskentillä on tiedostettu, että vallitsevan kulttuurin huomioon ottaminen
ja hyväksyminen ovat ainut tie kristillisen
sanoman eteenpäin viemiseksi. Tätä periaatetta kristinusko on menestyksekkäästi
toteuttanut myös Suomessa. Esimerkiksi
joulumme perinteet sisältävät aineksia
niin roomalaisesta saturnalia-juhlasta kuin
pakanallisista tonttuperinteistä, mutta silti
kaikki nuo jollakin tavalla muistuttavat
kristillisestä joulun sanomasta. Samoin
pakanalliset noita- ja trulliperinteet ovat
tulleet virpomisen muodossa osaksi pääsiäisen viettoamme ja jopa vahvistaneet
viestiä Kristuksesta pahan voittajana.
Kulttuurinsa keskiöissä olleissa valtakirkoissa ympäröivän kulttuurin huomioiminen kristillisen sanoman edistämiseksi
on osin unohdettu. On asetuttu siilipuolustukseen vallitsevan kulttuurin puolesta.

Sekularisoituvassa yhteiskunnassamme
lähetyskentiltä tutut periaatteet olisi kuitenkin uudelleen otettava käyttöön. Tuntosarvet herkkinä on huomioitava, miten
ympäröivä kulttuuri tekee huomaamattaan
tietä Jumalalle, kuten Paavali Ateenan
Areopagilla (Ap. t. 17:23).
Myös halloweenissa on mahdollisuuksia
tulla jopa vahvistamaan kristillistä pyhäinpäivää ja sen sanomaa. Tämä vaatii kirkolta
rohkeutta lähteä kokeilemaan esim. kurpitsakirkkoja sekä yhdistelemään rohkeasti
pyhäinpäivän ja halloweenin symboliikkaa
kristillisen sanoman eteenpäin viemiseksi.
Kalle Hiltunen
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