
Uuden vuoden aatto 31.12.2018, Tuomo Lindgren, kirkkoherra 
  
Hyvät harjavaltalaiset. Olemme jättämässä vuoden 2018 taaksemme ja astumassa uuteen vuoteen. 
Maailma ei seisahdu tämän kalenterin vuoden vaihtamisen kunniaksi. Maapallo pyörii samalla ta-
valla akselinsa ympäri ja auringon ympäri kuin ennenkin. Mutta meille vuoden vaihtuminen on jat-
kuva muistutus siitä, että elettäväksemme annettu aika kuluu. 
 
Tämä päivä kutsuu meitä katsomaan taaksepäin mennyttä vuotta ja jälkiä, joita olemme jättäneet. 
Uusi vuosi on edessämme koskemattomana kuin puhdas hanki ja hyvä ajatus olisi, että emme alka-
vana vuotena toista virheitämme vaan opimme niistä. 
  
Mutta miltä tuntuu menneen vuoden katsominen? Onko siellä asioita, joista iloitset ja tunnet kiitol-
lisuutta? Onko asioita, jotka harmittavat, jotka tekisit nyt toisin, asioita, joita kadut? Mitä saavutit? 
Mitä menetit? Menetyksiäkin meillä voi olla monenlaisia: Kuoleman kautta voi menettää läheisen. 
Voi menettää työpaikan, voi menettää annetun mahdollisuuden, voi menettää luottamuksen tai ys-
tävän riidan seurauksena, voi menettää vapauden, terveyden, voi menettää omaisuutta. Voi menet-
tää uskonsa, toivonsa tai rakkautensa. Ne ovat menetyksen jälkiä ja vastaavasti samanlaisia asioita 
on ehkä saavutettu? Mennyt vuosi näyttäytyy meille monella tavalla. Sitä arvioidaan siksi, että se 
auttaa meitä toimimaan jatkossa paremmin ja astumaan uutta vuotta kohti valmistautuneena. 
 
Uuden vuoden aattona toisinaan tehdään uudenvuoden lupauksia. Niille on vähän turhaankin nau-
reskeltu – kuka sellaisia tekee. Se on lapsellista. Mutta ehkä silloin ei ole oivallettu, mikä viisaus siinä 
voi olla. 
  
Uuden vuoden lupaus on testi, jossa ihminen testaa itseään. Testi on yksinkertainen: 
  
Pystynkö tekemään itseäni koskevia päätöksiä ja pysymään niissä. Olenko itse itseäni ohjaava ih-
minen, vai onko kaikki valta himoilla ja haluilla – eli ikään kuin minun ulkopuolellani. Olenko vain 
kohtalon uhri? Luulen, että päästämme itsemme liian helpolla ja ajelehdimme vain ajan virran mu-
kana. 
  
Vuoden vaihtuminen haastaa meitä oppimaan menneestä ja kasvamaan paremmaksi ihmiseksi. Ole-
maan tietoisempia omista valinnoista, olemaan totuudellisempia ja ottamaan enemmän vastuuta 
teoistamme.  
  
Kun katsomme taaksepäin, kiitämme Luojaamme siitä mitä olemme häneltä saaneet ja pyydämme 
anteeksi kaikkea sitä, milloin olemme toimineet väärin. Kun katsomme eteenpäin, pyydämme joh-
datusta, rohkeutta ja kestävyyttä kulkea ihmisen tietä. Pyydämme hänen siunaustaan ja läsnäoloaan 
sinne, missä me olemme. 
  
Harjavallan seurakunnan puolesta ja omasta puolestani toivotan kaikille harjavaltalaisille hyvää ja 
siunattua vuotta 2019 
  
Tehdään tulevasta juhlavuodesta esimerkki siitä, että yhdessä toimien saamme jotakin kaunista ai-
kaan. 


