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Jordan Petersonin varoitus maailmalle ("A Wing and a Prayer")

Tai ("The Enemy")

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KaQzfV0aqkw

Tämän täytyy loppua. Jumala, nosta pois tämä sietämätön ymmärtämättömyyden taakka minun 
harteiltani. Ylimielisyyteni. Tahallinen sokeuteni. Katkeruuteni. Paheksuntani. Samalla kun rukoilen,
että muutkin nousevat samojen virheittensä yläpuolelle. Ja houkutustensa yläpuolelle.

Katsoin Fox Newsin tämän viikon uutisen. Yhteiskuntamme pinnan alla on hirvittäviä asioita 
tekeillä. Ja rikolliset ovat tulossa luoksesi. He ovat tulossa luoksemme. Ja sitten katsoin 
demokraattien vastaavan syytöksiin paniikissa ja vihaisena sanoen: "Yhteiskuntamme pinnan alla on
hirvittäviä asioita tekeillä. Ja rikolliset ovat tulossa luoksesi. He ovat tulossa luoksemme." 

Onko yhteiskuntamme pinnan alla hirvittäviä asioita tekeillä ja kuplimassa? Onko joku tulossa 
luoksesi? Ja luoksemme? Kysy itseltäsi, kuinka totta tuo asia on sinussa itsessäsi ja omassa 
elämässäsi. Oletko käsitellyt kaiken edellä mainitun? Pidätkö itseäsi maan tomuna omien vihollistesi
silmien edessä sen sijaan, että käsittelisit saasteen, joka pimentää oman katseesi. Haluammeko 
syytöstä, epäilyä, epäsopua, pilkkaa ja vihaa? Vai rauhaa, yltäkylläisyyttä ja onnellisuutta, jotka 
viittovat suuntaamme tällä hetkellä niin kuin emme ole koskaan aikaisemmin nähneet. 

Kuka on vihollisemme? Onko se surkuteltavien asioiden säiliömme? Onko se intoilijat ja homot? 
Onko se lvi-asentajat ja kirvesmiehet ja myyntimiehet ja johtajat, jotka työskentelevät rehellisesti ja 
tarkkaavaisesti koko päivän? Vai sotilaat, jotka urheasti puolustavat rajoja ja suojelevat meitä? Onko
se taitelijat ja visionäärit, joiden kahleettomat luovuuden ilmaukset viihdyttävät ja elvyttävät meitä? 
Ja jotka keskeytyksettä tarjoavat meille loppumattoman teknologisen ihmeen juhla-asun? Onko se 
hallintojärjestelmämme, jotka ohjaavat ja suojelevat meitä ja joiden puolesta niin monet elivät ja 
kuolivat - jotta ne saatiin rakennettua ja muodostettua. Jotka kaikkine vikoineen ovat palvelleet 
meitä niin hyvin. 

Haluammeko kostaa? Vai oikeutta? Haluammeko halveksia? Vai armoa? Haluammeko sotaa? Vai 
rauhaa? Ja, minne sinä haluat mennä sydämesi sydämessä?

Minä näen jopa parhaista parhaimpien miesten rappeutuvan katutappelun tasolle. Minä näen jopa 
parhaimpien miesten tunnistavan vihollisen naapureissamme ja ystävissämme. Minä näen jopa 
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parhaimpien miesten lankeavan pelkuruuden ja omahyväisen vihan saaliiksi. Sen täytyy loppua. 
Minun pitää lopettaa. Sinun pitää lopettaa. Ennen kuin on jo liian myöhäistä. 

Kuka on vihollisemme tässä asiassa? Käärme sydämessäsi? Valheet kielelläsi? Älykkyytesi 
ylimielisyys? Pelkuruutemme kieltäytyä näkemästä? Vihollinen on hän, joka kylvää epäsopua 
erotellakseen ihmisiä. Vihollinen on ylpeys ja pelko, jotka pysäyttävät meidät antamasta apua 
jakaantumisen keskellä. Vihollinen on suuri ja ikuinen ihmiskunnan vastustaja. Ja jos me 
demonisoimme veljemme, tuttavamme sodassa, emmekö me silloin kutsu tuota tuhon henkeä esiin? 
Emmekö ole vielä oppineet läksyämme? 

Rohkeus. Luottamus. Totuus. Rakkaus. Jopa vihollistasi kohtaan, joka on - sinä itse. Jumala, anna 
anteeksi vääryytemme, niin kuin me annamme anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin meitä 
kohtaan. Ohjatkoon korkein meidän näkemystämme. Avatkoon korkein meidän korvamme. Joka on 
korkein, ohjatkoon kieltämme. Ja rukoilkaamme: pelätkää helvettiä, jonka niin helposti ja 
huolettomasti luomme. Vapauta meidät pahasta. Valaise kirkkaudellasi sydämemme pimeät nurkat. 
Sinun on kuningaskunta, voima ja valta ikuisesti ja iankaikkisesti. 

Amen.
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