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"Moraalisen maailmankaikkeuden kaari on pitkä, mutta se taipuu kohti oikeudenmukaisuutta." 

Tämä kuuluisa Martin Luther Kingin sitaatti on pyörinyt päässäni viimeisenä muutamana päivänä, 
kun olen seurannut Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Sanottakoon, että tätä nauhoittaessa voittaja 
ei ollut vielä ratkennut. Se, miksi tämä lause on pyörinyt päässäni, ei liity suoranaisesti näihin 
kahteen mieheen, jotka hakevat maailman vanhimman demokratisen valtion johtajaksi, vaan 
siihen retoriikkaan, mitä näiden vaalien ympärillä on puhuttu. Olipa mitä tahansa mieltä nykyisen 
presidentin politiikasta, on kiistatonta, että hän on omalla toiminnallaan aiheuttanut valtavan 
kahtiajakautumisen maassaan. Tällä kahtiajakautumisella on toki oma pitkä historiansa, mutta 
viimeisimmän presidentin valtakaudella tämä kuilu on kasvanut ja on osa koko läntisen maailman 
viimeisen viiden vuoden trendiä siitä, kuinka yhteiskunnat polarisoituvat, kääntyvät sisäänpäin ja 
muuttuvat entistä epäoikeudenmukaisemmaksi. Toisia kansoja sekä toisen puolueen tai uskonnon 
edustajia halveksitaan ja haukutaan, vähemmistöjä sortavia lakeja laaditaan ja rajoja suljetaan. 

Tätä näkee valitettavasti myös muualla kuin politiikkojen puheissa ja lakiteksteissä. Ihmisen 
välinpitämättömyys toista ihmistä kohtaan näkyy päivittäisessä elämässä. Käytetään halventavaa 
kieltä, ei anneta samoja mahdollisuuksia vähemmistöille, ei välitetä toisesta ihmisestä käyttämällä 
maskia pandemian jyllätessä, hyökätään toisen kimppuun jopa nyrkein ja asein poliittisten 
mielipiteitten takia, ei viitsitä tehdä edes pienintä tekoa ympäristön hyväksi. Jokainen meistä 
saattaa löytää itsensä näistä teoista, enkä minä ainakaan ole syytön tällaiseen käytökseen. 

Oliko Martin Luther King sitten väärässä? Emmekö kuljekaan vääjäämättömästi kohti 
oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, missä erimielisyydet kohdataan 
lämmöllä ja sovittelulla, missä jokainen saa elää omana itsenään ilman pelkoa vihasta tai 
väkivallasta? Ei, King ei ollut väärässä, hänen sitaattinsa oli vain keskeneräinen. Sen saattoi 
loppuun vuonna 2007 Yhdysvaltain presidentiksi hakenut nuori senaattori ensimmäisessä 
puheessaan presidenttiehdokkaana eräällä yliopistolla. Tämä henkilö oli Barack Obama ja sitaatti 
kuului näin: 

“Moraalisen maailmankaikkeuden kaari on pitkä, mutta se taipuu kohti oikeudenmukaisuutta. 
Mutta asia on niin, te nuoret, ettei se taivu itsestään.” 

Se ei taivu itsestään. Obamalla oli toki omat tarkoitusperänsä saada äänestäjiä, mutta tämä on 
mielestäni hyvin tärkeä viesti. Se ei taivu itsestään. Jokainen pystyy ja jokaisen täytyy taivuttaa sitä 
yhdessä. Ja kaari taipuu ainoastaan yhdellä asialla: lähimmäisen rakkaudella. Rakkaudella toisia 
ihmisiä kohtaan, rakkaudella niitä kohtaan, joiden mielipiteet eriävät omistamme, rakkaudella 
ympäristöä kohtaan, rakkaudella itseämme kohtaan. Emme voi kukaan sanoa toista ihmistä tai 
toista ryhmää sen huonommaksi, koska oma synnin taakkamme on aivan yhtä suuri. Emme voi 
tuoda ilmi tikkua toisen silmässä, koska emme näe hirttä omassamme. Kuten Obamakin 
puheessaan sanoi, erityisen tärkeässä asemassa tässä ovat nuoret.  

Olen päässyt tekemään töitä nuorten kanssa sekä Herättäjä-Yhdistyksessä että muualla, ja voin 
itsekin allekirjoittaa tämän ajatuksen. Nuorissa on voima ja nuorissa on tulevaisuus. Nuorissa 
näkyy se halu parantaa maailmaa, minkä ei saa antaa sammua. Ja meidän hiukan vanhempien 
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tulee varmistaa se, ettei tämä liekki sammu ja olla mukana kehittämässä tulevaisuutta, joka taipuu 
kohti oikeudenmukaisuutta. 


