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SAKSA contra VENÄJÄ                                          Väinö Hotti 

Kaksi diktaattoria 

 
   (nettikuva) 
ADOLF HITLER 
20.4.1889 – 30.4.1945 
 

 
 (nettikuva) 
VLADIMIR PUTIN 
 
--------------------- 
 

UUSI SUOMI BLOGIT  (NETTI) 

 

 
 

Leo Mirala #1210818 22.11.2017 21:33 (teh.VHn) 
 
”On vain ajan kysymys, kun Saksa tulee väkevästi ulos 
historiastaan! Kohta viimeinenkin II Maailmansodan 

Adolf Hitler oli itävaltalaissyntyinen 

saksalainen poliitikko, joka nousi 

Saksan valtakunnankansleriksi ja 

johti natsihallinnon aikana 1933–

1945 maata diktaattorina, Saksan 

valtakunnanjohtajana. Wikipedia 

Vladimir Vladimirovitš Putin on venäläinen poliitikko, 

nykyinen Venäjän federaation presidentti ja entinen 

pääministeri. Häntä tukee Yhtenäinen Venäjä -puolue, 

jolla on enemmistö Venäjän parlamentissa eli 

liittokokouksessa. Putin toimii Venäjän presidenttinä nyt 

neljättä kauttaan. Wikipedia 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/leomirala/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ilkkaluoma/246471-saksa-heraa-menneisyyden-siteista/#comment-1210818
https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
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saksalaisveteraani on poistunut kantamasta häpeää, nöyryyttävää 
häpeää, johon nuoremman polven ei enää tarvitse ryhtyä! …” 

Tässä Ilkka kirjoittaa asiaa. Keski-Euroopassa saksalaisia ei 
rakasteta mutta saksalaisia siedetään, tehdään yhteistyötä monella 
tavalla. Se on hienoa, Saksa katuu ja on jo saavuttanut 
arvostetun paikan kansojen joukossa. 

Toista on Venäjä. Se ei kadu rikoksiaan, ei pyytele anteeksi 
vaikka oli samanalainen toisen maailmansodan kurjuuden 
aloittaja kuin Hitlerin Saksa. Putinin ystävät eivät halua tunnustaa 
että Saksa ja NL hyökkäsivät Puolaan 1939, näin aloittivat toisen 
maailmansodan. Samana syksynä Stalin hyökkäsi Suomeen, 
valloitti seuraavana vuonna Eestin, Latvian ja Liettuan. 

Nyt Putin yrittää saada sodalla uusia alueita. Turha huutaa että 
Nato piirittää Venäjää. Baltian maat rukoilivat että Nato ottaisi 
heidät suojelukseensa ettei Venäjä taas alkaisi sotimaan. Me emme 
ole kokeneet samanlaista orjuutta kuin Baltian maat, siksi koitamme 
olla varovaisia. 

Niin kauan kuin Venäjä ei tunnusta historiaansa eikä tee 
samanlaista katumusta kuin Saksa, siitä ei koskaan tule 
ystävällistä naapuria. 

Kuka osaa kuvitella jos venäläinen sotilas tulisi istumaan Helsinkiin 
puiston penkille? Ensimmäinen evakko tai evakon jälkeläinen 
sylkisi, hetken päästä joku tulisi haulikon kanssa. 

Venäläiset eivät tunnusta syyllisyyttä, eivät tietenkään kadu, 
muut ovat syyllisiä. Nyt sitten suomalaiset putinistit levittävät 
väärennettyä historiaa. He odottavat uutta sotaa että Venäjä 
valloittaa Suomen, he uskovat pääsevänsä johtajiksi. Venäjä 
mobilisoi ja lapsia tulevaan hyökkäykseen. 
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Leo Mirala #1210849 23.11.2017 10:45 
 

Ilkan otsikko on väärä: 
”Saksa – herää menneisyyden siteistä” 

Saksa on tunnustanut ja käsitellyt loppuun historiansa 
julmudet jo yli 70 vuoden aikana. 

Mutta Venäjä ei ole tunnustanut osuuttaan sodan 
aloittamiseen. Sen lakeijat syyttävät muita kaikesta. 

Saksalaisten suhde Venäjään on käytännöllinen, käydä kauppaa ja 
elää rauhassa. Mutta eikö putinistien propagandaan kuulu juuri se 
että Saksa kaikkein eniten haluaa Venäjän rikkauksia kuten aina 
ennenkin? 

 
 

Leo Mirala #1868346 23.11.2017 13:24 
 
Vastaus kommenttiin: #1210858 
 
Saksa on jo irtiottonsa historiaansa tehnyt 70 vuoden aikana. 
Mutta Venäjä ei ole edes aloittanut. Historian vääristely ja 
uudelleen kirjoittaminen on vain kiihtynyt. Venäjän kansa alkaa 
olla valmis uuteen hyökkässotaan! 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/leomirala/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ilkkaluoma/246471-saksa-heraa-menneisyyden-siteista/#comment-1210849
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/leomirala/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ilkkaluoma/246471-saksa-heraa-menneisyyden-siteista/#comment-1868346
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ilkkaluoma/246471-saksa-heraa-menneisyyden-siteista/#comment-1210858
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Venäjän kunnia ja vanhat rajat on palautettava. Ukraina ja Suomi 
ovat heikkoja, jotka kasakka kohta nappaa kuleksimasta. 

 

 

 

 

 

 

 

JUMALA ON MYÖS KANSAKUNTIEN JUMALA! 

                           

                                       (nettikuva) 

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja 

hylkää, se saa armon” (Snl.23:13). 

”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi 

kutsuttaman” (Matt.5:9). 

”Älä tempaa minua pois jumalattomien kanssa, älä väärintekijäin kanssa, 

jotka puhuvat lähimmäisilleen rauhan puheita, vaikka heidän 

sydämessään on pahuus” (Ps.28:3). 

KAKSI TÄYSIN ERILAISTA MAATA! 

SAMANLAINEN SURKEA RIKOSREKISTERI! 

TOINEN ON SELVITTÄNYT MENNEISYYTENSÄ – TOINEN EI! 

TOINEN ELÄÄ SULASSA SOVUSSA NAAPURIENSA JA 
KAIKKIEN MUIDEN VALTAKUNTIEN KANSSA – TOINEN ON 
JATKUVASSA SOTATILASSA KAIKKIEN KANSSA! 
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”Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille 

kompastusta tule” (Ps.119:165). 

”Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra” (Jes.48:22). 

”Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan 

viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja 

turmio on heidän teillänsä. Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole 

heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka 

niitä käy, tunne rauhaa” (Jes.59:7,8). 

”Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; 

vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa” (Ps.27:3). 

”Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, ja sotaa on sinun käytävä 

neuvokkuudella” (Snl.20:18). 

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En 

minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko 

murheellinen älköönkä peljätkö” (Joh.14:27). 

”Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. 

Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä 

olen voittanut maailman” (Joh.16:33). 

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha 

Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta” 

(Room.5:1). 

”sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta 

ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä” (Rom.14:17). 

”kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, 

luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden 

rauhan” (Ef.2:15). 

”Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, 

jotka lähellä olivat” (Ef.2:17). 


