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TURVATAKUUT

Väinö Hotti

JULKAISTU 11.04.2022 06:13 (TEH.VHN)
Sotilasliitto Naton entisen pääsihteerin Anders Fogh
Rasmussenin mukaan Suomi tarvitsee suojaa sille
aikavälille, kun se on hakenut Naton jäsenyyttä mutta ei
ole vielä jäsenmaa eikä siten Naton turvatakuiden piirissä.
Fogh Rasmussen kertoo näkemyksestään Helsingin
Sanomien haastattelussa.
Entisen pääsihteerin mukaan Suomen tulisi saada Natoliittolaisilta väliajaksi artikla viiden kaltaiset turvatakuut.
Artiklan mukaan hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on
hyökkäys kaikkia jäsenvaltioita vastaan.
Fogh Rasmussenin arvio on, että isoimmat Nato-maat
antaisivat turvatakuut Suomelle kahdenvälisesti liki
automaattisesti. (NETTI).

Pekka Säkkinen 7.2.2022 22:51 päivitetty 7.2.2022 22:57 (NETTI)
Suomella on Naton optio, mutta sillä ei todellisuudessa ole
kriisin sattuessa käyttöä, eikä mikään Naton apu laukea. Se on
todellisuudessa tarkoitettu rauhan aikaisiin tietyllä tavalla
kalustojen yhteensovittamisharjoituksiin ja Nato-maiden
välisiin keskusteluihin, joihin Suomellakin on kuuntelijan, mutta
ei päättäjän rooli.
Vain Naton artikla 5 tarkoittaa, että jos johonkin Nato-maahan
hyökätään, muut Nato-maat tulevat apuun. Tämä on
viimeaikaisissa keskusteluissa Naton puolelta tehty täysin
selväksi. Nyt siis Suomella ei ole mitään Natoturvatakuita. Tällaista virheellistä illuusiota ei pidä
• Ariel Huuhtanen
poliittisessa keskustelussa ja tiedotusvälineissä ylläpitää, ja
johtaa kansaa harhaan.
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(nettikuva)

JENS STOLTENBERG

Ariel Huuhtanen 25.10.2021 Kotimaa
(NETTI)
Stoltenberg korosti puheessaan
Suomen ja Naton suhteita ja niiden
merkitystä Natolle. Hän kiitteli
Suomen ylläpitämää dialogia Venäjän
kanssa.
Häneltä kysyttiin myös, miten Nato
toimisi, jos Suomeen hyökättäisiin.
-Naton peruskirjan viides artikla
antaa turvatakuut jäsenille. Suomi ei
ole Naton jäsen, Stoltenberg muotoili.

HENGELLISET TURVATAKUUT
TURVATAKUUT VAIN JÄSENILLE
Taivastakuut koskevat vain jäseniä, niitä, jotka ovat uudestisyntyneet
taivaan valtakunnan kansalaisiksi. Ei riitä, että ihminen on hieman
KALLELLAAN SIIONIIN PÄIN! Kääntymätön ihminen on vailla
turvatakuita; kuollessaan hän suistuu pimeyteen.
Paljon pelissä
Kun ihmisen iäinen osa on kyseessä, on pelissä mahdollisimman paljon –
enempää ei voi ollakaan! MISSÄ VIETÄT IÄISYYTESI? Tämä on kysymyksien
kysymys.
Onko mahdollista saada varmuus?
Jos kysymme tätä ihmisiltä, enemmistö vastannee kieltävästi. Tämä taas
nousee siltä pohjalta, ettei heillä itsellään ole varmuutta tässä tärkeässä
kysymyksessä. Monella on pettävä KATTEETON TOIVO! Näin tärkeässä
asiassa ei kuitenkaan tulisi jäädä hurskaiden toiveiden varaan!
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MARTTI LUTHER
”Augustinus sanoo aivan oikein ja kristillisesti, että jokainen, jolla on usko,
saattaa sen havaita. Tämän he (sofistit ja munkit) kieltävät. Olkoon
minusta kaukana – näin he sanovat – sellainen varma päätteleminen, että
olen armossa, että olen pyhä, että minulla on Pyhä Henki” (Luther, Gal.
kirj. sel. s.450).
”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta
varmuuteen, perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valheluulon,
joka on riivannut koko maailman: ´Eihän sitä ihminen tiedä, onko
armossa`” (Luther, Gal. kirj.sel. s.452).
Mitä Raamattu vastaa?
Raamattu vastaa myönteisesti. TAKUUT on mahdollista saada. Raamattu
painottaa vielä sitä, että TAKUUT TULEE SAADA TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ –
TÄLLÖIN ON TAIVASIKKUNA AUKI!
RAAMATUN SELVÄT OHJEET:
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea,
joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se
portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen
löytävät” (Matt.7:13,14).
”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon”
(Matt.7:21).
”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu,
ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen” (Joh.10:9).
ERILAISET TILANTEET
1. Ihminen voi olla ”kaukana Jumalan valtakunnasta”. Hän voi elää
surutonta elämää. Hän on osaton iäisestä elämästä. Tällöin hänellä ei
tietenkään ole minkäänlaista ”takuuta” taivaselämästä”.
2. Hän voi olla ”lähellä Jumalan valtakuntaa”; etsikonajassa:
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”Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle:
"Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta" (Mark.12:34).
On sanottu, että maa ahtaan portin edessä on ”tiukkaan poljettua”. Moni
on ”stepannut” siinä miettien, menisikö sisälle. Hän on funtsinut hyötyjä
ja haittoja. Lopulta hän on kuitenkin jäänyt lavealle tielle.
VÄÄRÄT TAKUUT:
1) Lapsena kastettu; tällöin hän on syntynyt ”Jumalan lapseksi”. Kaste on
”takeena pelastumisesta”. Ex opere operato – oppi vie helvettiin!
2) Aikuikuiskaste (uskovien kaste). Tämäkin on petollinen ja väärä tae
pelastuksesta:
”Mua, Pyhä Henki, pyhitä, Luo minuun uusi elämä Ja päästä synnin
vallasta, Se sydämestä kuoleta. Sä tuet väärät kukista, Kristuksen
kuoloon istuta” (Vvk.105:1).
3) Oma kirkkokunta (tai lahko). Rooman kirkko opettaa mahtipontisesti:
KIRKON ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA! (extra ecclesiam nulla salus).
Tämän veisun ovat katolisten lisäksi omaksuneet kaikki lahkolaiset alkaen
LESTADIOLAISISTA. Tästä tunnistaa kaikki harhaoppiset!
Tämä lauselma pitää paikkansa ainoastaan EKKLESIASTA – ei muista
yhteisöistä! Ihmisen pelastukseen vaikuttaa paitsi henkilökohtainen
uskoontulo, myös yhteisö, johon hän kuuluu (kollektiivisuus)!
Lahkoon kuuluminen vie auttamatta kadotukseen:
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset … eriseurat, lahkot … joista teille
edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka
semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).

TAIVAALLISET TURVATAKUUT
1. Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen:
”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen

5

kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän
armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan
kirkkauden toivo” (Room.5:1,2).
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se
ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
2. EKKLESIAN jäsen. Ekklesia = uloskutsutut. Jokainen taivaaseen
menijä on ”uloskutsuttu tästä maailmasta”. He ovat maailman vihan
kohteena:
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen
kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi;
mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta
valinnut, sentähden maailma teitä vihaa” (Joh.15:18-19).
3. Heillä on PYHÄN HENGEN SINETTI:
Herra sinetöi jokaisen omansa! Tämä sinetti on takeena uskovan
taivaallista perinnöstä.
”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan,
pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän
Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen
omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi”
(Ef.1:13,14).
”joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen
vakuudeksi meidän sydämiimme” (2. Kor.1:22).
”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille
annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka” (Ef.4:30).
4. HENGEN TODISTUS:
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:12).
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”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme
Jumalan lapsia” (Room.8:16).
”Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on
antanut meille Hengen vakuudeksi” (2. Kor.5:5).
”Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä
kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei
maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä” (1. Joh.3:1).
5. RAKKAUS HERRAN OMIIN:
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin
minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä
kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen
rakkaus” (Joh.13:34,35).
1. JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN,
ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN
SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN
JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA.
2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN VALTAA VASTAAN.
ME TURMAN VALLAT VOITAMME HERRASSA AINOASTAAN.
HÄN, KRISTUS, KUNINGAS, ON VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT
HELVETIN, NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON MEILLE SAATTAA.
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ,
PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ.
NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, NE SAANEHET
JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.
4. SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.
KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ.
JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, NE HEIDÄN
OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA.

