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Transkriptio:

Natsien Weimarin tasavallan jälkeisen Saksan valtaus 1930-luvulla jatkuen 

1940-luvulle johti siihen, että toinen maailmansota paljasti kolme merkittävää 

puolta ihmiskunnan luonteesta: 

1. On niitä, jotka ovat puhtaasti pahoja ja johtavat yhteiskunnan suuriin 

julmuuksiin.

2. Monet ihmiset menevät mukaan tullakseen toimeen; he voivat nähdä 

tai olla näkemättä pahuutta, jota tehdään, mutta eivät vastusta pahaa 

hallintoa. 

3. Muutamat vastustavat ja hylkäävät järjestelmän usein vaarantaen 

itsensä, mutta toimivat muiden hyväksi jopa omaksi vahingokseen.

Thomas Keneally'n vuonna 1983 ilmestynyt kirja ja Steven Spielberg'in 

vuonna 1993 ohjaama elokuva Schindlerin lista (Schindler's List) paljastavat 

nämä ihmisyyden piirteet dramaattisella tavalla. Molemmissa teoksissa 
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seurataan saksalaista teollisuusmies Oskar Schindler'iä, joka tarkkailee, mitä 

Adolf Hitler'in johtamat kansallissosialistit tekevät juutalaisille ja hänen 

reaktiotaan siihen. Koska olen juuri lukenut kirjan loppuun, viittaan siihen 

tämänpäiväisissä kommenteissani.

Edellisessä profetiapäivityksessäni mainitsin Leo Hohmann'in artikkelin 

otsikolla Lovers of Truth and Lovers of Lies: Seeing new lessons for today in 

Mel Gibson’s iconic portrayal of ‘The Patriot’  (Totuuden rakastajat ja 

valheiden rakastajat: Uusia opetuksia tälle päivälle Mel Gibson'in ikonisessa 

'Patriot' -kuvauksessa) siitä, miten Hohmann luokitteli ihmisiä. Hän mainitsi, 

että vastoinkäymisten edessä noin 97% väestöstä ei toimi johtuen joko 

tietämättömyydestä tai apatiasta. Vain noin 3% ihmisistä ryhtyy toimiin 

vaikeissa tilanteissa, ehkä joko periaatteesta, tai koska heidät on jollakin 

tavalla herätetty. Näemme tämän melko selvästi, kun tarkastelemme 

menneisyyden tapahtumia sellaisen kirjan, kuin Schindler'in lista, kautta.

Mielestäni on mahdollista, että se, mitä kirjassa kerrotaan koskien tämän 

edellisen aikakauden historiaa, saattaa olla esimakua siitä, mitä on tulossa 

tulevassa Ahdistuksessa. Tämän seurauksena tutkimme, mitä Schindler teki 

ja miten samantyyppinen reaktio voi toteutua tulevina aikoina.

Ensin rukoilemme, luemme Jumalan Sanaa ja katsomme, mitä meillä on 

tässä suhteessa.

<PRAY>

Sana

Jesaja 58:6

Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden 



siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette 

kaikki ikeet? 

Schindler'in lista & Ahdistus

• Tätä kirjaa lukiessani en voinut olla pudistamatta päätäni kerta toisensa 

jälkeen natsien vihan - heidän moraalisen tyhjiönsä - ja Oskar Schindler'in 

juutalaisia kohtaan osoittaman rakkauden vuoksi. 

• Useimmat meistä, jotka eivät ole holokaustin kieltäjiä - mikä on ehkä toisen 

kerran aihe - tunnustavat Saksan juutalaisiin kohdistamat julmuudet.

• Näemme mitä tehtiin ja perääntymme kauhuissamme. 

• Hitler'in puhdasveriset arjalaiset uskomukset saivat hänet ja hänen 

seuraajansa katsomaan pitkin nenänvartta niitä, joita he halveksivat 

saastuneita ali-inhimillisiä piirteitä omaavina. 

•  Ajatusmaailma tämän takana oli sekoitus darwinismia, korruptoitunutta 

kristinuskoa ja okkultistisia, saatanallisia vaikutuksia.

• Näitä ei käsitellä kirjassa, mutta ne olivat tekijöitä natsien barbaarisuuden 

taustalla.

• Jos olet tietyn ikäinen, on vaikea kuvitella, ettet olisi nähnyt kuvia tai videoita

natsien keskitysleireiltä selviytyneistä ihmisistä.

• He olivat pelkkää nahkaa ja luuta - kirjaimellisesti käveleviä luurankoja.

• Olet epäilemättä nähnyt myös ruumiskasoja - joukkotuhoamisen tulosta.

• Jälleen, näiden ihmisparkojen jäännöksissä näkyy lihaa ja luita – niiden 

hylätyt ruumiit, joiden natsit katsoivat olevan yhtä arvokkaita, kuin rotat tai 

torakat.

• Tämä on profeetallinen kuva kohdasta Hes. 37:1-2:

Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja 

laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua



ympäri niitten ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, 

ja katso, ne olivat hyvin kuivia. 

• Tässä luvussa Jumala antaa Hesekielin profetoida näille tulevaisuuden 

kuolleille ja hukkaan heitetyille luille - hänen kansalleen, joka on jätetty 

haaskalinnuille ilman toivoa.

• Jumalassa on kuitenkin aina toivoa.

• Hesekiel paljastaa tämän profeetallisen sanan kautta, jonka Jumala antaa 

hänen puhua.

• Hesekiel julistaa näille kuiville ja hyödyttömille luille Jumalan lupauksen 

uudistumisesta.

• Se, mikä oli kuollut ja kadonnut, nousee jälleen.

• Tiedämme todellakin, että tämä profetia on täyttymässä.

• Jumala kokosi Israelin kansakunnaksi vuonna 1948 - vain kolme vuotta sen 

jälkeen, kun kuolemanleirien kauhut paljastuivat.

• Nykyään Israel on vauras ja kukoistava, aivan kuten Jumala lupasi.

• Sen viholliset ympäröivät sitä joka puolelta, mutta he pelkäävät sitä sen 

voiman vuoksi, jonka Jumala antaa sen voimaksi.

• Paljon muuta on tuleva Israelin tarinassa ja se, mikä on tänä päivänä 

kansakunta - kansa - jonka elämä on ennallistettu - on silti edelleen vailla 

Jumalan elävöittävää henkeä.

• He ovat maallisia ja siksi Jumalalla on vielä työ tehtävänä heidän 

keskuudessaan.

• Mutta tämä kaikki on vasta tulossa.

• Palatkaamme tähän kauteen toisen maailmansodan aikana, jolloin 

juutalaiset menettivät näennäisesti kaiken.



• Yksi kirjan avainhenkilöistä on natsi nimeltä Amon Goeth, joka oli Puolassa 

sijaitsevan Plaszow'in keskitysleirin komentaja.

• Voin katsoa tämän miehen kertomusta ja sanoa epäröimättä, että hän oli 

demonien riivama. 

• Hän saattoi hetken mielijohteesta tappaa kenen tahansa.

• Hän saattoi aamulla tulla ulos parvekkeelleen, jolta näkyi juutalaisten 

työleiri.

• Hänellä oli yllään aamutakki, kädessään kahvikuppi ja pistooli vierellään.

• Jos hän näki jonkun, jonka hän uskoi laiskottelevan työssään, hän - ikään 

kuin läimäyttäisi hyttysen - ampui miehen.

• Sitten hän joi kahvinsa loppuun, kuin mitään ei olisi tapahtunut.

• Kävellessään leirin miesten ja naisten joukossa, jos jonkun ulkonäkö ei 

miellyttänyt häntä, hän ampui hänet ja jatkoi matkaa, kun muut kuolleen 

henkilön ympärillä jähmettyivät kauhusta.

• Tämä mies rakasti mukavuuksiaan - viinaa, ruokaa, naisia ja ehkä joskus 

jopa miehiä.

• Amon Goeth oli vain jäävuoren huippu niiden natsihallinnon jäsenten 

joukossa, jotka olivat kaikki mukana juutalaisia halventavassa ja heidän 

tuhoamisensa hyväksyvässä ajattelutavassa.

• Yksi mielenkiintoisista ilmiöistä Goeth'in kaltaisten ihmisten keskuudessa oli 

se, että heillä oli sokea piste.

• Usein he havaitsivat saksalaisia, jotka suhtautuivat juutalaisiin pehmeästi.

• Näillä saksalaisilla ei ollut natsien tappamisen vaistoa kuten Goeth'illa, 

mutta heitä siedettiin.

• Ajateltiin, että juutalaiset levittivät jonkinlaista tarttuvaa tautia kohti näitä 

armollisempia ihmisiä.



• Toisin sanoen he eivät voineet auttaa itseään lähellä olevien juutalaisten 

takia.

• Tämä mahdollisti tällaisten ihmisten työskentelemisen natsihallinnon 

tavoitteita vastaan, sillä hallinnon tarkoituksena oli tuhota kokonaan 

tuholaisiksi katsomansa.

• Oskar Schindler oli yksi harvoista, jotka sopivat tähän kuvaukseen 

juutalaistaudin saastuttamista.

• Hän oli 3%:n joukossa. 

• Hän oli myös hyvin ovela mies, kun oli kyse Amon Goeth'in ja monien 

muiden hänen kaltaistensa ihmisten kanssa toimimisesta.

• Schindler oli teollisuusmies ja opportunisti.

• Sotaponnistelujen alkuvaiheessa hän päätti hyödyntää Saksan armeijan 

erästä tarvetta.

• Hän perusti emalitehtaan ja valmisti pääasiassa kattiloita, pannuja ja 

ruokailuvälineitä, jotka olivat välttämätön osa armeijan elämää.

• Kuten on sanottu: Armeija marssii vatsallaan

• Myöhemmin Schindler suostui valmistamaan tehtaassaan jonkin verran 

ammuksia saksalaisten aseisiin - tosin tarkoituksellisesti hän piti tämän osan 

liiketoiminnastaan aivan minimissä.

• Ajan mittaan, kun juutalaiset sijoitettiin kaupunkien sisällä täyteen 

ahdettuihin ghettoihin ja sitten myöhemmin kuljetettiin keskitysleireille 

karjavaunuissa, jotka oli ahdettu niin täyteen ihmisiä, että he joutuivat 

seisomaan päiviä matkan ajan ja joutuivat suorittamaan ruumiintoimintonsa 

jalansijoillaan - Schindler näki heidän hirvittävän kohtelunsa ja tunsi sääliä.

• Hänen tehtaansa juutalaisia työntekijöitä pidettiin usein päivittäin ghetossa 

ilman muuta syytä, kuin että heitä haluttiin kiusata ja heidät lähetettiin pois, 

niin että hän menetti työntekijöitä.



• Schindler käytti tilannetta hyväkseen.

• Hän oli natsien keskuudessa hyvin pidetty mies, koska hän oli aina 

sympaattinen ja hänellä oli taito saada heidät pitämään itsestään viinan ja 

lahjojensa ansiosta.

• Hän järjesti juhlia, joihin saksalaiset upseerit osallistuivat mielellään, koska 

hän ruokki heidät hyvin, he nauttivat tarjotusta musiikista ja joivat itsensä 

täyteen.

• Huolimatta ulkoisesta toveruudestaan näiden miesten kanssa, Schindler 

sydämessään halveksi heitä heidän epäinhimillisyytensä vuoksi.

• Amon Goeth piti Schindler'istä suunnattomasti ja sieti humoristisesti hänen 

hellyyttään juutalaisia kohtaan, joita itse halveksi.

• Enemmänkin, koska Goeth oli niin tärkeä osa Schindler'in tarkoitusta, hän 

toi miehelle monia hyviä asioita, joita sai pimeiltä markkinoilta –  niitä ei ollut 

helppo saada.

• Schindler ehdotti, että hän saisi majoittaa juutalaiset työntekijänsä 

tehtaassaan.  

• Hänellä oli erittäin vaikutusvaltaisia kontakteja ja hän pystyi manipuloimaan 

näitä miehiä hallinnon korkeammalla tasolla väittämällä, että kun hänen 

työntekijänsä pidätettiin, tai lähetettiin muualle, sotaponnistukset estyivät.

• Koska hän oli antanut monia lahjoja ja juhlia ja ilahduttanut natsiupseereita, 

nämä uskoivat häntä ja antoivat hänen rakentaa tiloihinsa juutalaisten 

kortteereja.

• Kaiken tämän aikana hänellä oli erittäin hyvät suhteet moniin juutalaisiin 

johtajiin ja jopa tavallisiin juutalaisiin miehiin ja naisiin.

• Hän jopa lupasi heille, että suojelisi heitä kuolemalta.

• Monet uskoivat, mutta luonnollisesti suuri osa oli myös epäileviä.



• Mitä yksi mies voisi tehdä natsien tappokoneistoa vastaan?

• Näiden tapahtumien aikana Schindler käytti omasta pussistaan useita 

kymmeniä tuhansia dollareita vastaavan summan.

• Hän huolehti tehtaansa työläisten ruokahuollosta.

• Hän käytti omia varojaan natsien lahjomiseen ja hyvien asioiden jakamiseen

heille säilyttääkseen suhteensa.

• Schindler käytti omia rahojaan varauksetta, mitä tahansa se vaati.

• Oli aikoja, jolloin juutalaisille tuli rahaa jollakin tavalla ulkomaisista lähteistä.

• Schindler olisi voinut pitää osan siitä korvauksena itsellensä.

• Kaikkien tietojen mukaan hän ei koskaan tehnyt niin.

• Hän käytti omaa rahaansa suojellakseen juutalaisia ja pitääkseen heidät 

elossa.

• Kirjan tekijä Thomas Keneally sanoi, että hän teki kaikkensa, jotta kertomus 

Schindler'istä ei olisi hagiografiaa.

• Hagiografia on tarina, joka tekee jostakin pyhimyksen.

• Keneally työskenteli kovasti, ettei kirjoittaisi tällä tavalla – koska Oskar 

Schindler oli kaukana pyhimyksestä.

• Mikä suurten sotkujen mies hän olikaan, kun katsomme häntä 

kokonaisuudessaan!

• Hän oli naimisissa ja oli naistenmies.

• Jos joku oli pyhimys, se oli luultavasti hänen vaimonsa.

• Hän tiesi miehen lukuisista suhteista ja vain sieti niitä.

• Mielenkiintoista Schindler'issä oli se, että hänellä oli tämä ilmeinen 

viattomuus - tavallaan - moraalisia puutteitaan kohtaan.



• Naiset, joiden kanssa hän oli - luultavasti tietäen muista naisista - eivät 

koskaan olleet mustasukkaisia, tai tunteneet kaunaa, häntä tai muita naisia 

kohtaan.

• Se on hyvin outoa, mutta Schindler'illä oli sellainen vaikutus ihmisiin.

• Hän myös joi paljon, mutta ei koskaan kärsinyt siitä seuraavana päivänä.

• Siten Hän saattoi periaatteessa juottaa natsit, joiden kanssa työskenteli, 

pöydän alle ja toimia seuraavana päivänä ilman haittavaikutuksia.

• Sen sijaan hänen saksalaiset kumppaninsa olisivat varmasti huonommassa 

kunnossa.

• Kirjan otsikko liittyy siihen, että sodan loppupuolella Schindler'illä oli 

tehtaassaan noin 1000 juutalaista työntekijää, joista hän oli vastuussa ja joita 

hän oli luvannut suojella natsien kuolemanleireiltä.

• Tällä nimilistalla olemisesta tuli asianomaiselle kultainen lippu – sikäli kuin 

kukaan saattoi uskoa, että Schindler todella lunastaisi lupauksensa.

• Lopulta hän pystyi pelastamaan kaikki nämä juutalaiset ja enemmänkin.

• Hän oli työskennellyt koko sodan ajan tämän päämäärän saavuttamiseksi - 

erityisesti kun näki jo varhain johtavien tahojen pahat aikomukset ja  

kirjaimellisesti toteuttavan tahtonsa.

• Kun Nürnbergin oikeudenkäynnit olivat käynnissä, Schindler todisti niitä 

natseja vastaan, joiden tiesi osallistuneen hirmutekoihin.

• Palatkaamme aiemmin lukemaani jakeeseen - Jesaja 58:6:  

Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden 

siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette 

kaikki ikeet? 



• Tarkastelkaamme Oskar Schindler'iä tässä valossa. 

• Mikä on pyhä paasto Herralle? 

• ...avaatte vääryyden siteet.

• Työskentelikö Schindler tätä tarkoitusta varten vastustaessaan natsien

tappokoneistoa?

•  ...irroitatte ikeen nuorat.

• Tekikö Schindler kaikkensa helpottaakseen juutalaisten elämää 

majoittamalla heitä, ruokkimalla heitä, pitämällä heitä poissa 

tarpeettomasta kiusaamisesta, manipuloimalla vastuussa olevia ihmisiä 

ja heidän pahaa järjestelmäänsä estääkseen juutalaisten tarpeettoman 

kuoleman?

•  ...päästätte sorretut vapaiksi.

• Pitikö Schindler lupauksensa, jotta sodan päätyttyä hänen 

suojelemansa ihmiset löytäisivät jälleen elämän?

• ...särjette kaikki ikeet. 

• Täydensikö Schindler oikeuteen tuomisen silmukan kertomalla 

yksityiskohtaisesti, miten niin monet kuolivat - mikä johti niiden 

teloittamiseen, jotka olivat osallistuneet tähän kauheaan etnisten 

puhdistukseen?

• Kaikkiin näihin kysymyksiin sanoisin kyllä.

• Tarkastellaanpa nyt jotakin, mitä Jeesus sanoi.

• Usein evankeliumeissa Jeesus puhuu vainosta ja niistä, jotka ovat armollisia

tässä tilanteessa.

• Matteus10:40-42 sanoo:

Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut 

tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Joka profeetan 



ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka 

vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa 

vanhurskaan palkan. Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä 

maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen 

tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.

• Mitä tarkoittaa antaa opetuslapselle kuppi kylmää vettä?

• Mikä on vanhurskauden palkka?

• Entä Matteus 7:15-23?

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne 

lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän 

hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota 

viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee

hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä

puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 

Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään 

tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. 

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten 

valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni 

sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi 

kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun 

nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun 

heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun 

tyköäni, te laittomuuden tekijät'. 

• Tämä koskee tietenkin vääriä profeettoja, mutta voisiko se koskea myös 

muita, jotka kantavat joko hyvää tai huonoa hedelmää?

• Mikä on Isän tahto?

• Eikö se ole se, minkä näimme Jesajan jakeessa - nimittäin hädänalaisten 

auttaminen?



• Eräs toinen kohta pohdittavaksi on Matteus 25:31-40:

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen 

kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen 

eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin 

paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle 

puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla 

puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se 

valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta 

asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja

te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut 

huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, 

ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte 

minun tyköni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, 

milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja 

annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme 

sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me 

näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun 

tykösi?' Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon 

teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä 

veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. 

• Tämä puhuu kansojen tuomiosta - lampaiden ja vuohien erottamisesta 

toisistaan.

• Keitä ovat lampaat?

• Eivätkö ne ole niitä, jotka olivat laupiaita ja antoivat itsensä auttamaan 

muita?

• Tekikö Schindler tätä?

• Näkikö hän nälkäisiä ja ruokki heitä?

• Vaatettiko hän köyhiä ja hädänalaisia?



• Tekikö hän tällaisia laupeudentekoja niille, joita hän tuskin tunsi?

• Mieti, mitä raamatunkohdassa sanotaan. 

• Ne, jotka toivottivat Kristuksen tervetulleeksi osoittamalla laupeutta muita 

hädässä olevia kohtaan, ovat siunattuja ja perivät Jumalan valtakunnan.

• Tässä on pulma. . .

• Tämä kaikki on helppoa, jos joku on Jeesuksen Kristuksen seuraaja.

• Schindler oli nimellinen - hyvin nimellinen - katolinen.

• Hän oli mies, joka teki syntiä säännöllisesti.

• Kuten sanoin, hänen moraaliset puutteensa olivat legenda - hänen 

seksuaaliset erikoisuutensa olivat seksuaalisen moraalittomuuden 

ruumiillistuma.

• Hän joi, hän tupakoi, hän ei ollut Jeesuksen Kristuksen seuraaja millään 

tavalla eikä muodolla. 

• Silti, mitä hän teki. 

• Eikö se täytä Jeesuksen vertauksessaan antamaa määritelmää, että hän 

teki hyvää vähimmille veljilleen?

• Minusta on kiehtovaa törmätä tällaiseen tilanteeseen, jonka voisi varmasti 

spekuloida olevan poikkeus sääntöön.

• Mikä on sääntö?

• Ihmisen on tunnettava Jeesus Kristus Vapahtajana päästäkseen taivasten 

valtakuntaan.

• Tuo kuvaus ei sovi Oskar Schindler'iin.

• En teeskentele tietäväni, kuinka Jumala tuomitsee sellaiset ihmiset ja 

olosuhteet.



• Voin vain tarkastella näitä erilaisia Raamatun kohtia niiden uhrausten 

valossa, joita Schindler teki kansan puolesta, joka ei ollut edes hänen 

omansa.

• Hän ei ollut juutalainen.

• Hän syntyi Tšekissä ja häntä pidettiin saksalaisena.

• Hänellä ei ollut lainkaan ilmeistä hengellistä elämää.

• Siitä huolimatta Jumala pani hänen sydämeensä jotakin sellaista, minkä 

mukaan harva mies tai nainen historiassa on toiminut.

• Juutalaiset ja Israel kunnioittivat häntä suunnattomasti johtuen hänen 

sankarillisesta juutalaisten pelastamisestaan.

• Hänet muistetaan Israelin Yad Vashem'issa, joka on holokaustimuseo, 

nimeämällä hänet vanhurskaaksi pakanaksi.

• Mitä hän on Jumalalle?

• Miten Jumala kunnioittaa häntä?

• Mikä kiehtova kysymys!

• Haluan käsitellä vielä yhtä Schindler'iin liittyvää näkökohtaa.

• Tuleeko Ahdistuksen aikana olemaan Schindler'eitä?

• Ja jos, niin millaisilta he voisivat näyttää?

• Satun uskomaan, että Islam tulee olennaisesti häviämään 

vaikutusvaltaisena uskontona Psalmin 83 sodan ja Goog-Maagogin sodan 

yhdistelmän kautta.

• Vaikka et minun laillani uskoisi Psalmin 83 sotaan, niin kun näemme lukujen 

Hes. 38-39 jälkiseuraukset, on selvää, että Israelia vastaan hyökkäävät 

kansakunnat - joista suurin osa on muslimeja - hävitetään.



• Pelkästään sen vuoksi Allah menettää kasvonsa.

• Häntä pidetään avuttomana jumalana, jolla ei ole valtaa.

• Islam menettää monia seuraajia

• Tämän perusteella on kyseenalaista, että Islam on osa Antikristuksen 

tekemää liittosopimusta, joka käynnistää Ahdistuksen.

• Itse asiassa uskon, että kun Tempaus ennen Ahdistusta tapahtuu, niin 

katolinen kirkko nousee ekumeenisessa kiihkossaan ja tuo maailman eri 

uskonnot sateenvarjonsa alle.

• Siitä tulee katolisuuden, Äiti-maan palvonnan, muiden uskonnollisten 

käytäntöjen ja okkultismin yhdistelmä.

• Tämän uskonnollisen vallan kautta niitä, jotka hylkäävät sen ja päättävät sen

sijaan seurata Kristusta, vainotaan ankarasti.

• Tiedämme, että tuona aikana tulee olemaan paljon Ahdistuksen pyhiä.

• Meidän on mahdotonta tietää, kuinka monta tuhatta - ehkä jopa miljoonia -  

kuolee kauhean Porton - yhden maailman uskonnon - toimesta, joka on 

näkyvässä asemassa Ahdistuksen ensimmäisten 3 1/2 vuoden aikana.

• Onko tänä aikana niiden 3%:n joukossa, jotka eivät suostu seuraamaan 

katolista ekumeenista syleilyä, joitakin, jotka eivät käänny Kristuksen puoleen,

mutta silti osoittavat Hänen myötätuntoaan niitä kohtaan, joita metsästetään?

• Voisiko olla olemassa Schindler, joka näkee armollisesti ne, jotka ovat 

mielettömän raivon kohteena? . . .

• Nimittäin henkilö, joka uskoo, että jos joku ei alistu katoliselle kirkolle ja sen 

monille väärille opetuksille, ei ansaitse kuolla?

• Tiedämme, että eri puolilla Amerikkaa on jo lukuisia FEMA-leirejä, joita on 

valmisteltu muka COVID-tartunnan saaneiden ihmisten karanteenia varten.



• Käytetäänkö niitä katolisen puhdistuksen - uuden inkvisition - aikana, jonka 

tarkoituksena on kohdata ja tuhota harhaoppi, jotta pyhäinhäväistyksen 

aiheuttavat kristityt voidaan kerätä ja teloittaa?

• Toimiiko tämän ajan Schindler pitääkseen ihmiset poissa väistämättömältä 

kohtalolta, joka on kidutus tai mestaaminen - jopa kaasukammiot?

• Emme todellakaan tiedä miten näiden marttyyrien joukkomurhat tulevat 

tapahtumaan, mutta uskon, että sen on oltava tehokasta, kun otetaan 

huomioon lukumäärät.

• Olemme kaikki tietoisia pimeyden voimia hillitsevän kristillisen herätyksen 

hypetyksestä – monien toivosta ja rukouksesta, että Amerikka katuisi ja 

kääntyisi takaisin Jumalan puoleen.

• Mikään Raamatussa ei viittaa siihen.

• Herätys tulee kuitenkin Ahdistuksen aikana.

• On myös jotakin, joka on tunnusomaista näille uusille kristityille uskoville.

• Ehkä se on heidän oma evankelioimisintonsa, jossa he eivät voi olla 

puhumatta siitä, mitä Kristus on tehnyt heidän hyväkseen - ja joka siten 

leimaa heidät hyvin näkyviksi massojen keskuudessa.

• Ehkä Jumala käyttää heitä voimallisesti näyttämällä merkkejä ja ihmeitä - 

parantamalla sairauksia ja ajamalla ulos riivaajia.

• Loppujen lopuksi se tulee olemaan äärimmäisen yliluonnollista aikaa, kun 

Saatana esittelee väärennettyjä tekojaan.

• Tavalla tai toisella nämä ihmiset tunnistetaan ja otetaan kiinni.

• Voisiko joku rohkea Schindler-tyyppi löytää keinon pitää heidät turvassa - 

ehkä jopa Ahdistuksen loppuun asti, niin että he ovat niitä, jotka astuvat 

Millenniumiin ihmisruumiissaan? 



• Ja miten Jumala voisi suhtautua tällaiseen Schindler'iin - erityisesti 

sellaiseen henkilöön, joka ei tunnusta Häntä Herraksi ja Vapahtajaksi, mutta 

joka kuitenkin suojelee hänen pieniään ja antaa heille vettä, ruokaa ja suojaa?

• Tämä on tietysti kaikki spekulaatiota, että tällainen henkilö voisi nousta, 

mutta koska ihmisluonto on sellainen kuin on, uskon, että mahdollisuus on 

olemassa.

• Yksi asia, jonka voimme todeta, on se, että natsiaika osoitti hyvin 

havainnollisesti ihmisen epäinhimillisyyden toista ihmistä kohtaan.

• Tämä voimistuu steroideille Ahdistuksen aikana.

• Ne meistä, jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti ja 

luottavat häneen, tietävät, että hän varjelee meidät tältä kauhealta 

koettelemuksen hetkeltä, joka tulee koko maailmaan.

• Jos joku katsoo tätä videota, eikä ole vielä tunnustanut Jeesusta 

Vapahtajaksi ja Herraksi, niin aika on vähissä.

• Älä paaduta sydäntäsi.

• Tänään on sinun pelastuksesi päivä.

• Jos vain teet parannuksen ja annat sydämesi Jeesukselle.

• Olen niin kiitollinen siitä, että Herra uhrautui minun ja kaikkien veljieni ja 

sisarteni puolesta Kristuksessa.

• Mikä ällistyttävä - ikuinen - lahja!

JAA TÄTÄ
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