Professori Oili Mäki:

ELÄMME TUHATVUOTISEN VALTAKUNNAN KYNNYKSELLÄ

Te olette ottaneet voimakkaasti kantaa lopunajan tapahtumiin, katsotteko, ettei tänään oteta riittävän
vakavasti Jeesuksen kehotusta ajan merkkien tarkkailemisesta?
Kyllä. Eilen viimeksi oli tällainen tilanne, jossa sanottiin, ettei Raamatussa puhuta mitään kahdesta tuhannesta
vuodesta, että kaksi tuhatta vuotta olisi joku merkkipaalu. Kuitenkin jos on syönyt koko Sanan, niinkuin Hesekiel
söi ja niinkuin Johannes pantiin syömään, niin sieltä vaivatta löytää nämä ajanjaksot. Jeesuksen syntymästä
tuhatvuotisen valtakunnan alkuun on tasan kaksituhatta vuotta. Taaksepäin kaksi tuhatta edellistä vuotta olivat
patriarkkojen aikaa. Sitä ennen kaksi tuhatta vuotta oli kaaoksen aikaa ja sitten tullaan jo Aadamin ja Eevan
luomiseen. Maailman historia jaksottuu kolmeen kahdentuhannen vuoden ajanjaksoon. Luominen tapahtui
kuutena päivänä ja seitsemäs oli Jumalan sapatti, jolloin hän lepäsi. Minulla ei ole mahdollisuutta vaieta tämän
päivän tilanteesta, koska tunnen sen verran kirjoituksia, että tiedän meidän elävän juuri nyt tuhatvuotisen
valtakunnan kynnyksellä.

USKOVAT JA PARANNUS
Ihmiset ovat mieltyneet korvasyyhyajatteluun. "Puhukaa meille mieluisia" sanotaan Hesekielin kirjassa. Me
emme tahdo kuulla tosia, koska ihminen luonnostaan on mukavuudenhaluinen. Jeesus ja Johannes Kastaja
julistivat: tehkää parannus! Jeesus kehotti tuottamaan parannuksen hedelmiä. Me kristityt olemme hyvin harvoin
tuottaneet parannuksen hedelmiä. Parannus on pysyvä mielenmuutos hetkittäin ja merkitsee sitä, että me
käännämme suunnan, lähdemme kulkemaan päinvastaiseen suuntaan. Sitä on parannus. Kristityn elämä on joka
hetki parannuksen tekoa, sillä mehän olemme täynnä syntiä ja saastaa, pyhittyneimmätkin meistä. Jos
kuvittelemme, että meidän elämämme on pyhää ja vanhurskasta, kun emme tapa emmekä varasta, niin silloin
me petämme itsemme. Vuorisaarna Matt.5-7) kertoo, mitä on Jumalan mielen mukainen vaellus parannuksessa.
Mm. Jeesus sanoo, että joka vihastuu veljeensä, on jo murhaaja.

USKOVIA SITOO VALHEEN HENKI
Paavali oli elämässään sidottu totuuteen. Ovatko tämän ajan uskovat totuuden sitomia, vai sitooko heitä
ehkä jokin muu, mikä?
Heitä sitoo valheen henki, sitoo Saatanan henki, joka tulee valheen koko voimalla eksyttämään, jos mahdollista,
valitutkin.

KRISTILLISYYS MAKSAA
Ovatko tämän päivän uskovat rohkeita taistelijoita vai vaivaako heitä pelkuruuden henki?
Jotkut pitäytyvät puhtaasti Jumalan sanaan ja ovat rohkeita. Näille rohkeille on tapahtunut eri puolilla maailmaa
yhtä ja toista. Kiinassa surmattiin neljä miljoonaa uskonsa tähden, tiedotusvälineet eivät tästä ole kertoneet.
Sudanissa surmattiin kahden viimeisen vuoden aikana 2.5 milj. uskovaista. He ovat hengellään maksaneet sen,
että ovat julistaneet Jumalan sanaa. Tästäkään ei ole paljon puhuttu. Suomessa ei ole fyysistä vainoa, mutta
kyselkääpä mielisairaaloista, kuinka monta siellä on sellaista, joka julistaa Jeesusta ja on pantu mielisairaalaan.
Mikä vie rohkeuden uskovilta?
Mielistely on eräs sellainen. Me haluamme tehdä kompromissin maailman kanssa. Ja kompromissi on aina

sellainen, jossa maailma voittaa. Meistä ei ole niin kovin hauskaa kulkea köyhyydessä, naurettuna ja pilkattuna.
Olen itse esimerkki tästä. Oltuani superjulkkis, jouduin sitten pilkan, vainon jopa oikeudenkäynnin kohteeksi
täysin itsestäni riippumattomista syistä. Kaiken tämän lisäksi kirjoitettiin minusta pilkkakirja. Mutta Herra on
antanut voiman kestää.

UUDESTISYNTYMISESTÄ EI PUHUTA
Uskonelämän keskeisimpiin asioihin kuuluvat vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen. Painotetaanko
näitä ydinasioita mielestänne riittävästi?
Mitä uudestisyntymiseen tulee, niin meidän kaksi virallista kirkkoamme, luterilainen ja ortodoksinen, eivät ole
ollenkaan käsitelleet uudestisyntymistä, vaan esim. luterilainen kirkko sanoo, että me olemme uudestisyntyneet
kasteessa ja joka aamu synnymme uudesti armosta. Tämä on kyllä Raamatun vastaista. Kun taas ortodoksisella
puolella jos olet käynyt tarpeeksi usein kirkossa, pannut tarpeeksi usein tuohuksen neitsyt Marian kuvan eteen ja
käynyt tarpeeksi usein ehtoollisella, sinä olet jo sillä perusteella pelastettu. Aikaisemmin oli ortodoksisessa
kirkossa vielä tilanne niin, että katsottiin erittäin karsaasti sitä, jos seurakuntalaisella oli Raamattu ja alkoi tutkia
itsenäisesti sitä. Tätä pidettiin suurin piirtein harhaoppina.

PIISPA HYLKÄÄ ILMESTYSKIRJAN
Onko Suomessa Ilmestyskirjaa pyritty tulkitsemaan liian allegorisesti ja täten turhennettu sen
ilmoitusluonne mm. pedon merkkiä käsiteltäessä?
Kun olin oikein halukas tutkimaan Jumalan kaikkia aivoituksia Raamatun lehdiltä, niin silloin minun rakas
ystäväni piispa Aimo Nikolainen, joka asui tässä meidän naapurissa, toimitti minulle Ilmestyskirjan
tulkintateoksen, jonka hän itse oli kirjoittanut. Ja luettuani sen, kauhistuin, koska minun Raamattuni oli ihan
toisenlainen kuin mitä Ilmestyskirjan selostus oli. Raamatun uusi käännös tuli ja käännöskomitean puheenjohtaja
sanoi, ettei oikeastaan Ilmestyskirjaa tarvitsisi Raamatussa olla ollenkaan, koska se on täysin absurdia
(käsittämätön) yhden ihmisen profetiaa. Me olemme näin pitkällä luterilaisen kirkon piirissä tässä eksytyksessä.
Kun puhutaan, että Ilmestyskirja on allegoriaa, se pitää kyllä paikkansa. Kuitenkin Raamatussa kulkee vähintään
kolme tasoa samanaikaisesti, Mihin ne kaksi muuta tasoa menivät? Yksi taso on historiallinen taso, joka
"kiusallisesti" toteutuu tällä hetkellä mikrosirua myöten. Sitten on tämä allegorinen taso ja sen jälkeen
profeetallinen taso. Nämä kaikki ovat nivoutuneet Ilmestyskirjassa yhteen. Mutta Ilmestyskirja ei avaudu ilman
Pyhää Henkeä. Eräs rovasti, joka ei ollut uudestisyntynyt, pyysi, kun hän joutui pitämään raamattutuntisarjan
Jesajan kirjasta, minua tulkitsemaan Pyhässä Hengessä sen tason, jota hän ei ymmärrä. Jesajan kirja on
puhtaasti ja kirkkaasti kolmitasoinen Jumalan sana. Minä jouduin sitten tekemään rovastille hänen
raamattutuntinsa, kun hän ei itse ymmärtänyt. Jesajan kirjassa sanotaan, että jos annat kirjan taitamattomalle,
niin hän sanoo, etten osaa lukea, jos annat kirjan taitajalle, niin hän sanoo, en voi, sillä se on lukittu kirja.
Raamattu on lukittu kirja niille, joilla ei ole Pyhän Hengen armoa.

PAIMENET OVAT KAINNEET ITSEÄÄN
Mistähän johtuu, ettei Ilmestyskirja ole kovin suosittu saarnojen aihe luterilaisessa kirkossa?
Olettaisin, että kirkkokäsikirja on aika pitkälti unohtanut Ilmestyskirjan. Jumalanpalveluskaavojen täytyy kulkea
kirkkokäsikirjan ja Tunnustuskirjojen mukaan. Paimenet ovat Joelin ja Sakarjan kirjan mukaan laiminlyöneet
karjansa kaitsemisen hyvillä ja lihavilla laitumilla. He ovat ruokkineet itseään!

PERUSTEETONTA TOIVONJULISTUSTA
Te olette maalanneet tulevaisuutta synkin värein. Kirkossa pyritään yleensä puhumaan myönteisesti
antaen toivon näköaloja. Myös Raamattu lupaa: Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Onko meillä
yleisesti kuultava toivonjulistus perusteetonta?

Täysin perusteetonta, sillä se toivo, josta Jeremia puhuu, on uudestisyntyneen, parannuksen tehneen ihmisen
toivo päästä taivasten valtakunnan osallisuuteen, päästä Karitsan häihin. Toivo, jota kirkoissa enimmäkseen
julistetaan, luo käsityksen, että kaikki on hyvin. Meitä lohdutetaan väärällä lohdutuksella. Meitä lohdutetaan sillä,
että kun meidät on kastettu, konfirmoitu ja kun me olemme joka hetki muka armon sisällä, joka aamuisen armon
sisällä, niin meillä ei ole mitään tarvetta parannuksen tekoon, ei katumukseen, kunhan menemme ja
porskutamme. Tämä negatiivisuus, mikä minulla on, se on peitettyä positiivisuutta. Sinä hetkenä, kun me
teemme parannuksen, teemme täyskäännöksen ja lähdemme kulkemaan Jeesuksen Kristuksen viitoittamaa
tietä, niin kas kummaa: se tie vie Golgatalle! Mutta Golgatan toisella puolella on ylösnousemus Hänen kanssaan,
joka on esikoishedelmänä noussut ylös. Siinä on se toivo.

Voisitteko vielä jotakin sanoa kristillisestä toivosta?
Kyllä. Kristillinen toivo on sitä, että meillä on joka hetki valmius kohdata Vapahtaja. Jos me pikkuisenkaan
ujostelemme ja kainostelemme, että onko nyt kaikki kunnossa, silloin asiat eivät ole kunnossa. Silloin meidän
täytyy uudestaan pestä kolttumme Karitsan veressä, sillä veri tekee meidät valkeiksi ja puhtaiksi, tahrattomiksi
ja rypyttömiksi. Puhtaus ei kuitenkaan tule hokemalla "veri", "veri", vaan että me todella ymmärrämme, että
meidän puolestamme on niin korkea hinta maksettu, että meillä ei ole mahdollisuutta tallata Jumalan pojan verta
jalkoihimme sanomalla, että kaikki on hyvin, vaikka kaikki ei ole hyvin.

KIRKKOA UHKAA VAARA SISÄLTÄPÄIN
Onko niin, ettei kirkon suurin vaara uhkaa sitä ulkoapäin, vaan sen sisälle on tunkeutunut Troijan hevosia
tuoden mukanaan erilaisia tuhoavia vieraita aineksia?
Juuri näin on asian laita. Sillä kirkoissa kytee pahimmat antikristilliset siemenet ja pahimmat antikristilliset
pesäkkeet, mitä koko maailma tuntee. Kun kirkkoihin soluttautuu vapaamuurareita, he ovat useimmiten
kirkkoneuvostojen jäseniä. Ja kun joku Harri Heino tekee tutkimuksen, jossa hän sanoo, että vapaamuurarius on
OK ja että he ovat samoja hyviä kristittyjä kuin muutkin, niin silloin me tiedämme, että tässä on menossa
hienovireinen, sellainen eksytys, josta paluuta ei ole, ellei tehdä täyskäännöstä. Rooman kirkko on lähtenyt tälle
tielle, että solutetaan roomalaiskatolisuutta kaikkiin maailman kirkkoihin ja uskontoihin, myös vapaisiin suuntiin.
Tämä on penseää hapatusta, joka ei merkitse kuitenkaan sitä, etteikö uskonnosta välitettäisi, vaan julistetaan
luopumusta elävästä Jumalasta ja silloin voittaja on saatana. Nyt todella kirkkojen sisällä on kaikkein suurimmat
mätäpesäkkeet mitä voi kuvitella. Maailman lehdistö nykyisin mm. arvostelee kirkkoa. Toissa päivänä oli
artikkeli, jossa sanottiin, että kuusi toimittajaa (Helsingin Sanomista) oli käynyt tuomiosunnuntaina kuudessa eri
kirkossa. Yhdessäkään kirkossa ei julistettu syntiä, yhdessäkään kirkossa ei julistettu tuomiota, eikä
yhdessäkään kirkossa puhuttu parannuksen teosta, vaan tuuditettiin ihmisiä valheeseen, mukavuuteen ja
annettiin käsitys, että kaikki on hyvin. Tämä oli tuomiosunnuntai. Tämä oli maallinen lehti, joka ihmetteli
tilannetta.
Kuinka uskovien tulee suhtautua nykytilanteeseen?
Hesekiel sanoo luvuissa 3 ja 33: Kun kuulet sanan minun suustani, niin sinun on varoitettava. Kun pasuuna soi,
vaara uhkaa. Ellet sinä ilmoita selkeätä pasuunan ääntä ja kansa hukkuu synteihinsä, niin heidän verensä minä
vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta jumalattomasta tiestänsä ja hän kääntyy, niin sinä
olet oman sielusi pelastanut. Tähän perustuu meidän uskovien tarve julistaa totuutta, koska me emme tahdo
hukkua julistuksen puutteen tähden.

JEESUKSEN KANSSA GOLGATALLE
Missä määrin uskovat ovat rohjenneet tehdä näin ja mitä tämä kaikki maksaa?
Mm. minulle se on maksanut sen, etten ole koskaan saanut yhtään ainoata penniä taiteeni tueksi. Tämä laitos,
joka on kokonaan Jumalan siunauksella ja kätten työllä perustettu, ei ole saanut edes lakisääteistä

museoavustusta. Ja lehdet samoin kuin muut kommunikaatiovälineet ovat täydellisesti vaienneet siitä, että Oili
Mäki on olemassa. Sitä ennen olin ollut ns. superjulkkis. Se maksaa todella kaiken. Lisäksi tulee vielä häväistys.
Nämä ihmiset, jotka lähtevät puolustamaan Jumalaa ja Hänen sanaansa, joutuvat kyllä samalle ristin tielle,
missä Jeesus vaelsi ja tie päättyy Golgatalle. Ja minusta se on iloinen asia, vaikka se tekee kipeätä, että
voimme sanoa: Herra, Sinun kanssasi minä olen valmis vaeltamaan Golgatalle. Sinun kanssasi, en yksin.
Tässä joutuvat inhimilliset voimavarat kovalle koetukselle. Kuinka olette jaksaneet kaiken tämän kestää?
Kiitos, loistavasti olen jaksanut. Välillä uupuen, niinkuin Via Dolorosalla eräs uupui ja polvet verillä ristin alla,
mutta aina on tullut sitten joku lähimmäinen, jonka Herra on lähettänyt ja hän on sitten joko lohduttanut tai
auttanut konkreettisesti kuten eilen. Täällä oli eilen kaksi Jumalan lasta, jotka auttoivat tässä kahvilan
palvelustehtävässä. Se, että olen joutunut kokemaan uskomattoman paljon kärsimystä ja kuitenkin kestänyt,
johtuu todennäköisesti siitä, että Herra on jo äitini kohdussa valmistanut minua kestämään. Mutta kivuitta ja
haavoitta en ole päässyt.

USKOVA EI SAA VAIETA
Onko uskovilla mahdollisuuksia vaikuttaa kirkon suuntaan, muuttaa sitä?
Jokaisella on, ei ainoastaan mahdollisuus vaan velvollisuus. Jokaisella jolla on Pyhä Henki, on velvollisuus
julistaa sopivissa ja sopimattomissa paikoissa Jeesuksen tulemista. Ja jos me panemme päämme pensaaseen,
voi meitä.

LÄHTEKÄÄ ULOS MINUN KANSANI
Uskovaisten rivit ovat tänään kovin hajalla. Mistä apu tilanteeseen?
Yhteyteen pyritään kahdella eri tasolla. On ekumeeninen pyrkimys, jota kirkot ajavat ja jota myös nimenomaan
paavi ajaa. Sitten on tämä Pyhällä Hengellä täyttyneiden uskovien pyrkimys. Tämä ensimmäinen pyrkimys, tämä
ekumenian pyrkimys, tuottaa porttokirkon - ja on tuottanut jo. Tämä jälkimmäinen on se, johon me uskovat
pyrimme. Nythän me olemme siinä pisteessä, mistä profeetta sanoo, että lähtekää ulos minun kansani, ettette
syyllistyisi tämän porttokirkon haureuksiin. Nyt olen huomannut, että hyvin moni on lähtenyt kirkosta ulos ja
harjoittaa henkilökohtaista uskoaan. Mutta olen myös sen huomannut, että nyt on tullut se aika, jolloin Herra itse
kokoaa tosi uskovat yhteen. Ainakin minulle tänne on tullut kymmeniä ja taas kymmeniä täysin tuntemattomia
ihmisiä kuten te tässä nyt. Herra itse valmistaa uskoville eripuolille Suomea kätköpaikkoja (hiding- place). Näihin
tullaan kokoamaan Jeesuksen omat viimeisiä aikoja varten ennen tempausta.

MIKROSIRU - PEDON MERKKI
Minulla on sellainen outo käsitys, että tämä mikrosiru tullaan asentamaan niihin aikoihin, kun Jumala itse kokoaa
uskovat yhteen, ne uskovat, jotka eivät ota mikrosirua eli 666:ta. Mutta jo nyt on menossa se trendi, ettei enää
tarvitakaan mikrosirua, vaan network (verkosto) on olemassa jo ilman sitäkin. Toissapäivänä tuli postista kirje,
jossa sanottiin, että lataa itse pankeista kolikkorahasi, kolikkoja ei enää tarvita ensi vuoden puolella. Seuraava
vaihe on, että seteleitä ei tarvita ja sitä seuraava vaihe on, että joka ei näitä latauksia ole suorittanut, jolla ei ole
sitä viimeistä korttia älykortin jälkeen, nahkarahaa, potkaistaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Postipankki oli
ensimmäinen, joka toimitti puhuvan tietokoneen Suomeen. Koneen nimi oli Leo. Mm. meidän lapsille tuli kirje,
jossa sanottiin: tulkaa keskustelemaan Leon kanssa! Ilmestyskirjan mukaan pedon kuva puhuu ja houkuttelee
ihmiset seuraamaan Antikristusta.

OLEMME JO PAAVIN SYLISSÄ
Olemmeko menossa Roomaan ja paavin syliin?

Olemme menneet jo. Kun paavi vieraili Suomessa ja lentokentällä suuteli maata, hän vihki Suomen neitsyt
Marialle. Se on hänen jokaisen käyntinsä ydin. Hän siis suutelee maaemoa, joka on taivaallisen kuningattaren
astinlauta. Taivaallinen kuningatar on neitsyt Maria. Nyt luterilaisten kirkkojen sakasteihin on tullut neitsyt Marian
kuvia. Kirkon uudistus on ollut sitä, että liturgia ei ole enää liturgia vaan messu. Kun messun aikana luetaan
Raamattua, seurakunta hytisee, että "tämä on Jumalan sana", täsmälleen samalla tavalla kuin
roomalaiskatolisessa kirkossa. Papit ovat jo nykyisin tekemässä ristinmerkkiä katolilaisittain: ensiksi otsaan,
sitten vasemmalle olkapäälle ja sitten oikealle. Ortodoksinen kirkko panee ensiksi oikealle olkapäälle ja sitten
vasemmalle tämän ristinmerkin.

RIEMUUN RATKETKAAMME
Kuinka uskovat voivat valmistautua edessä oleviin vaikeisiin aikoihin?
Jeesus sanoo: Kun tämä alkaa tapahtua, nostakaa päänne, sillä vapautuksenne on lähellä. Paavali sanoi, että
olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Olen oppinut näinä vuosina sen, että mitä
vaikeampaa on, sitä enemmän, vaikka hampaiden välistä sanon: kiitos Herra! Kiitos, että olet tämänkin
järjestänyt minun parhaakseni! Siis uskovat eivät saa pelästyä vainoja, ei mitään näitä vaikeuksia, vaan heidän
tulee kohottaa päänsä ja alkaa ylistää Herraa nimenomaan siitä, että me olemme sen arvoisiksi katsotut, että
meitä voidaan piinata, rasittaa ja vaivata. Raamatussa myöskin sanotaan, että Jumala ei koskaan ketään rasita
yli voimien. Jokaista rasittaa hänen omat himonsa ja omat syntinsä enemmän kuin Jumalan koulu. Tämä
minusta on hyvin tärkeä asia, että Jumalan koulussa ei rasitu vaan virvoittuu. Minä puhun kokemuksesta. Ja
virvoituksen ajat ovat tulleet. Meidän on nyt todella syytä oikein riemuun ratketa, niinkuin Raamattu sanoo,
riemuun ratketa siitä, että olemme kohta perillä, kohta alkavat häät. Riemuun ratketkaamme!
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