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Kuten tavallista, olen hieman myöhässä keskustelussa mahdollisuudesta, että Amerikka on - tai ei 

ole - kaupallinen Babylon, joka Ilmestyskirjan 18. luvun mukaan tuhoutuu lähes hetkessä Jumalan 

toimesta. Ystäväni Terry James julkaisi hiljattain tätä käsittelevän luvun kirjasta, jonka hän kirjoitti 

pari vuotta sitten. Artikkelin on otsikoitu:  America: Babylon’s Mirror Image (Amerikka: Babylonin 

peilikuva). Tässä hyvin perustellussa artikkelissa Terry vastaa sanalla "ehkä" kysymykseen, onko 

Amerikka Raamatussa se Babylon, jota tässä dramaattisessa kohdassa kuvataan. Tätä voidaan 

varmasti perustella puolesta ja vastaan ja ajattelin liittyä keskusteluun esittääkseni oman 

näkökulmani.

Luvun Ilm. 18 jakelssa 8,10  ja 16 näemme asiaan kuuluvan kuvauksen Babylonin tuhosta:

“...sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän 

joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

"Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli 

yhdessä hetkessä!" 

“...kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" 

Aiemmin olen perustellut, että tässä kuvattu kaupallinen Babylon on uudelleen rakennettu 

kirjaimellinen Babylon muinaisilta ajoilta, ensisijaisesti siksi, että Ilmestyskirja toistaa Jesajan 

profetian, joka varmasti viittasi tuohon fyysiseen kaupunkiin. Lisäksi Babylonia ei ole koskaan 

tuhottu, jotta siinä asuvia demonisia olentoja voitaisiin rangaista. Tiedätte siis heti aluksi mihin päin 

olen kallistunut tässä suhteessa.

Jätetään tämä kuitenkin hetkeksi sivuun ja tarkastellaan teesiä, jonka mukaan Amerikka saattaa 

jollakin tavalla olla se "Babylon", johon viitataan Raamatun viimeisessä kirjassa. Kaksi kysymystä, 

joita meidän on tutkittava lyhyesti, ovat:

1. Miksi Amerikka voisi olla Ilmestyskirjan profetian kohde?

2. Miksi on epätodennäköistä, että kansakuntamme on se Babylon, jonka osoitetaan tuhoutuvan 

yhdessä hetkessä eli yhdessä tunnissa?
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Voimme myös kysyä - sivuhuomautuksena: Miksi sillä on väliä? Se on itseasiassa varsin 

aiheellista, kun otetaan huomioon Raamatunprofetian opetuksen vähäisyys nykyään ja sen 

varoitusten puuttuminen niiltä, jotka kulkevat iloisesti ympäriinsä sekä pelastuneilta että 

pelastumattomilta. 

Miksi Amerikka voisi olla Ilmestyskirjan profetian kohde?

Yksi osuvimmista vastauksista tähän kysymykseen on kuvaus Babylonista kaupallisena 

keskuksena, jossa maan kuninkaat ovat vaurastuneet. Amerikka on ollut talouskasvun moottori jo 

monen vuoden ajan ja se on tuottanut lukuisia miljonäärejä, eikä suinkaan harvoja miljardöörejä. 

Monet näistä ihmisistä ovat hyvin vaikutusvaltaisia, koska ovat niin rikkaita. Tässä suhteessa heitä 

voisi varmasti kutsua kuninkaiksi.

Ylellisyyttä, josta me kansakuntana nautimme, kadehtii koko maailma. Meillä on ollut elämä, josta 

muut voivat vain uneksia. Onko ihme, että niin monet ovat halunneet tulla rannoillemme? Tämä on 

kuitenkin johtanut turmeltuneeseen elämäntapaan - elämäntapaan, joka on täynnä vääryyksiä ja 

kauhistuksia, jotka todellakin ulottuvat taivaaseen asti. Syntimme ovat olleet löyhkä Jumalan 

sieraimissa. Olemme täyttäneet maljamme ylitsevuotavaksi myrkyllä, joka meidän on varmasti pian

nautittava, jos Jumalaa voidaan pitää oikeudenmukaisena ja vanhurskaana.

Olemme käyneet kauppaa maailman kanssa, ruokkineet sitä, evankelioineet sitä ja vaatettaneet 

itsemme vastineeksi kaikella mahdollisella mukavuudella, sanoen ponnistelujemme vuoksi: "Mihin 

me tarvitsemme Jumalaa?" Mitä Hän on koskaan tehnyt hyväksemme?" Kääntymisemme pois 

Hänestä ja heittäytymisemme kaikkeen auringon alla olevaan jumalanvastaiseen toimintaan on 

itseasiassa sytyttänyt hautajaisvirren tulen. Voiko kestää kauan, ennenkuin nousemme savuna 

ilmaan ja katoamme maan päältä?

Kun otetaan huomioon kaikki tämä, meidän vertaamisemme Babyloniin ja sen äkilliseen tuhoon ei 

tunnu kaukaa haetulta. Kansakuntamme on kaikkea sitä, mitä Ilmestyskirjassa kuvataan ja 

ansaitsee Jumalan vihan yhden ainoan tunnin aikana.

Amerikan ja tämän tulevan kaupungin rinnastamisessa on kuitenkin huomattavia ongelmia.

Miksi on epätodennäköistä, että kansakuntamme on se Babylon, jonka osoitetaan tuhoutuvan 

yhdessä päivässä, toisin sanoen yhdessä tunnissa?

Kuten edellä sanoin, mielestäni yhteys Jesajan profetiaan ja tarve rangaista tuota demonista 

aluetta ovat molemmat merkittäviä. Niiden lisäksi meillä on luvuissa Hesekiel 38 ja 39 kuvaus 

Goog-Maagogin sodasta, joka antaa meille toisen vihjeen. Kuten aiemmin totesin, Hesekielin sota 

on toinen lähiajan profetia, joka todennäköisesti tapahtuu ei kauan todellisen seurakunnan 

Tempauksen jälkeen. Hesekiel tekee aika selväksi, että kukaan ei tule Israelin avuksi, kun Googin 

joukot, eli Venäjä, Turkki, Iran ja muut halukkaat kansat hyökkäävät sitä vastaan. Parasta, mitä 



meillä on, on muutamat maat, jotka sanovat: "Hei, mitä tämä hyökkäys on?" ja istuvat katsomaan.  

Normaalioloissa Israelin oletetaan olevan liittolaisemme. Kun otetaan huomioon sotilaallinen 

yhteistyö, josta olemme nauttineet näiden kahden maan välillä vuosien varrella, voisi ajatella, että 

Yhdysvallat tulisi Israelin avuksi. Näin ei kuitenkaan ole ja meidän on kysyttävä: miksi?

Mieleeni tulee kaksi tärkeää syytä, jotka saattavat itseasiassa sulautua yhdeksi selitykseksi.

#1 - Amerikka on muuttunut niin Israel-vastaiseksi antisemitistisen johtomme vuoksi, ettemme 

nostaisi sormeakaan auttaaksemme, koska olemme vihamielisiä Israelia kohtaan ja hyväksymme 

islamilaiset tavoitteet.

Ei ole mikään salaisuus, että Israel-viha on lisääntynyt. Aina on ollut poliitikkoja ja julkkiksia, jotka 

näkisivät mielellään Israelin tuhoutuvan, kuten heidän hyvät ystävänsä Hamasissa, Hizbollahissa 

ja Iranissa ovat jo pitkään halunneet. Nykyisellä poliittisella hallinnollamme ei ole mitään rakkautta 

Israelia kohtaan, jonka se voisi menettää. Voimmeko nykyisen hallinnon aikana - 

palestiinalaismielisten kongressiedustajien yllytyksestä (ajatelkaa mm. "The Squad'ia") - kuvitella 

totuudenmukaisesti, että Yhdysvallat sekaantuu konfliktiin, jonka Israel näyttää varmasti häviävän?

#2 - Amerikka ei pysty auttamaan, koska kansakuntamme on käytännössä tuhottu sisältäpäin.

Jos olemme rehellisiä itsellemme, niin tiedämme, että elämä Amerikassa ei enää koskaan tule 

olemaan "normaalia" sellaisena, kuin olemme sen tunteneet. Itse asiassa ottaen huomioon 

laskevan kehityksemme, Amerikkaa ei ehkä kovin kauan enää ole. Kerron tästä lisää, mutta jos se,

mitä monet meistä näkevät tapahtuvan silmiemme edessä, on tosiasiassa kansakuntamme 

tahallinen tuho (mitä se on), emme voi tehdä mitään Israelin tukemiseksi.

On selvää, että nämä kaksi syytä yhdistyvät, koska samat ihmiset ovat vastuussa molemmista 

skenarioista. Juuri ne henkilöt, jotka on valittu palvelemaan ja suojelemaan tätä aikoinaan niin 

suurenmoista valtiota, ovat tahallaan vieneet meidät alas.

Tässä on kysymys, jota meidän on käsiteltävä: Voiko Amerikka jatkaa olemassaoloaan millään 

merkittävällä tavalla? Globalistit - tuo saatanallisesti innoitettu eliittiryhmä, joka määrää kaikesta 

pahasta, mitä tässä maailmassa tapahtuu - ovat päättäneet, että NYT on heidän aikansa tehdä 

siirtonsa ja toteuttaa Uusi Maailmanjärjestyksensä. Maailman Talousfoorumi (WEF) on itseasiassa 

todennut, että vuoteen 2030 mennessä Amerikka ei ole enää supervalta, koska se on pienennetty 

ja globaalina valtana merkityksetön.

Tiedämme, miltä tämä näyttää. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta ovat tuoneet meille COVIDin ja 

ymmärryksen siitä, että suuri osa ihmisistä tekee juuri niin, kuin heidän hallituksensa vaatii 

vahingoista välittämättä.

Suuri osa noista vahingoista on aiheutunut valerokotteista, jotka (niille meistä, jotka näkevät 

tämän, koska olemme hereillä) tappavat ja vammauttavat. Sukupuuttoprotokolla on otettu käyttöön.

Tähän eliminointimenettelyyn liittyy olennaisesti se, mitä armeijallemme on tehty. COVID-

https://nypost.com/2021/09/22/the-squads-anti-semites-carry-the-day-among-house-democrats-yet-again/


rokotukset ovat todistetusti aiheuttaneet vakavia haittavaikutuksia, mutta mitä johtajamme 

vaativat? He painottavat, että kaikki univormussa palvelevat miehet ja naiset ottavat rokotteen, tai 

heidät ajetaan pois armeijasta.

Loukkausta pahentaa vielä se, että asevoimiemme johto on päättänyt, että tärkeintä on valmistaa 

joukkoja käyttämään oikeita pronomineja, jotta jokaisen henkilön sukupuoli on oikein määritetty. 

Jos me heränneimmällä (most woke) armeijalla – sen lisäksi, että olemme herkimpiä muiden 

tunteille – voisimme voittaa sotia, niin voittaisimme kädet alhaalla kaikki maailman armeijat. Mutta 

tiedämme, että he kaikki nauravat meille, sillä voimakkaimmat vihollisemme todella harjoittelevat 

taistelemista voittaakseen kaikissa vihamielisissä yhteenotoissa.

Kaksi muuta merkittävää ongelmaa, jotka ovat esillä, ovat avoimia rajoja koskeva politiikka, joka 

saa meidät menettämään kansallisen rakenteellisen yhtenäisyytemme ja poliittinen kahtiajako, jota 

syytökset rasismista jne. ovat ruokkineet jo vuosia.

Kun maahamme virtaa niin paljon laittomia maahanmuuttajia, olemme lähellä sitä, että ennen 

pitkää ajatus "Amerikasta" katoaa. Jos ei ole sulatusuunia eikä yhteistä ihannetta, niin Amerikka  

yksilönvapauden ja kansallisen vapauden edistämisen suurena kokeiluna kaikille on mennyttä. 

Tätä suvereniteettikatastrofia pahentaa se, että Yhdysvaltain kansa ei enää koskaan tule 

yhdistymään yhdeksi. Olemme aivan liian jakautuneet vasemmisto-oikeistokäsityksiin. Ottaen 

huomioon Roe v. Wade -tapauksen hiljattaisen kumoamisen, niin se voi olla katalysaattori 

sisällissodalle.

Voisimme puhua myös kouluista ja siitä, miten ne ovat luoneet pieniä marxilaisia. Tällä foorumilla 

voisimme puhua seurakuntien luopumuksesta, joka on erottanut ne niin onnistuneesti. Epäilen, 

ettei suhde ole edes 20/80 Raamattuun uskovien seurakuntien ja niiden seurakuntien välillä, jotka 

valitsevat omat uskomuksensa, saati sitten että suhde olisi 50/50, mikä voisi vielä antaa jotain 

toivoa.

Kun kaikki nämä kauheat voimat lasketaan yhteen, tulemme siihen johtopäätökseen, että Amerikka

ei voi olla ns. kaupallinen Babylon, koska tämä kansakunta on jo kauan sitten vajonnut 

olemattoman asemaan (status of a nonentity).

Yksikään kuningas ei sure eikä itke Amerikan puolesta, kun Babylonin tuho tapahtuu Ilmestyskirjan

18. luvussa. Heidän itkunsa ja valituksensa kohdistuvat johonkin toiseen. Älä itke minun puolestani 

Argentiina, sillä minua ei enää ole, sanoo Amerikka kauan ennen Babylonin loppua.

Lopuksi, mitä tämä merkitsee uskoville? Miksi meidän pitäisi välittää kaukaisesta Babylonista? 

Koska Amerikka ei ole tuo Raamatun sivuilla esiintyvä pakanallinen demoninen kaupunki, niin 

todellisuus on se, että se, mitä näemme nyt tässä kansakunnassa, on sen tuho, joka pian johtaa 

Tempaukseen ennen Ahdistusta.

Loppumme suosituimmuusvaltiona on lähellä. Marxilaiset ovat ottaneet vallan globaalien elitistien 



yllytyksestä, jotka vaativat, että Amerikka on poistettava nationalistisesta maisemasta. Globalismin 

noustessa myös kristinuskon vastainen kiihko kasvaa. Ne, jotka seuraavat Jeesusta Kristusta, ovat

riesa ja uhka. Meidät on hävitettävä. Niinpä vaino tulee. Oletko valmis?

Kuitenkin jossakin vaiheessa, kun kaikki näyttää kaikkein pimeimmältä, valo loistaa taivaasta 

meille, jotka rakastamme Jeesusta ja meidät kutsutaan pilviin liittymään Herramme ja 

Vapahtajamme seuraan. Luulen, että meidän on harjoitettava pyhien kärsivällisyyttä vielä hetken ja

sitten kärsivällisyytemme maksaa itsensä takaisin suurimpana kuviteltavissa olevana ilona.
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