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Babylon, ikoninen muinainen kaupunki, on jälleen
kerran nousemassa tuhkasta aivan kuten
Raamatun profetia ennustaa – uusinta tietoa
Skeptikoita ja kyynikoita riittää, mutta on yhä enemmän todisteita, että
Irakin hallitus on tosissaan rakentamassa uudelleen tätä muinaisen
maailman ihmettä.
by Joel C. Rosenberg | February 11, 2022

Irakilaiset juhlivat Ishtarin portin kopion edessä lähellä Hillahia, Irakissa 5. heinäkuuta 2019 UNESCOn
nimettyä Babylonin muinaisen kaupungin maailmanperintökohteeksi (Kuva: REUTERS/Thaier Al-Sudani).

Kiehtovaa tarinaa kirjoitetaan Arabian levottomissa olosuhteissa.
Tarinaa, joka tulee hämmentämään ateisteja ja agnostikkoja.
Ja sen pitäisi sävähdyttää juutalaisia ja kristittyjä.
Silti vain harvat kiinnittävät siihen huomiota.

Vuonna 2006 kirjoitin ensimmäisen tietokirjani "Epicenter", jossa selitin, että Raamatun profetian
mukaan muinainen ja kauan sitten unohdettu Babylonin kaupunki jonakin päivänä kirjaimellisesti
jälleenrakennetaan.
Selitin myös, että kerran niin mahtava Babylonin kansakunta - maa, jota nyt kutsumme Irakiksi –
Vanhan ja Uuden Testamentin profeettojen ja apostolien mukaan nousee jonakin päivänä
maailman varakkaimmaksi ja mahtavimmaksi kansakunnaksi.
Harvat uskoivat minua tuolloin. Vielä harvemmat välittivät.
Mutta asiat ovat muuttumassa ja on päivityksen aika.

SKEPTIKOITA JA KYYNIKOITA RIITTÄÄ
Minun pitäisi myöntää heti aluksi, että niiden, jotka hylkäävät Raamatun opetukset on
ymmärrettävän vaikeaa kuvitella, että rauhan ja vaurauden kausi tulisi esiin Irakissa.
Heillä on varmasti ollut pitkään vaikeuksia kuvitella muinaisen irakilaisen Babylonin kaupungin
jälleenrakentamista ainakin siinä mittakaavassa, kuin kuvaillaan lopunajoista kertovassa "Left
Behind" -sarjassa (joka on evankelikaalien Tim LaHay & Jerry Jenkins kirjoittama ja jota 1990luvulla myytiin yli 60 miljoonaa kappaletta), tai missä tahansa minun romaaneistani ja
tietokirjoistani.
Kevin Phillips, bestseller-kirjailija ja entinen republikaanien strategi, oli yksi monista sellaisista
epäilijöistä:
"Paha Babylon, hyvän kaupungin Jerusalemin vastakohta, sai 1990-luvulla aikaan oman
kirjallisuutensa ja [Tim] LaHayen kymmenet miljoonat lukijat ylistivät hänen sarjojaan, että ne
saivat Raamatun ja sen oletetut ennustukset 'heräämään eloon'", kirjoitti Phillips vuonna 2006
omassa kirjassaan American Theocracy, jossa hän pilkkasi "profetia-uskovaisia", jotka hyväksyvät
raamatullisen näkemyksen, että Babylon jonakin päivänä todella jälleenrakennetaan "muinaisille
raunioilleen".
Ymmärrän kyllä tällaiset näkemykset, mutta olen täysin eri mieltä.
Hitaasti mutta varmasti olemme näkemässä Babylonia koskevien Raamatun profetioiden
toteutuvan.
On totta, ettei kaupunki eikä maa ole sitä, mitä ne jonakin päivänä tulevat olemaan.
Minua kiehtoo kuitenkin se, että irakilaiset korkeimmat viranomaiset ovat päättäneet rakentaa
molemmat uudelleen, vaikka muslimeina eivät usko Raamattuun, eivätkä tiedä paljoakaan sen
sisältämistä profetioista.
Kun tein tutkimusta kirjaani Epicenter varten, haastattelin silloista Irakin valtiovarainministeriä Ali
Abdul-Amir Allawi.

Hän kertoi minulle ehdottomasti rakastavansa ajatusta Babylonin jälleenrakentamisesta.
"Kulttuuri-, uskonnollinen, arkeologinen ja raamatullinen matkailu on suuri mahdollisuus Irakille",
Allawi sanoi minulle.
"Minusta Babylonin jälleenrakentaminen on suurenmoinen idea, kunhan se ei tapahdu itse
muinaismuistojen kustannuksella".
Hän jopa lisäsi, että Babylonin lähelle rakennettava teemapuisto vetämään lisää turisteja, olisi hyvä
idea, "kunhan se tehdään Babylonin ulkopuolelle erilleen arkeologisista paikoista".
Silti sen jälkeen, kun "Epicenter" julkaistiin 16 vuotta sitten, skeptikot ja kyynikot näyttävät
päässeen niskan päälle.
Irak on ollut surkea tapaus.
Sota. Terroristikapinalliset. ISISin johtama kansanmurha. Mureneva infrastruktuuri. Suuri köyhyys.
Ja nämä ovat vain joitakin maan lukemattomista ongelmista.
Ei ihme, että niin monet irakilaiset pakenivat muihin arabimaihin, Eurooppaan ja jopa
Yhdysvaltoihin, jos pystyivät.
Jos tämä ei ollut vielä tarpeeksi paha asia, niin viime vuosien ennätyksellisen alhaiset öljyn hinnat jopa 20 dollaria tynnyriltä vuonna 2020 - vaikeuttivat vakavasti kaikkia mahdollisuuksia
todelliseen ja kestävään elpymiseen.
"Viime vuosikymmenen aikana öljytulojen osuus on ollut yli 99% [Irakin] viennistä, 85% hallituksen
budjetista ja 42% BKT:sta", Maailmanpankki toteaa.
Niinpä hirvittävän alhaiset öljytulot - yhdessä COVIDiin liittyvien sulkemisten ja
matkustusrajoitusten kanssa - hidastivat talouskasvua ja aiheuttivat työttömyyden nousun.

KUVA
TUULENSUUNTA MUUTTUNUT
Yhtäkkiä tuuli on kuitenkin kääntynyt, mutta vain harvat ovat huomanneet.
Kun sota ja kapinat ovat vihdoin päättyneet ja ISIS-kalifaatti on tuhottu, Irak on vihdoin tekemässä
täyskäännöksen (turning itself around).
Irak on nyt maailman viidenneksi suurin öljyntuottaja 148 miljardin tynnyrin todistetuilla
öljyvarannoillaan.
Öljyn hinta on nyt hurjassa nousussa ja on noussut 90 dollariin tynnyriltä tässä kuussa
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

Jos suuntaus jatkuu ja turvallisuus edelleen paranee, Irak on kohta hukkumassa öljydollareihin.
Kasvu tulee kiihtymään, työttömyys laskemaan ja. Irakista tulee valtavan paljon houkuttelevampi
sijoittajille ja jopa matkailijoille.
Nyt Irakin viranomaiset toivovat pääsevänsä takaisin kunnianhimoisiin rakennus- ja
investointisuunnitelmiin, joita he halusivat toteuttaa kohta sen jälkeen, kun maa vapautettiin
Saddam Hussein'ista keväällä 2003 ja Babylonin jälleenrakentaminen on yksi heidän
houkuttelevimmista prioriteeteistaan.

KUVA

NOUSEEKO BABYLON TODELLA UUDELLEEN?
Aikoinaan maailman rikkaimmat ja voimakkaimmat kaupungit Babylonin imperiumissa – todellakin
muinaisen maailman ihme – voitti persialainen hallitsija Kyyros Suuri vuonna 539 e.Kr.
Myöhemmin Aleksanteri Suuri kukisti Persian valtakunnan ja kreikkalaiset hallitsivat maata. Sitten
tulivat roomalaiset.
Ajan myötä Lähi-idän kauppareitit muuttuivat ja Babylon ja sen loistava historia hylättiin ja
unohdettiin.
1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa Saddam Hussein kuitenkin määräsi arkeologit ja insinöörit
aloittamaan kaivaukset ja jälleenrakentamaan kaupunkia, jossa aikoinaan asui pelätty kuningas
Nebukadnessar, joka valloitti suurimman osan aikansa tunnetusta maailmasta, valloitti
Jerusalemin, tuhosi Juudan valtion ja orjuutti suurimman osan maailman juutalaisista tuohon
aikaan.
He alkoivat todella rakentaa uudelleen kuuluisat Ishtarin portit ja kaupungin muurit sekä kunnostaa
kaupungin muureja ja joitakin rakennuksia.
Irakin ja Iranin kahdeksan vuotta kestäneen sodan aikana kaikki sellainen työ kuitenkin pysähtyi.

KUVA

UUDESTA BABYLONISTA UUDEN IRAKIN NÄYTEIKKUNA
Sen jälkeen, kun Irak vapautettiin vuonna 2003, on kuitenkin tapahtunut paljon.
Huhtikuun 18. päivänä 2006 New York Times kertoi etusivun jutussaan, että "Babylon,
savitiilikaupunki, jolla on miljoonan dollarin nimi, on maksanut sodan hinnan. Sitä on, ryöstetty,
revitty, päällystetty, laiminlyöty ja miehitetty karkeasti. . . . Mutta Irakin johtajat ja YK:n virkamiehet

eivät kuitenkaan luovuta sen suhteen. He työskentelevät ahkerasti ennallistaakseen Babylonin,
jossa sijaitsee yksi maailman seitsemästä ihmeestä, muuttaakseen sen kulttuurikeskukseksi ja
mahdollisesti jopa irakilaiseksi teemapuistoksi."
"YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on pumppaamassa miljoonia dollareita
Babylonin ja muutamien muiden muinaisten raunioiden suojeluun ja ennallistamiseen Irakissa",
sanoo kirjeenvaihtaja Jeffrey Gettleman. "UNESCO on jopa painattanut hienon esitteen, jossa
Babylon on mainittu tärkeimpänä kohteena, jaettavaksi varakkaille lahjoittajille."
"Kulttuurimatkailusta voisi tulla Irakin toiseksi suurin elinkeino öljyn jälkeen", sanoi hankkeessa
avustava YK:n virkamies Philippe Delanghe.
"Jonakin päivänä miljoonat ihmiset vierailevat Babylonissa", sanoi Irakin museoviraston johtaja
Donny George. "En vain ole varma, tietääkö kukaan, milloin."
Siteerasin tätä tärkeää tarinaa kirjassani "Epicenter".
Huhtikuussa 2009 raportoin, että "Irakin hallitus etenee suunnitelmissa suojella Babylonin
muinaisen kaupungin arkeologisia jäännöksiä valmistautuessaan rakentamaan modernia
Babylonin kaupunkia. Alun perin edesmenneen Saddam Hussein'in aloittaman hankkeen
tarkoituksena on lopulta houkutella kaikkialta maailmasta paljon 'kulttuurituristeja' katsomaan
Mesopotamian kuuluisimman kaupungin loistoa. Lisäksi Obaman hallinto rahoittaa 'Babylonin
tulevaisuus -hanketta' 700 000 dollarilla ulkoministeriön budjetin kautta."
Tammikuussa 2011 kerroin lukijoilleni New York Times'in julkaisemasta kiehtovasta artikkelista
"koskien Irakin viimeisiä ponnisteluja Babylonin muinaisen kaupungin säilyttämiseksi,
suojelemiseksi, entisöimiseksi ja jälleenrakentamiseksi ja sen tekemiseksi turistien vetonaulaksi
Yhdysvaltain veronmaksajien avustuksella".
"Babylonin hanke on Irakin ylivoimaisesti suurin ja kunnianhimoisin hanke, joka heijastaa
muinaisen kaupungin mainetta ja sen resonanssia Irakin modernissa poliittisessa ja
kulttuurillisessa perinnössä", Times kertoi ja totesi, että ulkoministeriö oli ilmoittanut "uudesta
kahden miljoonan dollarin avustuksesta, jolla aloitetaan työt alueen vaikuttavimpien raunioiden
säilyttämiseksi". Niihin kuuluu muun muassa Nebukadnessarin isän Nabopolassarin kuudennella
vuosisadalla e.Kr. rakennuttaman Ishtar-portin perustus, jota koristavat Babylonian jumalien
Mardukin ja Adadin tiilireliefit."

KUVA

Heinäkuuhun 2019 mennessä edistystä oli tapahtunut niin paljon, että Babylon nimettiin UNESCOn
maailmanperintökohteeksi.

Viime syksynä järjestettiin ”Babylonin kansainvälinen festivaali” ensimmäistä kertaa kahteen
vuosikymmeneen.
Tavoitteena on "käynnistää uudelleen taide, kulttuuri ja jopa Irakin talous" tekemällä
Babylonista uuden Irakin ”näyteikkuna", täytyy-nähdä-vetonaula kaikkialta maailmasta tuleville
vierailijoille, sanoi eräs osallistuja.
Helmikuussa 2021 kansallinen yleisradio (National Public Radio) raportoi Babylonin matkailun
tilasta:
"Sen jälkeen kun Babylon avattiin uudelleen vuonna 2009, matkailijamäärät ovat vaihdelleet", Alice
Fordham sanoi. "Paikallisen matkailutoimiston mukaan paras viime vuosi irakilaisten matkailijoiden
osalta oli vuosi 2017, jolloin siellä vieraili yli 35 000 turistia. Tänä talvena - normaalisti
huippusesonki viileän sään vuoksi - pandemia vaikutti lukuihin, ja noin 10 000 tuli. Edellisenä
vuonna monet jäivät pois, koska pelkäsivät joutuvansa väkivaltaisuuksiin mielenosoituksissa
läheisissä kaupungeissa."
"Jotkut paikalliset sijoittajat uskovat kuitenkin kotimaisen matkailun mahdollisuuksiin tällaisissa
paikoissa, joissa on pitkään ollut liian vähän vierailijoita", hän lisäsi. "Bagdadista lähtee nyt useita
matkoja etelän luonnonkauniille suoalueille - joidenkin tutkijoiden mukaan se on saattanut olla
Raamatun Eedenin puutarha – jossa hyvinvoivat puhvelit uivat ruohikoiden läpi ja ihmiset asuvat
saarilla. Matkailu on kasvanut siellä vähitellen, kun turvallisuus on parantunut ja hotelleja avattu."
Juuri tässä kuussa eräs arabilehti raportoi , että Irakin hallitus aikoo muuttaa museoksi palatsin,
josta avautuu näköala "UNESCOn maailmanperintökohteeseen [Babylonissa]".

VIDEO DOCUMENTING BABYLON

MITÄ SINÄ USKOT BABYLONIN TULEVAISUUDESTA?
Pitäisikö meidän siis uskoa heprealaisia profeettoja, kuten Hesekiel, Jesaja, Jeremia ja Daniel, että
Babylon todella nousee uudelleen viimeisinä päivinä?
Pitäisikö meidän uskoa apostoli Johannesta, Ilmestyskirjan kirjoittajaa, että Babylonista tulee
jonakin päivänä "suuri kaupunki" ja "kohtuuttoman ylellisyyden” keskus, kuten hän kirjoittaa
luvussa Ilm.18?
Pitäisikö meidän uskoa häntä, kun hän kuvailee Babylonia yhtenä maailman suurista
kauppakeskuksista, jonne "maailman kauppiaat" tulevat käymään kauppaa "suurilla määrillä
kultaa, hopeaa, jalokiviä ja helmiä" sekä kaikenlaisilla muilla "kalliilla" tavaroilla ja palveluilla, jotka
houkuttelevat "maailman kuninkaita" ja vetävät laivoja kaikkialta planeetalla (Ilm. 18:9-12)?

Sanovatko ihmiset jonakin päivänä Babylonista - kaupungista, jota ei ollut olemassa suurimman
osan viimeisistä 2000 vuodesta - "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?", kuten Johannes
ennustaa jakeessa Ilm. 18:18?
Minä sanon kyllä.
Entä sinä?
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