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Globalistinen narratiivi on monta vuotta ollut, että maaplaneetta on ylikansoitettu. Nämä eliitin 

edustajat ovat sanoneet, että meidän on toimittava nyt, tai olemme tuomittuja. Miten planeetta voisi

elättää enää useampia ihmisiä? Itse asiassa Paul Ehrlich totesi jo vuonna 1968 kirjassaan The 

Population Bomb (Väestöpommi) apokalyptisesti:

"Taistelu koko ihmiskunnan ruokkimiseksi on ohi. 1970-luvulla sadat miljoonat ihmiset tulevat 

kuolemaan nälkään huolimatta kaikista nyt käynnistetyistä hätäohjelmista. Tänä myöhäisenä 

ajankohtana mikään ei voi estää maailman kuolleisuuden olennaista kasvua…”

Myöhemmin hän vielä niin myöhään kuin vuonna 2018 väitti, että maailman optimaalinen väkiluku 

on korkeintaan 1,5 - 2 miljardia. 

Itse asiassa meidän on annettava Ehrlich'ille tunnustusta eräänlaisena filantrooppina, koska hän 

sallisi niin monien jatkaa elämäänsä. Radikaalimpi lähestymistapa tähän "väestöpommiin" 

ilmaistaan Georgia'n Opaskivissä, joista olen kirjoittanut ja puhunut monesti. Se, joka on kirjoittanut

nämä 10 käskyä kahdeksalla eri kielellä tämän Amerikan Stonehenge'n massiivisiin kivipaasiin, ei 

peittele mitään.

Aivan ensimmäinen julistus on, että meidän – maan asukkaiden – täytyy:

"Pitää ihmiskunnan väkiluku alle 500 miljardin ja kestävässä tasapainossa luonnon kanssa."
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Ottaen huomioon, että planeettamme väkiluku lähestyy kahdeksaa miljardia, tämän tavoitteen 

saavuttaminen edellyttäisi, että melkoinen osa, noin 93% ihmiskunnasta kuolee pois tämän 

päämäärän saavuttamiseksi. 

Tämä halu vähentää maan päällä elävien ihmisten määrää muodostuu monista yhdistävistä 

tekijöistä  Tässä muutamia. 

Muistanet, että Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen Mihail Gorbatšov, Neuvostoliiton kommunistisen 

puolueen pääsihteeri, tuli valtionsa hajoamisen jälkimainigeissa ympäristöliikkeen esitaistelijaksi. 

Hän perusti järjestön Green Cross International (https://www.gcint.org/) "Antamaan Ihmiskunnalle 

Mahdollisuuden" ja "Antamaan Maapallolle Tulevaisuuden".

Yksi vuosien varrella ilmeisiksi käyneistä yhteyksistä on ympäristöliikkeen ja kommunismin välinen 

yhteys. Onko sattumaa, että Maan Päivä 22. huhtikuuta on myös Vladimir Leninin syntymäpäivä? 

Kuka oli Lenin? Hän oli marksilainen vallankumousjohtaja ja kommunistisen Neuvostoliiton 

ensimmäinen johtaja. On mielenkiintoista, että ensimmäinen Maan Päivä vuonna 1970 sattui 

olemaan Leninin 100-vuotissyntymäpäivä. Arviot vaihtelevat, mutta Leninin hallinnosta noussut 

kommunismi tappoi 65-100 miljoonaa ihmistä ensimmäisten sadan vuoden aikana.

Mikä on ollut ympäristönsuojelijoiden huuto? Tällä planeetalla on liikaa väkeä. Se on kestämätöntä.

Meidän on lopetettava vauvojen tekeminen, koska se merkitsee tuhoamme. 

Kerron teille tämän: Kommunistinen ihanne elää ja voi hyvin. Ei ollut erehdys, että toveri Gorbatšov

jatkoi vihreän liikkeen puolestapuhujana. Sen tarkoitus, aivan kuten se oli umpikommunisteilla 

ennen heitä, on tappaa ihmiskunta.

Ruusuristiläisten uskotaan olevan Georgian Opaskivien takana. He ovat vapaamuurarien linjoilla. 

Kaikki käy hämäräksi ja läpinäkymättömäksi, kun seurataan maailman vaikuttajien jälkiä, jotka ovat

olleet vapaamuurareita, mutta he ovat jättäneet jälkeensä paljon muruja. Ei ole epäilystäkään, että 

ammattialansa huipulla olevat ihmiset – kirjaimellisesti kaikilla maailman vallan alueilla, olipa kyse 

tekniikasta, politiikasta, taiteesta tai jopa uskonnosta – ovat osa tätä salaseuraa. Johtuen siitä, mitä

uskovat, he ovat väistämättä Jumalaa vastustavia ihmisiä. Monet ovat tunnettuja eugenisteja. 

Merriam-Webster sanoo eugeniikasta:“

”… the practice or advocacy of controlled selective breeding of human populations (as by 

sterilization) to improve the population’s genetic composition. (...ihmispopulaatioiden kontrolloidun 
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valikoivan jalostuksen käytäntö tai edistäminen (kuten steriloiminen) populaation geneettisen 

koostumuksen parantamiseksi)". 

Maapallon väestön valvomiseksi sen on oltava paljon pienempi.

Tämän liikkeen takana oleva globaali eliitti tarvitsee vähemmän ihmisiä. He haluavat orjia, joita 

voivat ohjata toteuttamaan komentoaan. Että tämä ehdotus olisi toteutettavissa, heidän on 

eliminoitava 93 % ihmiskunnasta, kuten edellä totesimme. Tämä kaikki on osa agendaa, joka vie 

meidät Suureen Nollaukseen, jonka tunnemme myös Uutena Maailmanjärjestyksenä ja joka sattuu

samaan aikaan 7-vuotisen Ahdistuksen kanssa. Nämä ihmiset luulevat, että viemällä meidät 

sellaiseen aikaan kaikki heidän unelmansa ja toiveensa utopistisesta olemassaolosta käyvät 

toteen.

Näiden ponnistelujen perimmäinen johtaja löytyy demonisesta henkimaailmasta. Kommunistien, 

ympäristönsuojelijoiden ja globalistien – jotka ovat käytännössä kaikki samaa – suunnitelmat ovat 

peräisin Saatanalta ja hänen linjoillaan olevilta pimeiltä voimilta. Kirjaansa Rules for Radicals 

(Sääntöjä radikaaleille) Saul Alinsky kirjoitti seuraavan omistuskirjoituksen:

 "Ettemme unohtaisi ainakin yli olan tunnustusta ensimmäiselle radikaalille: kaikista 

legendoistamme, mytologiastamme ja historiastamme (ja kuka tietää mihin mytologia loppuu ja 

mistä historia alkaa – tai kumpi on kumpaakin) ensimmäinen ihmisen tuntema radikaali, joka 

kapinoi hallintoa vastaan ja teki sen niin tehokkaasti, että voitti ainakin oman valtakuntansa – 

Lusifer.”

Alinsky todella omisti kirjansa, ponnistelunsa ja ne, jotka seuraisivat hänen  askelissaan, Lusiferille.

Alinsky oli saatanisti, kuten myös Karl Marx. Heidän jumalansa oli Lusifer – Saatana – ja nämä 

molemmat miehet olivat ylpeitä tästä kumppanuudesta.

Miksi demonimaailmalla on tällainen yhteys yrityksiin vähentää maailman väestöä? Se kaikki 

juontaa juurensa paratiisiin ja 1.Moos. 3:15 kiroukseen, jonka Jumala langetti käärmeelle:

“Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä 

välille; se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 

Saatana tiesi, että hänen aikansa oli rajoitettu vapaana (epä)moraalisena agenttina. Hänen olisi 

tuhottava Siemenen jälkeläiset. Toisin sanoen, hän ei voinut antaa ihmisen tulla täysin ihmiseksi, 

tai hänen olisi tapettava Se Yksi, josta tulisi tuo Siemen, tai hänen olisi tuhottava ihmiskunta, 



Jumalan ylpeys ja ilo – tai kaikki nämä. Saatana ja hänen kätyrinsä ovat paha voima jokaisen 

ihmisten suunnitelman ja tarkoituksen takana maailman väestön vähentämiseksi.

Tämä on Jumalan ongelma, kuten voit kuvitella. Aivan alusta kohdassa 1.Moos. 1:27-28 me 

näemme: 

“Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja 

naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset 

ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja

taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". 

Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala samalla tavalla neuvoi Nooaa ja hänen jälkeläisiään jakeessa 

1.Moos. 9:1 tekemään samoin. Maan liikakansoitus ei ole huolenaihe Jumalalle. Hän on suvereeni 

ja huolehtii. Ihmisen viisaus on hulluutta (1.Kor. 1:20).

Jumala julistaa, että Hän on se Yksi, joka tulee ottaa huomioon. Hän loi maan ihmistä varten, ei 

toisinpäin, kuten ympäristönsuojelijat julistavat huutaessaan, kuinka ihmiskunta tuhoaa luontoa. 

Ajattele jaetta Jes. 45:18:

“Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan 

ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen 

valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole.”

Kuulostaako tämä siltä, että Jumala olisi huolissaan, että maapallo on kestämättömällä kurssilla, 

koska ihmisiä on liian paljon?

Saattaa näyttää siltä, että globaali eliitti ja kaikki pimeät voimat, jotka luovat sellaista kaaosta 

maailmaan, tulevat onnistumaan. He ovat nousevalla uralla vallassaan ja siinä, kuinka valvovat 

ihmiskuntaa. Masennumme helposti näkemästämme, mutta tässä on pieni salaisuus, jonka Jumala

julistaa jakeessa Jes. 45:23:

“Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: 

Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa 

vannoman.”

Yksikään ihmisen suunnitelma ei tule vallitsemaan. Jokainen ihmisen ja ei-ihmisen polvi tulee 

notkistumaan Herran Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Se aika tulee pian. 



Pitäkää kiinni ja riippukaa tiukasti Herrassa!

[Author Note: Briefly, I want to set the stage for you as to the nature of most of my articles in this 
season. Each year I read the Bible through completely at least once – that has been my practice 
since I came to the Lord in 2005. I remain astounded at what God has done in my life because of 
that discipline! Each day I read from both the Old and New Testaments. I choose a verse from one 
of those passages and write my commentary and reflection based on that. In the title of my article, 
you’ll see the verse I chose. In addition, you’ll see the reading for that day if you’d like to follow 
along with greater context.]
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