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Viime kuukausina monet kristityt ja konservatiivit ovat hylänneet Facebookin ja sulkeneet tilinsä 

sellaisilla some-alustoilla, kuin Twitter ja Instagram. Minusta se on hyvä asia. Toivon, että voisin 

kutsua sitä "joukkolähdöksi" Facebookista, mutta valitettavasti niin monet – jopa antautuneet 

kristityt ja konservatiivit - ovat niin addiktoituneet Facebookiin, että heidän on vaikea lähteä siitä 

huolimatta, että Facebook on osoittanut olevansa räikeän ANTI-kristillinen monien muiden 

huolestuttavien seikkojen lisäksi.

Äskettäinen näiltä alustoilta lähtevien ihmisten määrän jyrkkä kasvu johtui näiden sivustojen 

”härskistä” tekopyhyydestä kautta koko koronavirustilanteen ja vuoden 2020 vaalien. Vaikka ne 

väittivät olevansa foorumeita, joilla ihmiset voivat ilmaista ajatuksiaan, ideoitaan ja tietojaan, niin 

vuonna 2020 kävi selväksi, että ne itseasiassa noudattavat Uuden Maailmanjärjestyksen globaalin 

eliitin komentoa. Nämä sivustot ovat selvästi ultravasemmistolaisia ja niitä käytetään 

aivopesuvälineinä manipuloimaan ihmisten ajattelua ja käytöstä.

Aloitin Facebookin käytön muutama vuosi sitten ja se tuntui tarpeeksi harmittomalta – kätevä tapa 

pitää yhteyttä sukulaisiin ja ystäviin. Mutta ei mennyt kauan, kun tajusin, että siellä tapahtuu 

enemmän kuin, mitä silmään näkyy. Esimerkiksi kasvojentunnistamista. Joka kerta, kun lähetät 

valokuvan itsestäsi tai ryhmästä ihmisiä - jopa lapsistasi, Facebook ajaa niille 

kasvotunnistusohjelman.

Pystyt ”merkkaamaan” ihmiset heidän nimillään, jotta heille ilmoitetaan ja voivat sitten nähdä 

itsensä valokuvissa, joita lähetät. Pinnalta katsottuna tämä tuntuu hauskalta tavalta jakaa kuvia 

toistensa kanssa matkojen päähän. Kuitenkin nyt jopa ilman valokuvien ”merkkaamista” 

henkilöiden nimillä, Facebook tekee sen puolestasi. He tietävät, keitä kuvissa olevat henkilöt ovat 

jo ennenkuin kerrot sen heille. Facebookin kasvotunnistustekniikan tarkkuus on nyt 98% -- parempi

kuin FBI:n käyttämässä ohjelmistossa.

Alkuaikoina, kun aloin käyttää Facebookia, sain sivulleni useita pieniä pelejä tai tietovisoja. Niiden 

oli tarkoitus näyttää "hauskoilta" aktiviteeteilta. Pelit ja visat oli otsikoitu esimerkiksi näin: "Jos olisit 

eläin, mikä eläin haluaisit olla?" Tai: "Oletko enemmän kaupunki kuin maa?" Tai: "Mikä on 

persoonallisuustyyppisi? Suorita visa, niin tiedät! " Tai jopa: "Mikä olisi paras ura sinulle?"
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Miljoonat ihmiset vastasivat näihin "hauskoihin" tietovisoihin tajuamatta, että Facebook sieppasi 

kaikki nämä tiedot ja PROFILOI persoonallisuutesi - ja sinut henkilökohtaisesti.

Ymmärrätkö, että jos käytät Facebook Messenger -sovellusta, sijaintiasi seurataan jatkuvasti -- 

ellet sammuta tätä ominaisuutta? Useimmat ihmiset eivät edes tiedä, että heitä seurataan, joten he

eivät koskaan ajattele sen sammuttamista. Samoin Facebook seuraa sinua jatkuvasti, vaikka 

sinulla ei olisi Messenger päällä.

Facebook seuraa (ja nauhoittaa) kaikkea, mitä teet verkossa tai muissa älypuhelimen tai 

kotitietokoneen sovelluksissa ... ellet osaa sammuttaa ominaisuutta laitteen asetuksista. Jos et 

sammuta, he tietävät kaikki vierailemasi verkkosivustot ja nämä tiedot tallennetaan 

henkilökohtaiseen profiiliisi.

Yksi tarkoitus seurata sinua ja kerätä henkilökohtaisia tietojasi on tietää, mitkä mainokset vetoavat 

sinuun. Facebookin uutissyötteessäsi näkyvät mainokset perustuvat asioihin, joita olet katsonut 

muualla verkossa ... TAI jopa vain puhunut puhelimesi ollessa sammutettuna! Vaimoni ja minä 

olemme useaan otteeseen ajaneet puhelimet sammutettuina puhellen tietystä aiheesta; ja sitten, 

kun seuraavan kerran kytkemme puhelimet päälle, meillä onkin mainoksia juuri tuosta aiheesta 

Facebook-sivuillamme -- ja mainokset ovat joskus jatkuneet viikkoja.

Lähes 2 miljardia ihmistä käyttää Facebookia päivittäin.

Keskiverto amerikkalainen viettää 2 1/2 tuntia päivittäin Facebookissa. Monet ovat niin 

addiktoituneet tähän some-alustastaan, että heidän on vaikea panna sitä syrjään. Jopa ollessaan 

ulkona syömässä puolisonsa kanssa ravintolassa ... jopa perhekokoontumisissa jouluna se korvaa 

todellisen inhimillisen vuorovaikutuksen. Henkilöiden välisten vilkkaiden keskustelujen sijaan 

ihmiset perhejuhlissa istuvat nyt yhdessä hiljaa, eikä kukaan puhu. Sen sijaan kuuluu pikkuisten 

näppäimistöjen “tap,” “tap” “tap”, kun sekä nuoret että vanhat pelaavat Facebook -sivuillaan.

Viime vuosina asiat ovat kuitenkin pahentuneet entisestään.

Facebook sensuroi aktiivisesti konservatiivista ja kristillistä puhetta, eikä enää edes yritä salata 

sitä.

Esimerkiksi, jos lähetät jotakin sellaista, kuin esim. todistuksen entiseltä homolta, joka on 

pelastunut sellaisesta elämäntavasta ja on nyt tullut Kristuksen tykö, niin on hyvin todennäköistä, 

että Facebook poistaa viestisi kokonaan, koska se rikkoo heidän "yhteisönormejaan" – kutsuen 

tietojasi "vihapuheeksi". Jos lähetät jotakin koskien kristittyjä, jotka palvelevat aborttilaitoksen 



ulkopuolella, he tekevät saman, kutsuen sitä "väkivallaksi" – se on jälleen vastoin heidän 

"yhteisönormejaan". Kuitenkin, kun ns. koomikko Kathy Griffin poseerasi Donald Trumpin 

katkaistun, verisen pään kuvan kanssa, niin TUO valokuva sai jäädä -- kunnes julkinen suuttumus 

sai Facebookin poistamaan sen. Ilmeisesti SE EI loukannut heidän "yhteisönormejaan".

Se on vain yksi esimerkki. Vuoden 2020 huijaus-demian (Scam-

Demic) aikaan, kun kirjaimellisesti sadat arvostetut lääkärit

julkaisivat tietoja turvallisista, ei-invasiivisista ja tehokkaista

hoidoista koronaan, niin nämä videot leimattiin ”vääriksi

uutisiksi” ja sensuroitiin.

Usein, jos sanot tai postitat jotakin, joka on vastoin globalistista tai vasemmistolaista agendaa, 

löydät itsesi ns. "Facebook-vankilasta", mikä tarkoittaa, että tilisi keskeytetään vähintään 30 

päiväksi -- kunnes saat ”järkesi kohdalleen”. Ja vaikka videot, joilla Black Lives Matter ja ANTIFA 

polttavat, ryöstävät, tuhoavat ja fyysisesti hyökkäävät ihmisiä vastaan vuoden 2020 mellakoiden 

aikana, olivat Facebookin "yhteisönormien" mukaan täysin okei, niin jokainen lauseen "ALL Lives 

Matter" maininta katsottiin "vihapuheeksi”. Sinua varoitettiin "yhteisönormien" loukkaamisesta, 

viestisi poistettiin ja jos teit sen uudelleen, sinut heitettiin "Facebook-vankilaan". AJATUSPOLIISIN 

ruumiillistuma.

Melkein kaikki suositut sosiaalisen median sivustot noudattavat vasemmistolaisen, uuden 

maailmanjärjestyksen agendan komentoa. Sama pätee YouTubeen, Vimeoon ym. videoalustoihin. 

Ne ajavat sellaisia asioita kuin maskipakko, tarve rokottaa, Black Lives Matter- ja ANTIFA -liikkeet 

ja erityisesti LGBTQP + -agenda. Ja ne sallivat Amerikan vastaisen retoriikan rehottaa vapaasti.

Mutta jos lähetät tieteellisiä todisteita vahingoista, joita maskin käyttö aiheuttaa ja kuinka maskit 

eivät auta käyttäjiä, eikä ympärillä olevia; jos lähetät tieteellisiä tutkimuksia rokotteettomista 

hoidoista COVIDiin; jos lähetät selviä todisteita, että BLM on marxilainen järjestö, joka haluaa 

tuhota Amerikan sisältäpäin, tai mitä tahansa homoseksuaalisuuden synnistä ja toivosta päästä 

pakoon tuota kuolemantyyliä… tai mitä tahansa Amerikkaa puolustavaa, voit odottaa, että sinut 

sensuroidaan, viestisi merkitään ”väärennetyksi uutiseksi” ja tilisi keskeytetään, tai perutaan 

kokonaan.

Tätä tapahtui presidentti Donald Trump'ille toistuvasti.

En ole koskaan käyttänyt Twitteriä; hän käytti sitä - usein - kuten kaikki tiedämme. Twitter sensuroi 

presidenttiä vähän väliä ja poisti sitten hänen tilinsä kokonaan.



Samaa on tapahtunut tuhansille Trump'in kannattajille, mukaan lukien asianajajat Sidney Powell ja 

Lin Wood sekä “My Pillow'n” toimitusjohtaja Mike Lindell, vain muutamia mainitakseni. Facebook 

sensuroi vakaasti JOKAISEN väittäen, että äskettäisiä vaaleja ei peukaloitu millään tavalla lainaten

"faktatarkastajiensa" artikkeleita – ja julisti Biden'in yksiselitteiseksi voittajaksi, vaikka vastalauseet 

ja tutkimukset vielä jatkuivat.

Facebookin perustivat vuonna 2004 useat Harvardin yliopiston opiskelijat, joihin kuuluivat Mark 

Zuckerberg ja Dustin Moskovitz.

Yhtiön toimitusjohtaja Zuckerberg'in nettovarallisuus on yli 94 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä

maailman 4. rikkaimman henkilön. Vuoden 2020 vaalien aikana hän lahjoitti ainakin 500 miljoonaa 

dollaria keskukselle nimeltä Center for Tech and Civic Life, joka on Illinois'sta lähtenyt voittoa 

tavoittelematon kansallinen  järjestö. Tämä raha meni yli 2500 vaalitoimiston rahoittamiseen eri 

puolilla maata vaalien pyörittämiseksi. Sillä maksettiin vaalien työntekijöiden hankkimat 

postiäänestyslaitteet ja -tarvikkeet - ja erityisesti kustannettiin valvomattomien vaalilippujen 

”pudotuslaatikot (drop boxes)”. Kuusi miljoonaa näistä dollareista meni Fulton'in piirikuntaan 

Georgia'an sekä viiteen Wisconsin'in kaupunkiin. Thomas Moore Society'n oikeusjutun mukaan 

valtion ja liittovaltion laki estää tämän kaltaisen yksityisen ryhmän rahoituksen hyväksymisen.

Georgiassa varmasti ja todennäköisesti kaikissa muissakin "taistelukentän" valtioissa 

Zuckerberg'in rahat väitetysti menivät suoraan palkkaamaan vaalilippujen kerääjiä, sijaistamaan ja 

palkkaamaan poliittisia aktivisteja käsittelemään vaalilippuja ja helpottamaan satojen tuhansien 

kyseenalaisten lippujen salassapitoa ilman vaadittua laillista tarkkailua.

Facebookin yksi perustaja Dustin Moskovitz ja hänen vaimonsa Cari Tuna ovat tärkeimmät 

avustajat organisaatiossa, joka tunnetaan nimellä Open Philanthropy Project. 

Terveysturvakeskuksen (Center for Health Security) mukaan Open Philanthropy Project oli 

lokakuussa 2019 yksi tapahtuman Event 201 pääsponsoreista. Muistathan -- "kuiva-ajo"-

suunnitteluistunnon koronavirushuijaukselle, joka iski maailmaan vain muutamaa viikkoa 

myöhemmin ja joka EDELLEEN pitää suurinta osaa maailmasta suljettuna ja  pakotettuna 

käyttämään maskeja, karanteenissa ja ottamaan rokotteen, koska meitä kaikkia valmennetaan 

mukautumaan tulevaan "Suureen Nollaukseen".

Moskovitz tukee lukemattomia vasemmistolaisia / globalistisia järjestöjä ja hän käytti lähes 20 

miljoonaa dollaria Hillary Clinton'in tukemiseen vuoden 2016 vaaleissa samalla, kun hänen 

vaimonsa antoi yli 7 miljoonaa demokraateille. Jos joku vielä kyseenalaistaa, onko vai ei  

Facebook (ainakin) puolueellinen ja onko sen takana vaarallinen ja rikollinen agenda (mitä 

varmimmin on), niin hän kiistää selvät tosiasiat.

https://www.openphilanthropy.org/
https://www.techandciviclife.org/


Myönnän, että Facebook on hyvin kätevä. Voit tehdä sen avulla paljon, kuten lähettää live-videoita,

joten se VOI olla hyvän puolella. Kansalaistoimittajat käyttivät sitä vuoden 2020 mellakoiden 

aikana näyttäen, mitä kaikkialla maassamme todella tapahtui ... todellisia videomateriaaleja, joita 

valtamedia ei koskaan näyttäisi. Olen nähnyt lukemattomia videoita näiltä kansalaistoimittajilta, 

jotka kuvasivat valtamedian räikeästi valehtelevia uutistoimittajia, jotka kutsuvat äärimmäisen 

väkivaltaisia mellakoita "enimmäkseen rauhallisiksi". 

Valtamedian uutisverkostot tarkoituksella rajaavat näkymät videoilla näyttämään ihmisiä, jotka vain 

kävelevät jalkakäytävällä julisteiden kanssa ja laulavat. Mutta kansallinen toimittaja 

älypuhelimellaan zoomaa näkyviin KOKO näkymän - mukaan lukien ne, jotka heittelevät tiiliskiviä 

ikkunoiden läpi, sytyttävät tulipaloja ja vetävät ihmisiä ulos autoistaan ja hakkaavat heidät verisiksi.

Mutta kansallinen toimittaja zoomaa älypuhelimensa näyttämään KOKO kohtauksen - mukaan 

lukien ne, jotka heittävät tiiliä ikkunoiden läpi, sytyttävät asioita ja vetävät ihmisiä autostaan ja 

lyövät heitä verisiksi. Tällaiset videot muuten poistetaan NOPEASTI Facebookista, koska ne 

näyttävät totuuden ja ovat ristiriidassa valtavirran lehdistön "enimmäkseen rauhanomaisen" 

narratiivin kanssa - ne näkyvät kuitenkin vähän aikaa, kunnes Facebook saa ne kiinni.

Toiset kansalaistoimittajat lähettivät videoita tyhjistä, autioista sairaaloista keskellä huijaus-demiaa,

kun taas valtavirran lehdistö raportoi edelleen, että virus oli "hallitsematon" ja sairaalat olivat 

"täpötäynnä" potilaita. Toiset näyttivät elävin värein, kuinka kaikkialla maassa konservatiivisten 

äänestysvalvojien ei sallittu valvoa ääntenlaskentaa, kuinka vaalit oli kirjaimellisesti varastettu. 

Ilman näitä kansalaistoimittajia emme ehkä koskaan olisi tienneet näistä asioista.

Palvelutyöllämme oli kaksi Facebook-sivua; toinen painetulle sanomalehdelle ja toinen 

viikottaiselle TV-lähetyksellemme. Facebook-sivullamme Wisconsin Christian News oli yli 12 000 

seuraajaa ja toiset 12 000, jotka "tykkäsivät" sivuistamme - mikä tarkoittaa, että kaikkiaan yli 24 

000 ihmisen OLISI PITÄNYT saada uutisemme ja tietomme, jotka lähetimme sinne päivittäin. 

Mutta Facebook harrastaa sellaista kuin "shadow-banning (varjojen kieltäminen)", mikä tarkoittaa, 

että se vähentää tarkoituksellisesti näkyvyyttäsi, jos olet kristitty tai konservatiivi -- jopa niiltä, jotka 

ovat kirjautuneet saamaan tietojasi. Parhaan arvioni mukaan näistä yli 24 000 ihmisestä 

tosiasiassa vain noin viisikymmentä sai joitakin posteistamme.

Olemme sittemmin peruuttaneet Facebook-sivumme ja siirtyneet sensuroimattomille sosiaalisen 

median sivustoille. Näillä sivustoilla ei ole kaikkia Facebookin kelloja ja pillejä; niiden palvelimet 

ovat hitaampia ja niillä on vaikeampi navigoida. Mutta ne ovat uusia ... olen varma, että näemme 

parannuksia, jos niiden annetaan jatkaa kasvuaan. Voit nyt löytää Wisconsin Christian News- ja 

WCN-TV-kanavat alustoilta: ”MeWe”, ”MyLibertyPage” ja ”Wimkin”. Toivon, että tulevaisuudessa 



voimme lisätä myös sosiaalisen median sivustot nimeltä "GAB" ja "USA.Life". Nämä sivustot ovat 

sensuroimattomia ja itseasiassa KANNUSTAVAT konservatiivisia ja kristillisiä ihanteita. Jumalan 

Sana sanoo, että meillä ei tule olla mitään tekemistä pimeyden hedelmättömien tekojen kanssa, 

vaan sensijaan paljastaa ja nuhdella niitä. Tiedän, että joidenkin mielestä olisi hyvä jatkaa ja yrittää

edistää totuutta ja jakaa evankeliumia Facebookissa pyrkien saavuttamaan kadotettuja. En 

kuitenkaan ole vielä nähnyt yhdenkään sydämen ja mielen muuttuneen Facebookin käyttämisen 

kautta.

Ja ne, jotka tietentahtoen kieltävät totuuden, eivät hyväksy sitä edes absoluuttisen 

todistusaineiston edessä.

Toivon, että tiedät nyt hiukan enemmän Facebookin ja sillä operoivien pahoista aikeista. Ja vaikka 

huomaisit niin monien lailla olevasi addiktoitunut, toivon, että harkitsisit rukoillen Facebook-tilisi 

sulkemista ja liittymistä näille muille alustoille, joilla ainakaan toistaiseksi ei näyttäisi olevan 

sensuuria eikä kristillisyyden vastaista puolueellisuutta. Vaihtoehtoinen media on tehokas ja 

hyödyllinen. Mutta meidän on etsittävä REHELLINEN vaihtoehtoinen media ja Kristuksen 

seuraajina meidän tulisi tukea alustoja, jotka puolustavat hyviä ja hurskaita asioita ennemmin kuin 

pahaa - riippumatta siitä, kuinka hienovaraisesti se ehkä on naamioitu, tai kuinka kätevä se on.

———————-

Audio CDs and transcripts of this message are available when you call me at Wisconsin Christian 
News, (715) 486-8066 or email: Rob@WisconsinChristianNews.com.
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