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Video: https://www.youtube.com/watch?v=svHPtyEDdP4

Mark Zuckerbergissa on jotain outoa - METAVERSEN ja ILMESTYKSEN 
yhteenliittymä

Hei Gabe-veli,

Näin äskettäin videosi AI:sta (tekoäly) ja pedon kuvasta. Me tiedämme, että olemme tulossa lähelle 
loppua. Sinua saattaa kiinnostaa tietää, onko tämä uusi Facebookin vaihe, jonka he juuri julkaisivat 
nimellä "metaverse". Jos etsit YouTubesta, siellä on videoita, joissa puhutaan osasta "metaversea" 
nimeltään "horizon home". Se näyttää eräänlaiselta virtuaalitodellisuudelta. Uskon, että sillä on iso 
rooli, kun pedon kuvaa esitellään.
Rukoilen puolestanne.
-Veli-

Ylistäkää Herraa. Kiitos tästä. Kiitos rukouksistasi. Me arvostamme sitä.

Uskon, että tämä virtuaalityyppinen teknologia tulee olemaan roolissaan lopunaikojen profetiassa. 
Me näemme, että ihmiset reagoivat ja ovat yhteydessä asioihin, joita luodaan virtuaalimaailmassa. 
Olkoon se sitten hologrammi tai kuvia, joita he voivat katsoa ja kuunnella ja jopa saada ohjeita. 
Joten he ovat kosketuksissa tähän visuaaliseen teknologiaan metaversen kautta. Kuten näette 
edessämme: "Get together, wherever". Kokoontukaa yhteen, missä tahansa. Kokoontukaa yhteen, 
missä tahansa. Ja siitä on juuri kysymys. 

Yhteen kokoontumisesta. Ollaan kirjeenvaihdossa. Ollaan yhteydessä. Pedon kanssa. Kokoonnutaan
yhteen pedon kanssa. Pedon kuvan kanssa. Kokoonnutaan yhteen missä tahansa. Missä tahansa. He 
ovat tuossa kuvassa korkeiden vuorien huipulla. He vain leijuvat taivaalla. He yrittävät osoittaa 
teille, missä tahansa oletkin tällä planeetalla, et ole liian kaukana lähetyksestä. Tämän tyyppisestä 
metaversestä. Tämän tyyppisestä teknologiasta. He saavat meidät kaikki kokoontumaan yhteen 
virtuaalityyppisen elämän kautta. 

Muistan katsoneeni elokuvaa vuosia sitten. Se oli elokuva siitä, miten luodaan virtuaalitodellisuus  
eräänlaisen headsetin (lasit, mikrofoni, kuulokkeet) avulla. Kyseinen henkilö istui tietynlaisella 
tuolilla. Ja hänet oli liitetty virtuaalitodellisuuteen. Ja he kykenivät tietyssä mielessä, irtaantumaan 
kehostaan, ja pystyivät elämään vaihtoehtoista elämäntyyliä. Sellaista, minkä he olivat luoneet. Ja 
tuossa virtuaalimaailmassa he kykenivät tekemään asioita, joita eivät olisi tavallisesti kyenneet 
tekemään - vaeltaessaan omassa kehossaan. Mutta koska heillä oli tämä teknologia, jonka he pukivat
päälle ja johon he liittyivät ja laittoivat päähänsä, he kykenivät elämään kokonaan vaihtoehtoista 
elämäntyyliä. Eri. Eri elämää. He menivät sinne, minne halusivat mennä. Ja he kokoontuivat yhteen,
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kenen kanssa he halusivat kokoontua yhteen. Ja se oli hullun tyylinen elokuva. Ja se on sitä, minne 
olemme matkalla. Tämän metaverse-teknologian avulla.

Menin yhden hakkerin puheille. Menin sinne Facebookin pääesikuntaan ja halusin puhua hänen 
kanssaan kahden kesken. Hän ei tullut luokseni. Mutta meillä oli iso kovaääninen mukanamme ja 
olen varma, että hänen kollegansa kuulivat meidät. Me julistimme hänelle, että katuu. Koska tuolla 
hetkellä hän kumarsi, te tiedätte tämän, väärille jumalille. Ja hän osoitti sen kuvissa ja me julistimme
hänelle, että on vain yksi todellinen Jumala. Joka ilmoitti itsensä Pojassaan, Jeesuksessa 
Kristuksessa. Ja hän tulee olemaan sinunkin tuomarisi. 

Ja Mark Zuckerberg, raha hallitsee hänen maailmaansa. Rahan himo, joka on kaiken pahuuden juuri.
Ja valta. Kysymyksessä on valta, jota hänellä on. Ja nyt hän on vain antikristuksen kanava - pedon 
järjestelmän kanava. Ja hän tuottaa tätä uutta teknologiaa, jotta pääsemme lähemmäs loppua. Ja sitä 
tapahtuu. Hän ei ehkä tiedä sitä, mutta häntä vain käytetään hyväksi. Paholainen käyttää häntä 
hyväkseen. Pedon järjestelmä käyttää häntä hyväkseen tuottamaan tätä teknologiaa oman 
yrityksensä kautta, joka vie meidät lähemmäs tuota lopullisuutta. Kaiken viimeinen vaihe, kun 
antikristus esittelee itsensä ja hän tulee näyttämölle ja hän luo tiettyjä teknologioita, jotka laitetaan 
oikeaan käteen ja otsaan. Ja hän asettaa sen pakolliseksi jokaiselle. 

Miehelle, naiselle, pojalle, tytölle, rikkaalle, köyhälle, vangitulle, vapaalle. Ei ole väliä, kuka olet. 
Sinun on otettava tämä merkki. Ja kaikki tämä teknologia ja kaikki tämä metaverse ja kaikki tämä 
teknologian asettaminen ihon alle tai otsaan. Se kaikki tulee olemaan roolissa, kun pedon merkki 
tulee esiin. Kuva. Hänen nimensä numero, joka on 666. Ja tämä metaverse-asia on jotain sellaista, 
mihin sinä et todellakaan halua sekaantua. Tarkoitan, sinä voit ihan vain pelata Playstationia ja 
sanoa, että käytän 30 minuuttia ja pelaan peliä. Ja sitten, kolme tuntia myöhemmin, kuusi tuntia 
myöhemmin, kahdeksan tuntia myöhemmin, se on ikään kuin aika vain olisi lentänyt. Ja sinä heität 
aikaasi hukkaan. Ja Raamattu puhuu sellaista vastaan. 

Se sanoo, että meidän tulisi käyttää hyvin oma aikamme. Jae, jonka mainitsit, on Johanneksen 
ilmestys 13:15. Se sanoo: "Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva 
puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin." Ne 
tapettaisiin. Valta antaa henki pedon kuvalle. Ja se on nähtävissä tämän tyyppisessä teknologiassa, 
missä meillä on esineitä, joita tuodaan näkyviin virtuaalisessa mielessä. Ne ovat melkein käden 
ulottuvilla. 

Me voimme nähdä soittimia ja soittaa eri instrumenteilla. Ja lukea kirjaa ja kaikki vain esitellään 
meille käden ulottuvuudella. Ja se on tämän tyyppinen metaverse, tämän tyyppinen teknologia, joka 
saa ihmisen olemaan virtuaalinen kokemus. Missä heidän ei tarvitse tehdä niitä asioita todellisessa 
elämässä. He voivat tehdä kaiken sen virtuaalisesti. Sinut vain imaistaan tuohon fantasiamaailmaan. 
Aivan samalla tavalla kuin teemme Playstationilla. 
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Muistan olleeni teini-ikäinen, kun pelasin Tomb Raideria. Tuohon aikaan. Se oli ensimmäinen Tomb
Raider. Vuosia sitten. Ja minut imaistiin sinne sisälle. Istuin viisi minuuttia ja ajattelin pelaavani 30 
minuutista tuntiin. Kuusi seitsemän tuntia myöhemmin, minä yhä pelasin peliä. Heillä on keinonsa 
imaista sinut tuohon fantasiamaailmaan. Ja sinä vain istut siinä. Kaikki nämä ovat merkkejä siitä, 
mitä on tulossa. Näinä viimeisinä aikoina, joita elämme. 

Ja ihmiset kuten Mark Zuckerberg, jolla ei ole. Te tiedätte tämän. He eivät ole Pyhän Hengen 
johdattamia. Heillä ei ole lainkaan Jumalan kunnioitusta. He eivät ylistä Herraa, Jeesusta Kristusta. 
Okei. He eivät ole rukouksessa. He eivät lue Jumalan sanaa. He ovat kaukana Jumalan sanasta. 
Heidän Raamattunsa on pölyssä. Se kerää pölyä. Heillä ei luultavasti ole Raamattua talossaan. Heillä
on erilaisia filosofisia kirjoituksia. Itämaisia uskonnollisia kirjoja. Ja tuon luonteisia asioita. Mutta 
heillä ei ole Jumalan pyhää sanaa, jonka mukaan he elävät päivittäin. Ja he eivät ole yhteydessä 
Herraan päivittäin. Koska, jos heillä olisi nuo asiat, he eivät tekisi tuollaista. 

He eivät olisi ottamassa tämän kaltaisia teknologioita käyttöön. Ja omistamassa niitä antikristuksen 
järjestelmälle. Tämä on sitä, mitä on tapahtumassa veljet ja sisaret. Elämme lopunaikoja. Ja kyllä, 
tämä metaverse ja muutkin teknologiat, joilla on tekemistä sen kanssa, että omistaudut jollekin, 
annat paljon huomiota jollekin, se vie paljon aikaasi. Ne ovat kaukana Jumalan asioista. Ne ovat 
kaikki omassa roolissaan lopunaikojen profetiassa. Ja siinä, että ne ovat osa pedon järjestelmää. 
Antikristuksen järjestelmää. Nämä ovat asioita, joita meidän on tarkkailtava. 

Ja Mark Zuckerberg tietää, että hän on samaa mieltä paholaisen kanssa. Hän tietää tekevänsä töitä 
saatanalle. Koska, jopa maallikko, saa tiedon omaantuntoonsa, kun he ovat väärällä polulla. Tämä 
tuottaa vain pahuutta. Sinun on parasta tarkistaa tilanteesi. Varmistu siitä, ettet tee sitä vääristä 
syistä. Mutta, mitä nämä ihmiset tekevät, he jatkavat vain ja jättävät asian huomiotta. He eivät välitä 
siitä pehmeästä äänestä. Okei. He eivät ota huomioon omaatuntoaan. He eivät huomioi sielussaan 
olevaa tunnetta, joka kertoo heille: tämä on väärä tie. 

He jatkavat asian hylkäämisen siihen pisteeseen saakka, että heistä tulee tunnottomia. Ja he ovat 
täydellisesti vaientaneet tuon äänen. He eivät enää ole herkkiä Pyhälle Hengelle. Ja he ovat 
mukauttaneet itsensä pimeyden puolelle. Katsokaa tuota kaveria (Videossa 00:08:45). Katsokaa 
hänen silmiään. Katsokaa, miltä hänen silmänsä näyttävät. Ne ovat mustia-aukkoja. En näe lainkaan 
elämää hänen silmissään. En näe, että tällä henkilöllä on minkäänlaista todellista luonnetta ja 
persoonallisuutta. Hän on robotin kaltainen. Hän on täällä suorittamassa tehtäväänsä. Hän on täällä 
tekemässä työtä antikristukselle. Hän on antautunut niin täydellisesti pimeälle puolelle. Olen 
julistanut hänen pääesikunnassaan. Olen kutsunut hänet keskusteluun. Halusin jutella hänen 
kanssaan kahden kesken. Halusin kertoa hänelle Jeesuksesta. Mutta hän kieltäytyi. 

Hän kuuli. Hän kuuli äänekkään... Äänekkään kovaäänisen. Hän kuuli tai hänen 
yhteistyökumppaninsa kuulivat. Hän sai viestin. Mutta hän on antanut itsensä pimeyden puolelle. 
Rahan himo on kaiken pahuuden juuri. Nyt hän on mitätön sielu. Hän on tyhjä sielu. Joten, sinun on 
oltava hyvin tarkkaavainen ihmisten suhteen kuten Mark Zuckenberg ja muut, jotka tekevät 
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yhteistyötä hänen kanssaan. Koska he eivät tuota mitään hyvää. Se on vain sitä, että sinulle sallitaan 
yksityisyys ja sinulle ei sallita sitä. Sinun täytyy julkistaa kaikki informaatiosi ehkäpä jopa 
sormenjälkesi. Sinun on ehkä annettava jopa verta. Tarkoitan, olemme tulossa siihen pisteeseen 
ajassa, että, missä he vain haluavat kaiken sinusta. 

He haluavat sinun luovuttavan itsesi kokonaan heidän järjestelmäänsä. Joten, sinulla ei ole mitään 
jäljellä. Sinulla ei ole yksityisyyttä. Sinulla ei ole enää yksityiselämää jäljellä. He vain haluavat 
sinun olevan osa heidän maailmaansa ja se on sitä, mitä tämä metaverse tekee. Se haluaa imeä 
itseensä sinut kokonaan. Ja asettaa sinut tähän virtuaalimaailmaan, jotta voit antaa itsesi tuon 
järjestelmän käyttöön. Ja sitten oletkin täysin antikristuksen käytettävissä. Ja sitten, tuo pedon kuva, 
pedon kuvalle annetaan elämä, ja kuka tahansa ei ylistä petoa, he havaitsevat sen. He havaitsevat 
sen, jos et kumarra pedon kuvaa. Sinut tullaan silloin tuomitsemaan kuolemaan. 

Joten, veljet ja sisaret. Jos koskaan on ollut aika, jolloin pitää herätä, se on nyt. Se on nyt. En tiedä 
niin kovin paljon tästä metaversestä, mutta kun opiskelin sitä vain lyhyen ajan ja pienen hetken, se ei
näytä miltään sellaiselta, mikä on hyvää. Koska se nappaa sinun aikasi tehdäksesi Jumalan tahdon. 
Jokaisen miehen, naisen, pojan, tytön pitäisi olla etsimässä Jumalaa. Heidän pitäisi olla etsimässä 
sitä, mitä heidän pitää tehdä Jeesukselle Kristukselle ja hänen kuningaskuntansa edistämiseksi. 
Jeesus teki niin 12-vuotiaana. Hän oli kaksitoistavuotias, kun hän oli jo isänsä asialla. Hän ei 
pelannut Playstationia 8 tuntia päivässä. Hän ei ollut virtuaalitodellisuudessa. 

Eikä hän leikkinyt asioilla kuten metaverse. Ei, heillä ei ollut sellaista, mutta heillä oli toisenlaisia 
huomionkohteita, joihin hän olisi voinut uppoutua. Viihdettä. Mutta, hän oli isänsä asialla. Eikä 
Mark Zuckerbergilla ole mitään tekosyytä. Hänen pitäisi olla tuolla ulkona kertomassa ihmisille 
Jeesuksesta Kristuksesta. Ja olla todistamassa kadoksissa oleville. Mutta hän ei tee niin. Hän 
muotoilee näitä keksintöjä, jotka vetävät ihmisten huomion pois Jeesuksesta Kristuksesta. Sellaiset 
asiat syövät heidän aikansa. 

He ovat vain möykkyjä. Lihamöykkyjä. Jotka eivät tuota mitään. Ja Jeesus sanoi, ettei jokainen joka 
sanoo, Herra, Herra, pääse sisälle taivaan kuningaskuntaan. Vaan sellainen, joka tekee isäni tahdon, 
joka on taivaassa. Meillä ei ole aikaa tällaiselle. Meidän on vaellettava tarkkaavaisesti, viisaasti, ei 
niin kuin hölmöt. Ja meidän on käytettävä aika hyödyksi, koska tämä aika on paha. Meidän on 
oltava Herran asialla. Ja tämä metaverse ja virtuaaliteknologiat ja Playstationit ja vastaavat asiat, ne 
syövät ihmisten ajan. Joten he eivät pysty tekemään Jumalan työtä. Se on kaikki osa paholaista. Se 
on osa paholaisen suunnitelmaa. 

Se on siinä, että henkilön elämä kulutetaan. Se on siinä, että heidän motiivinsa, heidän 
toimintasuunnitelmansa varastetaan. Ja tilalle annetaan jumalattomia motiiveja ja jumalattomia 
toimintasuunnitelmia. Asioita, jotka ovat mitättömiä. Ne ovat ajan hukkaamista. Se on sitä, mitä 
tämä metaverse on. 
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Ylistäkää Herraa. Toivon, että tämä pieni puheeni ja selitys siitä, mitä tämä metaverse yrittää saada 
aikaiseksi, avasi silmäsi. Koska se on tulossa. Ihmiset. Se on tulossa. He haluavat vain kuluttaa 
aikasi. He haluavat sinun kommunikoivan vain teknologian, robottien ja tekoälyn kanssa. He eivät 
halua sinun olevan enää ihminen. He haluavat sinun olevan robotti tai että teet robotin asioita. 
Sinulla ei ole maalaisjärkeä tai järkevää ajattelua. Sinä vain noudatat ohjelmaa. Se on aivan kuin 
tekoäly. Niin kuin robotti. Sinä vain. Sinä vain syötät jotain sinne sisälle ja saat informaatiota ja sinä 
annat informaatiota. Mutta sinä et anna mitään omaasi. Olet osa järjestelmää. He haluavat omistaa 
sinut. 

Seuraavaan kertaan.
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