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24 tunnissa muutos tuli. Yliluonnollinen Jumalan käsi / kuolema iskee 
päätuomariin / mellakat Amerikassa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8lUuMDdjH7Y

Timothy Dixon on jälleen saanut Herralta unen, joka valaisee jokaisen kristityn mieltä. Jokaisen 
vihollisen sydän puolestaan on raivosta ja vihasta myrkyttynyt tämän Timothyn viestin jälkeen. 
Kiitos Herralle näistä Jumalan miehistä ja naisista, jotka saavat profeetallisia unia koskien omaa 
valtiota ja kansakuntia. Kiitos Jeesus Kristus.

Timothy laulaa ja kertoo verkkaisesti unestaan ja tulkitsee sitä Kaikkein Korkeimman profeetan 
tarkkuudella. Hän myös mainitsee 38 vuotta sitten tapahtuneen asian, kun hänestä tuli kristitty. Hän 
kohtasi tuolloin Jumalan. Hän syntyi uudelleen ylhäältä raamatullisin termein. Jumala paljastaa 
pahuutta yhä enemmän ja enemmän Amerikassa ja sitä myöten myös muualla. Nämä ovat 
maailmanlaajuisia asioita, mutta pääosoin viesti on amerikkalaisille. Tulemme näkemään paljon
lähiaikoina. Timothy kannustaa valmistautumaan, rukoilemaan, olemaan sanassa ja julistamaan 
Herran sanaa. Pitäkää kiinni Jeesuksen kädestä.

Lopuksi Timothy rohkaisee ihmisiä tekemään sitä, mitä hän itsekin tekee. Hän aikoo seisoa Jumalan 
sanassa, julistaa sitä ja profetoida. Hän tekee sitä niin pitkään, kun Jumala tahtoo. Hän sanoo, että 
nämä ajat ovat Jumalan hengen aikaa. Elämme aikaa, jolloin on viimeinen mahdollisuus. Jumala on 
jo pitkään, pitkään, pitkään armahtanut pahoja ihmisiä ja antanut heille aikaa kääntyä elävän 
Jumalan puoleen - Jeesuksen Kristuksen puoleen. Mutta nyt ei enää ole aikaa. Elämme kriittisiä 
aikoja. Jumalan armon aika alkaa olla lopussa. Pahuus paljastuu ja pahat ihmiset tekevät 
epätoivoisia tekoja, koska heidän sydämensä pettää heidät.

Sen sijaan Jumalan ihmiset alkavat julistamaan, puhumaan, profetoimaan, karkottamaan saastaisia 
henkiä, parantamaan ihmisiä. Merkit, tunnusteot ja ihmeet seuraavat heitä, jotka seuraavat Jeesusta 
Kristusta. Jeesuksen seuraajissa on profetoimisen henki. 

Kirkkokuntien ja -suuntauksien rajat eivät enää merkitse, koska kysymys on ihmisistä, joiden 
sydämessä on tapahtunut muutos - heistä on tullut uudestisyntyneitä kristittyjä. He näkevät kirkon 
perinteen olevan vain fossiili. Menneisyyden jäänne, joka jää historiaan voimattomana ja 
tehottomana. Yksi uusi ihminen nousee Jumalan hengessä ja tapahtuu uudistumista kaikissa 
kirkoissa. Monet silmät aukenevat. Monet korvat aukenevat. Silmät ja korvat ja sydän, joka on ollut 
paholaisen sokaisema. Moni kokee sydämen ympärileikkauksen, jossa syntinen osa leikataan pois 
Jumalan hengen voimalla. 

Halleluja. Aamen.
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