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Profeetallinen uni - kotka on laskeutunut

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fi7ohXxg-uc&t=475s&ab_channel=TimothyDixon

Timothy Dixon kertoo, tällä kertaa lyhyestä unesta, jossa hän oli Washingtonissa ja katseli 
kongressitaloa (Capitol Building). Ensimmäisenä hän näki, että Nancy Pelosia saatettiin 
kongressitalosta ulos käsiraudoissa. Kongressitalosta saateltiin ulos useita muitakin henkilöitä 
suureen panssaroituun ajoneuvoon. 

Timothy kertoo innostuneensa tässä vaiheessa unessaan ja ajatteli, että on nähnyt tämän unen 
ennenkin: hopea kettu (silver fox/red fox, vulpes vulpes). Tässä kohdassa unta, Jumala alkoi 
puhumaan Timothylle: se on lähellä. Seuraavina päivinä, se on tulossa. Se tulee kiihdyttämään 
elonkorjuuta. 

Ennen kuin heidät laitettiin käsirautoihin, he olivat senaatin istuntosalissa. Ja sinne tuli noin 40-50 
poliisia ja Nancy Pelosin katse... Hän oli täydellisesti kauhistunut. Hän oli järkyttynyt. Hänellä ei 
ollut aavistustakaan, että tämä oli tulossa. 

Ja minä (T.Dixon) tiesin, tuossa unessa, että N.Pelosi oli tuossa paikassa ja hän tietää kaiken. Mutta, 
tästä hänellä ei ollut aavistustakaan. 

Ja monet poliitikoista ja Nancy mukaan luettuna olivat täysin valmistautumattomia tuohon ratsiaan. 
Kongressirakennukseen tuli erityisjoukkoja. Ne olivat ihmisiä, jostain haarasta, jota en tuntenut. 
Mutta tiesin, että he olivat pukeutuneet tavalla, joka vastaa armeijan erityisjoukkoja. Heidän 
varusteensa olivat vastaavat, jotka mellakka-ryhmillä (riot squad) on. 

Ja he ovat olleet suunnitelleet tätä: Valkoisen talon valtaamista. 

Minä liikuin välillä taaksepäin ja välillä eteenpäin ajassa, koska nyt havaitsin olevani Valkoisen 
talon edessä ja katselin noita erityisjoukkojen miehiä ja naisia. He liikkuivat eteenpäin 
kongressirakennuksen suuntaan kaikista suunnista. 

Minä tiesin, että heillä oli hallinnassaan kaikki ilmansuunnat ja kaikki mahdollisuudet paeta oli 
estetty. Sitten he ryntäsivät sisälle rakennukseen.

Useita agentteja ja FBI-agentteja pidätettiin, koska he olivat ottaneet osaa Amerikan:n valtaamiseen. 

Ja sitten liikuin, unessani, D.C:n lähellä olevaan armeijan esikuntaan (military command center). 
Sitten, minä (T.Dixon) sanoin: "Heidät kukistetaan päivässä." Tässä kohdassa minä siis lainasin 
itseäni uudelleen jostain, jonka Herra oli kertonut minulle jo aikaisemmin. Ja te varmaankin 
muistatte Herran sanan, jossa hän sanoi, että he tulevat häviämään yhdessä päivässä. 

Sitten minä katselin kongressitalon edessä avautuvaa näkymää. Ja katsoin ylös taivaalle, koska 
kuulin helikopterin äänen. Lähellä minua seisoi mies, jolla oli radioyhteys. Kun sitten kuulin hänen 
radiostaan kuuluvan: "Inbound Marine One. Inbound Marine One." Tässä kohdassa ajattelin kaikkia 
niitä sanoja, joita Herra on minulle antanut unissani ja näyissäni. Ja jotka kertoivat juuri tästä 
tilanteesta ja tapahtumasta, mitä silmieni edessä oli parhaillaan tapahtumassa. 
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Minä tiesin, että presidentti Trump oli Marine One:n kyydissä. Suunnitellen laskeutumista 
Valkoiseen taloon. Minä myös tiesin unessani, ettei presidentti Trumpilla ollut aavistustakaan, että 
koko tämä tilanne ylipäätään on tapahtumassa. Koska se oli piilossa myös häneltä. 

Suurin osa hallinnosta vain lähti pois ajoneuvolla, mutta heidän tilalleen tuli toisia. Ja siellä oli pieni 
tila. Valkoisessa talossa, kongressitalossa, ihmiset vain lähtivät sieltä pois. Minä tiesin, että sinne on 
tulossa toisia ihmisiä, jotka ottavat heidän paikkansa. 

Sen näkeminen oli sanoinkuvaamatonta. Että sellainen tapahtui. Sitten sain Herralta sanan ja hän 
sanoi: "Olkaa paikoillanne (Stand still). Olkaa paikoillanne ja katsokaa Herran 
pelastus (Stand still and see the salvation of the Lord)." 

"Sillä se, mitä olette tänään nähneet, tässä unessa, on pian tulossa. Pysykää vakaasti paikoillanne 
älkääkä liikkuko. Pysykää paikoillanne, koska te olette minun ääneni maailmalle. Puhukaa sitä, mitä 
minä olen teille antanut. Älkää murehtiko. Muutosten keskellä - älkää murehtiko. Älkää murehtiko 
jälkiseurauksia. Älkää murehtiko lopputulosta. Puhukaa sitä, mitä olen teille kertonut."

Ja sitten minä heräsin.

Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. 

Ja te varmaan kysytte itseltänne: "Uskonko minä tuota?" Minä aivan varmasti kysyn itseltäni noin. 
Minä olen oppinut vuosien varrella puhumaan sitä, mitä Jumala on minulle antanut. Se ei ole
minun päätökseni saattaa asia tapahtumaan tai epäonnistumaan. Se ei ole minun käsissäni. Minua 
vaaditaan vain puhumaan: "Näin sanoo Herra, . . ." Ja Hän tekee loput. Minä olen vain 
palvelija. 

Kiitän Jumalaa kaikista teistä. Kirjoittakaa meille postilokeroon 417, Midland City, Alabama, 36350. 

Ja minun weppisivuni on: https://www.timothyvdixonministry.org/

Voitte mennä sinne ja näette, missä olemme seuraavaksi: kesäkuun 10-12. Olemme Fort Paynessa 
Alabamassa. Se tulee olemaan iso juttu. Olen todella innoissani tänä aamuna tästä unesta, koska olen 
rukoillut usean päivän ajan. Ja kysynyt Herralta. Minun pitää kuulla sinun puhuvan minulle. Ja, 
minä tiedän, ettei hänen olisi tarvinnut tehdä sitä. Minulta vaaditaan, että olen Sanassa alusta lähtien. 
Mutta kiitän Herraa siitä, että hän puhui. Se rohkaisee minua. 

Kun Jumalalla on suunnitelma, kun hän on keskittynyt siihen, kun hän on päättänyt tehdä jotain, 
mikään ei voi estää Herraa tekemästä sitä. Rakastan kaikkia teitä. Kiitän kaikkia teitä tuestanne ja 
avustanne, rukouksistanne. Te rukoilette puolestamme. Ja minä todella arvostan jokaista teistä. 
Jumalalle kiitos siitä. Minä rukoilen, että teillä on siunattu päivä. 

Kiitos Jeesus. Uskon, että tämä tapahtuu pian. 

Sivu kääntyy. Jumalan siunausta. 
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