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Kevät 2004 - Timothyn Uni & Tulkinta Enkeliltä  

Olin seisomassa pienen kadun keskellä, keskellä kaupunkia, joka näytti eurooppalaiselta (En ollut 

varma missä minä olin). Oli tulossa pimeä. Muita ei ollut lähellä, paitsi yksi henkilö seisomassa 

minun lähelläni, noin 15 jalan (noin 4,5 metrin) päässä. Tämä henkilö ei puhunut, enkä tiennyt 

kuka hän oli.   

Sitten huomasin suuren ilmoitustaulun olevan pystyssä ja vain muutaman tiilen sen alaosassa 

pitävän sitä ylhäällä. Minä tiesin, että sen takana oli liikkuva kuorma-auto, mutta en voinut nähdä 

sitä. Sitten yhtäkkiä oivalsin… Jeesus on rekan takaosassa! Juoksin sinne, huutaen… ’Jeesus. älä 

lähde!’  

Kun saavutin suuren puisen ilmoitustaulun, huomasin, että kädessäni oli tiili, jossa oli nuoli. Asetin 

tiilen ilmoitustaulun alaosaan. Sitten kuorma-auto liikkui eteenpäin. 

Aioin juosta sen perään, mutta kadun päässä oli katusulku estämässä minua, siispä minä huusin… 

’Jeesus, tule takaisin!’ Kuorma-auto pysähtyi ja alkoi peruuttamaan. Huomasin, että liikkuvan 

vaunun ovi oli lasia. Sen takana Jeesus istui mukavassa tuolissa. Useita muita oli kuorma-auton 

perässä, nähtävästi istumassa korkeammalla kuin Jeesus (samanlaisia kuin katsomon istuimet, 

mutta pimeässä). En voinut nähdä heitä kovin hyvin.  

Kun kuorma-auto pysähtyi, se oli yhä noin 20 jaardin (noin 18 metrin) päässä. Ovi avautui ja Jeesus 

hyppäsi ulos. Hän oli pukeutunut kuin nykyaikainen mies ja parta oli ajettu. Hän viittoi minulle ja 

sanoi, ”Tule Minun luokseni, Timothy.” Kiersin esteen ja juoksin Hänen luokseen. Kun saavutin 

Hänet, minä sekä kaaduin, että kaaduin Hänen jalkoihinsa ylistämään Häntä.  

Hän kosketti päätäni, sitten nosti minut ylös ja sanoi… ”Liity Minun joukkooni kuorma-autoon. 

Minulla on paljon kerrottavaa sinulle.” Istuin rekan takaosaan lattialle ja Hän istui mukavaan 

tuoliin. Tuijotin Häneen keskittyneesti ja kuuntelin kaikella mahdillani, mutta ei väliä, kuinka 

kovasti yritin, en voinut kuulla Häntä, vaikka näin Hänen suunsa liikkuvan.  

Sen jälkeen, kun Hän lopetti puhumasta, me menimme ulos. Olimme sitten seisomassa kadulla 

jälleen. Minun juoksin Hänen luokseen ja laiton käteni Hänen ympärilleen ja puristin Häntä niin 

kovasti kuin pystyin, koskaan haluamatta päästää irti. Hän halasi minua myös ja kun Hän työnsi 

minut hellästi poispäin, hän sanoi… ”Timothy, sinun täytyy pysyä täällä hieman pidempään… Minä 

tulen palaamaan.” Hän meni takaisin kuorma-autoon ja se ajoi pois.  

Huomio: Unen jälkeen, heräsin ja annoin pojalleni pullon. Tänä lyhyenä aikana, rukoilin, että Herra 

kertoisi minulle uneni merkityksen. Kun nukahdin, näin täsmälleen saman unen jälleen, mutta tällä 

kertaa ääni sanoi… ’Kuuntele, kun annan sinulle unesi tulkinnan.’   

Pidä Vakaasti kiinni Uskostasi Messiaaseen, jota kutsutaan Kristukseksi – Jumalan Enkeliltä, 

Tulkinta Timothyn Unesta  

Tie, jolla seisot, on tienristeys uskossasi ja lähelläsi oleva mies edustaa Jumalan Pyhää Henkeä. 

Ilmoitustaulu, joka estää näkyvyyden kulkuneuvoon, jossa Jeesus Kristus on, tarkoittaa, että sinä 

nyt tiedät totuuden, mutta et vielä näe tai ymmärrä sitä. Sillä sinun uskosi on heikko ja saattaa 

langeta, aivan kuin sitä pitelisi pystyssä vain kaksi tiiltä. Sinulla on kolmas tiili kädessäsi, sen nuoli 

osoittaa suuntaa, sillä polku on suora ja kapea. Aseta se uskosi perustaan, niin että se vahvistuisi. 



Lähtevä kuorma-auto ja sitten kutsustasi palaava, edustaa sitä, että Jesus on joukossanne 

näkymättömänä, kooten Hänen ihmisiään, kaikki, jotka kutsuvat Hänen nimeään vilpittömyydessä 

ja totuudessa. Lasiovi tarkoittaa, että sinä tulet näkemään ymmärryksessäsi ja että Hän tulee 

palaamaan ja jokainen silmä tulee näkemään hänet, mutta ensin Hän tulee täyttämään kuorma-

autonsa kaikilla, jotka ovat Hänen ja ottamaan heidät Hänen mukaansa. 

Katusulku kadulla edustaa niitä asioita, jotka harhauttavat ajatuksiasi ja ihmisiä elämässäsi, jotka 

tulevat yrittämään tehdä esteen tiellesi; kaikki nämä sinun täytyy kukistaa, että pystyisit tulemaan 

lähelle Herraa, tekemään Hänen tahtonsa. Sinun lankeamisesi Hänen jalkoihinsa on kaksijakoinen 

asia… Se edustaa sinun ylistystäsi, kuin myös sinun kompastumisiasi uskossasi, synnin vuoksi, ja ne 

molemmat palvelevat sinun nöyrtymistäsi. Kuitenkin Jeesus tulee nostamaan sinut joka kerta ylös.  

Jeesuksen kutsu Hänen kuorma-autoonsa tarkoittaa, että sinä olet nyt Hänen ja sinä tulet pian 

menemään Hänen kanssaan. Istuin, missä Hän istuu, on Armoistuin. Hänen sinulle puhumisensa 

on kaksijakoinen asia… Sillä Hän tulee puhumaan sinulle muiden kuulematta ja sinä et vielä 

ymmärrä. Sillä sinä et ole vielä ottanut osaa Hänen Sanaansa, jota Hän on kutsunut sinua 

ahmimaan päivin öin. Sitten sinä tulet kuulemaan ja ymmärtämään Häntä selvästi.  

Teidän molempien astuminen alas kuorma-autosta tarkoittaa, että sinun aikasi ei ole vielä tullut 

mennä Hänen kanssaan; Hän tulee silti olemaan kanssasi hengessä. Sinun vahva, rakastava 

halauksesi tarkoittaa, että sinun täytyy pitää vakaasti kiinni uskostasi Kristuksessa, eikä koskaan 

päästää irti. Sillä monet tulevat hylkäämään sinut ja sinun täytyy olla halukas seisomaan yksin. 

Siten polku edessäsi, vain sinä voit valita kulkea sitä… Katso, Henki ei ole jättänyt sinua, Timothy. 

Sinä et ole yksin. 


