703. Mikä on Kiirastuli & Kuinka Minä voin välttää Puhdistuksen Tulet?
MIKÄ ON KIIRASTULI & KUINKA MINÄ VOIN VÄLTTÄÄ PUHDISTUKSEN TULET…
Jeesuksen ja Sisar Claren Opetus, 14. Toukokuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, kallisarvoinen Herra Jeesus, kun selität meille Taivaan ja Pyhyyden lakeja.
Armoa Herra, Armoa… Amen.
Minun rakkaat, kaikki maailman rukoukset voivat tehdä vähän miehen tai naisen puolesta, jotka
vähättelevät ja tunteen tasolla vahingoittavat puolisoaan. Mitä te arvelette… Te voitte käydä
kirkossa ja antaa kymmenykset, ja sitten tulla kotiin – ja halveksia puolisoa? Luuletteko te todella,
että se korvaa teidän sydämenne ilkeyden?
Antakaa minun kertoa teille yksinkertaisesti, se ei korvaa. Minä en ole keskustellut tästä aiheesta
vielä, mutta on aika tehdä se.
Ihmiset ovat siinä käsityksessä, että kun he kuolevat, he menevät joko Taivaaseen tai Helvettiin.
Näin ei ole asia. Ei Jeesuksen tai Apostolien opetusten mukaan, Alkuaikojen Kirkon mukaan. Tai
edes Juutalaisten mukaan. He kaikkein useimmin menevät puhdistuksen paikkaan, jota Pyhät
Kirjoitukset kuvaavat vankilaksi.
1.Pietarin Kirjeessä 3:19… ”Kristus tehtiin eläväksi hengessä, jossa Hän myös meni pois ja saarnasi
vankeudessa oleville hengille.”
1.Pietarin Kirjeessä 4:6…”Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin
olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä, niin kuin Jumala
elää.”
Kiirastuli tulee latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa puhdistusta. Katolinen Kirkko antaa nimen
Kiirastuli (=Purgatory) lopulliselle puhdistukselle kaikille niille, jotka kuolevat Jumalan armossa ja
ystävyydessä, mutta ovat silti epätäydellisesti puhdistetut. Juutalaisuus myös uskoo kuoleman
jälkeisen puhdistuksen mahdollisuuteen ja voi jopa käyttää sanaa ”purgatory” esittämään
samankaltaisen rabbiinisen Gehennan konseptin ymmärtämistä ja tarkoitusta.
Matteuksen Evankeliumi 5:25-26… ”Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä
olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua
oikeudenpalvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et
pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin rovon.”
Tämä ei ole Katolisten oppi, tämä on Alkuaikojen Kirkon oppi, Pietarista alkaen. Mutta
opinkappaleen kieroutumisen vuoksi, ihmisille kerrottiin, että heidän rakkaansa eivät menisi
Taivaaseen, elleivät he maksaisi Messusta, tai maksaisi kymmenyksiä, jne. jne. Siitä tuli keino
pakottaa lisää rahaa köyhiltä ja leskiltä. Tämä oli yksi halveksittavimmista asioista, mitä tehtiin ja
aiheutti sen, että Martin Luther jätti Kirkon.
Mutta se ei anna kristityille tekosyytä olla seuraamatta Apostolien opetuksia. Kiirastuli on hyvin
todellinen. Ja jos minä kuolisin tänään? Minä luulen, että minä menisin sinne. Katsokaahan, minun
asenteeni ovat ajoittain synnillisiä ja eivät ole pyhiä. Tämä jättää saastaisen tahran minun
Morsiuspukuuni ja tavat, joilla minä olen vahingoittanut muita enkä ole katunut.
Kristus sovitti meidän syntimme Ristillä, mutta Hän ei korjannut vahinkoja, joita me aiheutimme.
Meidän täytyy silti tehdä vahingonkorvaus. Ja jos katumus on vain pintapuolista, me emme ole sen
näkemyksen alaisia, jota me tarvitsemme liuottaaksemme ne rumat tahrat hääpuvustamme.

Matteuksen Evankeliumi 12:36-37…”Mutta Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä
ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan
vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”
Siispä, jos me henkisesti, fyysisesti tai tunteiden avulla vahingoitamme toisia, tulee aika, jolloin
meidän pitää korjata vahingot ja muuttaa sydämemme tila, joka aiheutti meidät ajattelemaan
tehdä niitä asioita. Jos se ei tapahdu ennen kuolemaa, Herra on armollisesti tehnyt varustelun, jota
on verrattu Vankilaksi – ja siitä on tullut paikka, jolla tarkoitetaan puhdistumista. Kiirastuli on
kärsimyksen paikka armossa kuoleville, muuta ketkä eivät vielä ole muuttaneet myrkyllisiä
asenteitaan, että he voisivat työskennellä armon kanssa, saavuttaakseen sydämen puhtauden ja
täydellisen veljellisen rakkauden.
Sanokaamme, että kristitty mies joutuu kiistaan vaimonsa kanssa ja sanoo julmia asioita hänelle,
sitten hän kävelee ovesta ulos ja auto osuu häneen ja hän kuolee. Sanokaamme, että hän on hyvä
kristitty – hänellä on luonteenlaatu, jota hän ei ole koskaan saanut hallintaansa. Ei rikollinen, ei
pieksä vaimoaan fyysisesti. Ruokkii köyhiä ja huolehtii lapsistaan, mutta sortuu pahalle tuulelle ja
haavoittaa vaimoaan sanoillaan. Kun hän kuolee, hänen tulisi mennä Taivaaseen. Mutta on vain
yksi ongelma: myrkyllisellä asenteella, kuten hänellä on, ei voi päästä Taivaaseen, joka on ikuisen
ilon paikka.
Siinä vaiheessa hän näkee itsensä sellaisena kuin hän on. Ilman fyysisen ruumiin, vaatetuksen ja
sellaisen häiriötekijöitä. Hän näkee sielunsa tilan ja tietää, että hän ei voi mennä Taivaaseen sillä
tavalla. Ja se iskee häneen kuin rekka. Sen sijaan, että tulisi yliajetuksi, se sytyttää hänen
sydämensä todelliseen katumukseen, joka polttaa kuin atomituli hänen sielussaan. Hän näkee
synnillisyytensä ja sen mitä hän on tehnyt muille – ja katumuksen liekit kuluttavat häntä.
Onko teille koskaan käynyt niin? Epämiellyttävä todellisuus, jota te välttelitte katsomasta tai jolle
olitte sokeita, yhtäkkiä tulee todelliseksi… Kuin kun saa positiivisen tuloksen raskaustestistä 16
vuotiaana ja teidän koko maailmanne romahtaa pelon aaltoihin, jotka ovat kaikkialla ympärillänne.
Kiirastuli on sellaisen surun tila synnillisistä elämän tavoista, joista te kieltäydyitte luopumasta.
Teitä kuluttavat hengelliset puhdistuksen tulet ilman, että kukaan lohduttaa teitä, ei ole ketään,
jonka kanssa puhua, ei ruokaa syötäväksi tai vetämässä huomiota pois, ei vettä juotavaksi. Se on
todellisen hengellisen kidutuksen paikka.
Kuitenkin, jos te kysyisitte henkilöltä, jos he haluaisivat pois, he vastaisivat… ”Ei ennen kuin minä
voin mennä Taivaaseen!” Taivas häämöttää heidän edessään. Jeesus vierailee heidän luonaan. Äiti
Maria vierailee heidän luonaan. Ja he saavat satunnaisia lohdutuksia ja voimistavia armoja.
Jeesus on tehnyt varustamisen. Mies on kauhuissaan sielunsa tilasta ja on liekeissä hengellisessä
ruumiissaan, kivuissaan ja katumuksessaan kauhean tapansa vuoksi. Siispä, Jeesus ottaa hänet
sivuun, paikkaan, missä muut sielut käyvät läpi puhdistusta ja armo tekee työtä hänen kanssaan,
kunnes hän katuu täysin ja on vapaa tästä asenteesta. Sitten hän on puhdistettu ja valmis
menemään Taivaaseen.
Minä näin unen yhtenä yönä, että Ezekiel ja minä olimme lentokoneessa ja se murskaantui ja me
kuolimme. Nyt me olimme paikassa, mikä näytti suurelta teatterilta, jossa oli useita ovia, jotka
johtivat istuma-alueelle. Me emme olleet yksin. Monet olivat siellä ja jokainen oli nimetty tietylle
ovelle. Minä heräsin siitä unesta ja minulla oli hyvin outo tunne. Herra paljasti minulle, että jos
minä kuolisin silloin, tai nyt, minä en menisi Taivaaseen vaan Kiirastuleen – koska minä elin itseäni
varten, en muita. No niin, se ravisteli meitä.

Itse asiassa, kun minä ensin kuulin Kiirastulesta, minun täytyi tehdä välitön todellisuus tarkistus
elämälleni. Minä kysyin itseltäni joitakin vakavia kysymyksiä. Menisinkö minä Taivaaseen vai
Kiirastuleen? Se sai aikaan joitakin vakavia henkilökohtaisia muutoksia. Erityisesti minun
päättäväisyyteni olla himoitsematta tavaroiden perään tai olla laiska.
Ezekiel oli sanonut… ”Pyydän, Herra. Anna minun Kiirastuleni olla täällä Maapallolla!”
Ezekielin isä oli väkivaltainen alkoholisti, joka pahoinpiteli häntä ja hänen veljiään, mutta
enimmäkseen häntä. Hänen isällään vain oli jotain häntä vastaan. Ja tämä on aika yleistä
uhrisieluille ja heille, jotka on kutsuttu palvelemaan – Saatana vainoaa heitä lapsuudesta alkaen.
Tähän päivään asti, Ezekielillä on ollut vaikeaa istua pöytään syömään. Koska kun hän oli pieni,
hyvin usein jotain tuli hänen isälleen ja hän hyökkäsi ja pieksi hänet. Hän oli kevyen sarjan
nyrkkeily mestari ja tiesi, miten isketään. Epäilemättä ongelmat mitä hänellä on
ruuansulatuskanavassaan, liittyvät siihen.
No niin, kun hänen isänsä viimein kuoli ja haudattiin, perhe sanoi perinteiset rukoukset kuolleelle.
Ja juutalaiset tekevät niin, itse asiassa, vuoden ajan. Mutta kymmenen vuotta myöhemmin, hänen
isänsä tuli hänen luokseen unessa ja pyysi häntä pitämään kolme Messua lisää – ja hänet
vapautettaisiin Kiirastulesta. Kymmenen vuotta! Häntä pidätettiin Kiirastulessa, puhdistavissa
tulissa, kymmenen vuotta!
Niille teistä, jotka pahoinpitelevät puolisoaan, lapsiaan tai jopa vanhoja vanhempiaan – tämä on
suuri herätys. Pyydän, muuttakaa tapojanne, kun yhä olette tällä Maapallolla, rakkaat. Te ette
halua mennä Kiirastuleen edes viideksi minuutiksi.
Matteuksen Evankeliumissa 5:17-20 sanotaan… ”Älkää luulko, että Minä olen tullut lakia tai
profeettoja kumoamaan; en Minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään. Sillä totisesti Minä
sanon teille: kunnes maa ja taivas katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto,
ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä
ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta
joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä
Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja
fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Jeesus, mitä Sinulla on sydämelläsi?
Jeesus aloitti… ” Minun sydämeni mukaista on, että kuolemanne hetkellä, te lennätte Taivaaseen
päin. Ilman esteitä – suoraan Minun odottaville käsivarsilleni. Että te syötte hedelmiä ja yrttejä
puista, jotka ovat Elämän Virran rannalla ja tulette täysin parantuneiksi ja ennallistetuiksi
Maapallolla teille tehdyistä vahingoista. Minä haluan teidän jokaisen näkevän Minut kasvoista
kasvoihin. Mutta tämä ei voi tapahtua selvästi ja täysin, ennen kuin synnin kerrokset on pesty
puhtaaksi.”
” Joka päivä, Minä tulen teidän luoksenne niiden asioiden kanssa, jotka täytyy muuttaa teidän
luonteessanne, teidän tahdostanne. Minä suihkutan teitä rakkaudella ja vahvistan teitä. Niin, että
te vahvistutte ja voitte välttää synnin tilaisuudet. Minä rakastan teitä hellästi, niin että te
vuorostanne voitte muuttaa vihanne ja kaunanne rakkaudeksi muita kohtaan ja välttää Kiirastulen
liekit.”

” Mutta jos te ette tule Minun luokseni joka päivä ja vietä tarpeellista aikaa, että nämä
parantumiset tapahtuisivat, te tulette kävelemään ulos ovesta ja jatkamaan toistenne
loukkaamista – koska teiltä puuttuu myötätuntoa ja rakkautta. Teiltä puuttuu, koska te ette laita
Minun kanssani kahden kesken olemista oikeaan tärkeysjärjestykseen.”
” Kun Päivä tulee, jolloin on teidän Maapallolta lähtöhetkenne, riisuttuna kaikista häiriötekijöistä ja
aistimuksista – te tulette seisomaan Minun peilini edessä ja näkemään jokaisen epätäydellisyyden
ja jatkuvan synnin tavan. Te tulette tuntemaan rakkauden puutteenne ja vihanne voimakkaasti ja
tunnistamaan itsenne olevan täynnä kaunan, ahneuden, himon ja niin monen muun synnin
myrkyllistä myrkkyä, joiden te olette sallineet juurtua ja elää teissä.”
” Te olette tienneet, että ne asiat ovat olleet siellä, mutta te ette ole tajunneet, että tulisi aika,
jolloin TEIDÄN, ei Minun, täytyisi työstää ne, päästäksenne Taivaan porttien läpi. Voi, millainen
päivä se tulee olemaan. Kunniakas heille, jotka ovat itkeneet puutteitanne ja syntejänne. Vaikka te
olette saattaneet olla heikkoja ja langenneet ennen Taivaaseen tuloa, jos te olitte
peräänantamattomia ja päivittäin kukistitte itsenne, armo tullaan lisäämään teille. Teidän
peräänantamattomuutenne, teidän toimienne tukemana, hankki teille teidän anteeksiantonne.”
” Mutta muille, jotka ovat vältelleet sitä Päivää, se tulee olemaan kauheaa. Te tulette värisemään
Minun peilini edessä ja haluamaan juosta ja paeta, niin saastaisilta te tulette näyttämään
itsestänne ja muista Taivaassa. Pyydän, pyydän, tehkää rukousajastanne Minun kanssani
tärkeysjärjestyksessänne numero ykkönen ja katukaa tahdittomuuksianne. Katukaa ja korjatkaa
vahinko, mitä te olette tehneet muille sieluille. Tulkaa Minun luokseni saadaksenne todellisen
katumuksen armon ja Armoa. Minä puolestani tulen tekemään sen mitä voin, tuodakseni teidät
tilaan, missä te voitte viimeinkin olla Minun ja Taivaan pyhimysten kanssa. Mutta Minun lapseni,
teidän täytyy mennä katumuksen tulien läpi, jatkuvien synnin tapojenne takia, mitä te olette
kieltäytyneet voittamasta. Ne eivät voi tulla teidän mukananne Taivaaseen; niistä täytyy
täydellisesti päästä yli.”
” Minä tiedän, että ne teistä, joilla on protestanttinen tausta, te tulette antamaan lähdöt tälle
opetukselle ja todellisuudelle. Mutta pitäisikö Minun pidätellä antamasta sitä teille, koska toiset
valehtelivat teille, eivätkä muodostaneet teidän omiatuntojanne asianmukaisesti? Vai pitäisikö
Minun antaa teille mahdollisuus muuttua, kun teillä on vielä aikaa? Minä rakastan teitä suuresti.
Minä en voi pidättää totuutta teiltä, ettette te saata itseänne alttiiksi suurempiin velkoihin
elämissänne.”
” Kun Minä kerroin vertauksen häävieraasta, Minä mainitsin, että yksi oli epäasiallisesti
pukeutunut. Se yksi ei ollut ponnistellut yhtään korjatakseen vikojaan ja korjatakseen vahinkoa,
mitä oli tehnyt muille – siksi häneltä kiellettiin pääsy.”
” Ja niinpä, te voitte varmistua tästä, että teitä ei tulla ottamaan Taivaaseennostossa – ellette te
joko voita vikojanne tai vilpittömästi omistaudu voittamaan niitä joka päivä. Missä tapauksessa te
tulette varmasti saamaan Armon ja tulemaan Minun luokseni. Minä rakastan teitä, Rakkaat
Morsiamet. Minä rakastan teitä niin hellästi, kun Minä näen teidän kamppailunne joka päivä
päästä yli kiusauksistanne ja synneistänne. Te tuotte suurta iloa kaikille Taivaassa teidän
omistautumisellanne olla Minun ja vain Minun. Voi, kuinka Minä vaalin teitä!”
… tämä oli Hänen viestinsä loppu Clarelle. Tässä varmistus toisesta lähteestä:

20.Minä sanon teille tänä aikana: Älkää hyväksykö ajatusta ”helvetistä”, jonka ihmiskunta on
hyväksynyt. Tässä maailmassa ei ole sen enempää helvettiä, muuta kuin elämä, jonka ihminen on
luonut sodillaan ja vihallaan. Ja hengellisessä laaksossa, ei ole muuta tulta kuin suuri katumus, jota
henki tuntee, kun sen omatunto näyttää sille sen virheet.
25. Tuli on kivun symboli: katumusten, jotka kiduttavat henkeä, puhdistaen sen, niin kuin kulta
puhdistetaan sulatusastiassa. Siinä kipu on Minun tahtoni ja Minun tahtoni on rakkaus teihin.
(KOLMANNESTA TESTAMENTISTA, Jeesus Kristuksen paljastuksia, Kappale 27, Tuonpuoleinen)

