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PUHDISTUKSEN TULET… TE VALITSETTE, TÄÄLLÄ MAAPALLOLLA TAI TUONPUOLEISESSA
Opetus Jeesukselta & Sisar Clarelta, 20. Toukokuuta, 2019.
( Clare ) Kiitos Sinulle, Jeesus, Sinun lupauksestasi saattaa loppuun työ, jonka Sinä olet meissä
aloittanut. Vaikka se tarkoittaisi sen jälkeen, kun me olemme lähteneet Maapallolta.
No niin, rakkaat Sydänasukkaat, Kiirastulen oppi tarvitsee hieman selvennystä. Ja
Roomalaiskatolinen kirkko. Mikä EI ole sama Kirkko kuin se mitä me seuraamme.
Me seuraamme Alkuaikojen Kirkkoa, ennen Roomaa, ennen kuin kaikkia muutoksia, jotka tulivat
Rooman myötä. Ensiksikin, minä aion vaihtaa nimen Kiirastuli (=”Purgatory”) vastaamaan
enemmän Evankeliumeja. Koska sana tulee latinankielisestä sanasta. Siispä me tulemme
kutsumaan sitä Raamatun nimellä sille… Puhdistuksen Tulet (=”The Fires of Purification”).
Ja minä tiedän mitä te tulette sanomaan… ”Se tulee tehdyksi, kun me olemme matkalla
Taivaaseen, eikö tulekin?” Tiedättehän, kuin suuri hengellinen suihku, pesten pois kaikki pilkut,
rypyt ja tahrat?”
No niin, ilmeisesti ei – tai Jeesus ei olisi sanonut Matteuksen Evankeliumissa, 5:26… ”Totisesti
Minä sanon sinulle, sieltä (vankeudesta) et pääse, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin rovon.”
”Vankila” johon Evankeliumissa viitataan, on Kiirastuli, kun taas ”ropo” edustaa kaikkein
vähäisimpiä syntejä, joita ihminen tekee.
Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä 3:11-15 sanotaan… ” Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on
hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on
pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi.”
Minun rakkaat, antakaa minun jakaa kanssanne, mitä minä uskon, että tämä puhdistus todella on.
Oletteko koskaan tehneet jotakin todella, todella väärin, jota te ette tunnistaneet niin pahaksi,
ennen kuin te teitte sen, mutta yrititte selittää sen olemattomiin. Oletteko koskaan juorunneet ja
vahingoittaneet jonkun mainetta, aiheuttaen heidän menettämään työpaikkansa tai ongelmia
avioliittoon? Tai ehkä te olitte onnettomuudessa, missä lapsi tai aikuinen kuoli ja onnettomuus oli
teidän syynne.
Kun te saitte selville, että te olitte väärässä tai olitte vastuussa viattomien ihmisten kärsimyksestä,
miltä teistä tuntui? Minä olen tehnyt asioita menneisyydessäni, joista olin hyvin häpeissäni.
Ja kun Herra haastoi minut siitä, mitä minä olin tehnyt ja ketä olin vahingoittanut, oli kuin minun
ruumiini päälle olisi kaadettu sulaa metallia. Minun kasvoni muuttuivat punaisiksi, minun polveni
alkoivat tutisemaan ja minun täytyi istua alas.
Mahdollisesti te saitte joitakin huonoja uutisia, jotka aiheuttivat sen reaktion teissä. Minä uskon,
että se tunne on puhdistuksen tulet, kun oivaltaa, että mitä on tehnyt. Se oli shokki ja minä en
pystynyt ymmärtämään sitä. Kaikki mitä minä pystyin tekemään, oli olla mykkänä, kunnes Jumala
antoi minulle armon tunnistaa ja kohdata se. Nyt me tällä Maapallolla, asutamme ruumista, joka
toimii puskurina tai eristimenä hengellisestä maailmasta, mikä on hyvin tiivistä energiaa.
Mutta, kun me jätämme ruumiin jälkeen, ei ole enää puskuria. Olemme ilman ruokaa, vettä,
häiriötekijöitä, ruumiillisia lohdukkeita; ystäviä, joille soittaa, tekosyitä keksittäväksi. Meidät on
riisuttu alastomaksi sieluksi, mikä on nyt tuomion tulen alla. Ei ole jäätelöä syötäväksi, ei viiniä

juotavaksi, ei ketään lähistöllä syytettäväksi. Me olemme kuin raakaa ihoa Herran edessä. Jokainen
hienoinen tuulahdus pistää ja polttaa, kun ihon päällyskerros on poistettu.
Tässä kohden minä ajattelin, että… ”Tiedätkö, Herra, ehkä Sinun pitäisi selittää tämä?” Ja Jeesus
vastasi minulle ja sanoi…
( Jeesus ) ” Ei, sinä selität aika hyvin. Ja tämä tulisi selittää ihmisnäkökulmasta, että
ymmärrettäisiin, mikä polttaa. Siispä, pyydän, jatka.”
( Clare ) Okei. Esimerkiksi, kun olin maailmassa ja synnillinen, minä ajattelin, että minulla oli
terveysongelma, koska minun kuukautiskiertoni oli pysähtynyt. Minä lakaisin asian maton alle ja
jatkoin valokuvauskeikkojen vastaanottamista. Ja kesken National Geographic`n toimeksiantoa,
minä huomasin joitakin kehon muutoksia. Vatsani oli kasvanut ja housujeni vetoketju ei enää
mennyt kiinni. Ja minä ajattelin, että ”Minun täytyy olla sairas.”
No niin, menin lääkäriin ja testattuaan minut, hän sanoi… ”Te olette raskaana.” Minä melkein
pyörryin. Minä olin torjunut asian. En ole koskaan tuntenut mitään niin maata mullistavaa. Tuomio
virtasi lävitseni kuin tuli. Minä olin halvaantunut, enkä tiennyt minkä puoleen kääntyä tai mitä
tehdä. Minä olin shokissa.
No niin, minä uskon, että tämä on, mistä puhdistuksen tulissa on kyse. Polttava tuomio, eikä
mitään paikkaa, mihin paeta. Elämänne levittyy eteenne ja te tunnette itsenne täydeksi
typerykseksi. Olette hölmistyneitä, koska te näette syntienne seuraukset ensimmäistä kertaa
Jumalan peilistä.
Herra sanoi, että Hän tulee hakemaan Morsianta, joka on ilman pilkkuja, ryppyjä tai tahroja. Pilkku
tulee, jos on sotkeutunut johonkin epäpuhtaaseen ja se loiskahtaa päällenne. Kuten juoru. Se
roiskuu ympäri hääpukuanne. Ryppy on sellainen, jonka te kehitätte, synnin tavoista, joita te
kieltäydytte käsittelemästä. Tahra on sisäistä epäpuhtautta, joka manifestoituu pukunne
tahriintumisena alapuolelta. Se voi myös olla huolimattomuudesta tullut repeämä tai halkeama.
Joka tapauksessa nämä ovat asioita, joita te tiedätte, että teidän tulisi käsitellä, mutta te
peittelette ne torjumalla, kunnes ne jysähtävät takaraivoonne ja te ette enää voi välttää tai kieltää
niitä. Ja minä uskon, että jos teillä on näitä synnin tapoja ja te ette ole käsitelleet niitä, teidän
täytyy puhdistautua ennen kuin voitte saapua Taivaaseen.
Mutta minä uskon myös, että jos te ette ole torjuneet ja olette työstäneet niitä kaikella
voimallanne, minä uskon, että Herra Hänen armossaan tulee pyyhkimään ne pois. Tämä kuitenkin,
jos te olette antaneet armoa muille.
Hän, joka antaa armoa, hänelle tullaan myös antamaan armoa. Siispä, minä yhdistän tämän tulella
puhdistuksen paikan sisäiseksi tulikuumaksi tuomion paikaksi, joka saa aikaan, että minä
tarkastelen tekojani ja kadun. Jumala Hänen Armossaan on asettanut, minä uskon, paikan, missä
me voimme käydä tämän puhdistavan tulen läpi ja tulla sieltä ulos valmiina saapumaan
Taivaaseen.
Ajatelkaa sitä hetki. Sanokaamme, että minä olisin mustasukkainen jostakin, ja levittäisin
pahansuopia valheita heistä tuhotakseni heidän maineensa. Minä tietäisin, että se olisi väärin,
mutta minun katkeruuteni ajaisi minut tekemään sen joka tapauksessa. Minä yrittäisin ja yrittäisin
panetella heitä, niin etteivät he koskaan enää saisi hyvää mainetta. Ja tämä olisi elämänpituinen
tapa, jonka minä pitäisin kätkössä muilta, mutta silti tekisin sen jokaiselle henkilölle, joka loukkaisi
minua tai tekisi minut mustasukkaiseksi.

Sitten olettakaamme, että minä joutuisin autokolariin ja lentäisin 50 jalkaa (jalka=0,30 metriä)
ilmassa ja kuolisin iskusta. Nyt. Minä olisin hyväksynyt Herran Pelastajakseni, käynyt kirkossa,
rukoillut, antanut kymmenykseni, ruokkinut köyhiä. Ja minä todella rakastin Jeesusta. Mutta minä
olin omahyväinen ajattelussani ja ajattelin henkilöitä, jotka loukkasivat minua, että heidät pitää
lannistaa. Siispä, minä jatkoin tätä pahaa tapaa, tuhoten monien ihmisten elämän siinä sivussa. (Ei,
minä en tehnyt sitä. Minä annoin vain esimerkin.)
Siispä, mitä te ajattelette? Pitäisikö Jeesuksen ottaa sellainen henkilö Taivaaseen, missä he
epäilemättä tulevat olemaan mustasukkaisia jokaista kohtaan?? Pitäisikö Hänen lähettää heidät
Helvettiin? Vai pitäisikö Hänen ottaa heidät puhdistuksen paikkaan, missä he voivat todella oppia,
että se mitä he tekivät, oli väärin. Ja samaan aikaan, todella haluavat lopettaa sen.
Katsokaahan, Kiirastuli, tai Puhdistuksen paikka, on Jumalan suurta Armoa työssä. Oletteko
koskaan ihmetelleet, miksi ihmisiltä menee niin kaunan kuolla? Minä uskon, että heillä on
keskeneräisiä asioita: anteeksiantamattomuutta, tekemättä jääneiden asioiden ja tehtyjen
asioiden syntien katumisen puutetta, ja sen vahingon, mitä ne ovat muille aiheuttaneet. Ja
pikemminkin kuin, että lähettäisi heidät puhdistettaviksi, Herra antaa heidän elää ja kärsiä hyvin
pitkän aikaa. Ja minä uskon, että suuri määrä asioita hoidetaan, kun he ovat nukkumassa tai
kärsimässä tai yksinäisiä.
Herra antoi Ezekielille hyvin todellisen esimerkin tästä yhtenä iltana. Hän oli kärsimässä ja tiesi,
että se oli jotakuta varten, mutta ei tiennyt ketä. Sitten hän näki pukuun pukeutuneen miehen
kävelevän huoneen poikki ja tulevan seisomaan hänen sänkynsä viereen. Tämä mies kommunikoi
Ezekielille… ”Kiitos, kun rukoilit minun puolestani. Minä voin nyt mennä kotiin.” Tämä mies oli
ollut Puhdistuksessa ja kärsi syvää katumusta. Ja koska me Maapallolla rukoilimme hänen
puolestaan, hänet vapautettiin ja hän pystyi saapumaan Taivaaseen puhdistettuna.
Ja nyt hyvät uutiset… Puhdistuksessa olevat sielut voivat rukoilla meidän puolestamme! He ovat jo
tehneet samat virheet kuin me olemme tekemässä ja he voivat samaistua meidän
heikkouteemme. Heidän tilanteessaan, heillä ei ole mitään paikkaa, minne mennä; vain aikaa
katua ja itkeä. Siispä, Herra antaa heille mahdollisuuden olla armelias muille sieluille, jotka ovat
Maapallolla, eivätkä tiedä, kuinka pahoja he ovat Jumalan silmissä.
Ja me vuorostamme voimme rukoilla, että heidät vapautettaisiin nopeasti. Jeesus, mitä Sinulla on
sydämelläsi?
( Jeesus ) ” Minun Kyyhkyni, sinä olet tehnyt kovin hyvin. Kuitenkaan kukaan ei voi syväluodata
Minun Armoni syvyyksiä ja ennustaa, kuka voidaan pidättää puhdistavissa tulissa ja kuka ei. Tämä
on yksi syy, miksi Minun Isältäni menee niin kauan antaa sana Taivaaseennoston alkaa.
” Minä en halua nähdä yhdenkään Minun Morsiameni tulla poissuljetuksi hääjuhlasta, koska heitä
pidätettiin puhdistuksessa. Kyllä joitakin tulee olemaan. Mutta ne, jotka olivat halukkaita
kärsimään ja työstämään kovasti vikojaan, he tulevat olemaan Minun kanssani Hääpidoissa.”
” Tämä on toinen syy, miksi Minä kerroin vertauksen hääjuhlasta ja miehestä, joka oli
epäasiallisesti pukeutunut. Hänen syntinsä olivat kuluttaneet hänen vaatetuksensa nukkavieruksi,
saastaiseksi ja sopimattomaksi juhlintaan. Hänellä oli pitkäaikainen tapa olla katumatta ja siksi hän
oli epäsopiva Juhlaan. Hänet tosin pelastettiin, koska hän tunnusti Minut Pelastajakseen.”
” Mutta muut tulivat Minun luokseni päivittäin, itkien syntejään ja anoen Minua päästämään
heidät pahasta. Ja tehden monia vahingonkorvaus toimia – ei vain omien syntiensä vaan muiden
syntien puolesta.”

” Te kysytte, mikä on vahingonkorvaus? Se on sielu, joka näkee pahan, jota maailmassa on tehty ja
on sisimpään ytimeen asti lyöty Minua kohtaan tehtyjen loukkausten vuoksi, aborttien,
epärehellisten hallintojen ja kaiken laatuisten epäoikeudenmukaisuuksien. Ja on heitä, jotka ovat
niin yhdistyneet Minuun, että kun Minä suren, he surevat. Ja tällä tavalla, he korjaavat Minua
vastaan syntiä tehneiden vahinkoja. Ja se tuo Minulle lohtua.”
” Ei ole mitään patenttivastausta siitä, että tuletteko te tarvitsemaan puhdistumista vai ette.
Mutta, jos te rakastatte Minua koko sydämellänne, mielellänne ja voimallanne ja rakastatte
veljeänne kuin itseänne, teillä on hyvin vähän huolehdittavaa. Pikemminkin, te tulette jatkuvasti
olemaan tietoisia kiusauksista, vioista ja repsahduksista – ja te tulette katumaan välittömästi.”
” Muistakaa, Minun Sydämeni on Armon sydän. Ja Minä näen jokaisen kyynelpisaran, jonka te
vuodatatte muiden vuoksi ja itkette omia syntejänne. Ja vaikka te olette heikkoja, Minä olen
täynnä Armoa teitä kohtaan, sen vuoksi, että te olette olleet armollisia muita kohtaan.”
” Puhdistakaa itsenne, Minun Morsiameni. Erityisesti tällä hetkellä, laiskuudesta, joka vahingoittaa
koko Ruumista ja riistää heiltä ravitsemusta, jota te olisitte voineet antaa heille, jos vain olisitte
yrittäneet hieman kovemmin.”

