
703. Co to Jest Czyściec i Jak Mogę Uniknąć Ogni Oczyszczania? 

 

14 maja 2019 r. - Nauczanie od Jezusa i siostry Clare 

 

(Clare) Dziękuję Ci, drogi Panie Jezu, za wyjaśnienie nam praw Nieba i Świętości. Miłosierdzia Panie, 

Miłosierdzia… Amen. 

Moi drodzy, wszystkie modlitwy na świecie niewiele zrobią dla mężczyzny lub kobiety, którzy 

umniejszają i emocjonalnie ranią współmałżonka. Jak myślisz ... Możesz iść do kościoła i dawać  

dziesięciny, a potem wrócić do domu - i gardzić swoim współmałżonkiem? Czy naprawdę myślisz, że 

to wynagrodzi twoje podłe serce? 

Pozwólcie, że powiem jasno, że tak nie będzie. Nie omówiłam jeszcze tego tematu, ale nadszedł czas. 

Ludzie mają wrażenie, że kiedy umierają, idą do nieba lub piekła. Tak nie jest. Nie według Jezusa ani 

nauk Apostołów, Wczesnego Kościoła, albo nawet narodu Żydowskiego. Najczęściej idą do miejsca 

oczyszczenia, które Pismo Święte opisuje jako Więzienie w… 

1 Piotra 3:19… W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu. 

1 Piotra 4: 6 ... Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie 

w ciele, żyli jednak w Duchu - po Bożemu.  

Czyściec pochodzi od łacińskiego słowa, które oznacza oczyszczenie. Kościół Katolicki nadaje imię 

Czyściec ostatecznemu oczyszczeniu wszystkich, którzy umierają w Bożej łasce i przyjaźni, ale wciąż są 

niedoskonale oczyszczeni. Judaizm wierzy także w możliwość oczyszczenia po śmierci i może nawet 

użyć słowa „czyściec”, aby przedstawić swoje rozumienie znaczenia podobnej koncepcji rabinicznej 

Gehenny. 

Mateusza 5: 25-26… Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 

przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, 

powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.   

To nie jest doktryna Katolików. Taka jest doktryna wczesnego Kościoła, począwszy od Piotra. Ale z 

powodu wypaczenia doktryny, gdzie ludziom powiedziano, że ich bliscy nie pójdą do Nieba, jeśli nie 

zapłacą za Mszę św., Nie zapłacą dziesięciny, itd., Itd. To stało się dźwignią, by wymusić więcej 

dolarów od biednych i wdów. Była to jedna z najbardziej nikczemnych rzeczy, która została dokonana i 

spowodowała, że Marcin Luter opuścił Kościół. 

Ale to nie usprawiedliwia chrześcijaństwa od nieprzestrzegania nauk Apostołów. Czyściec jest bardzo 

realny. A jeśli umrę dzisiaj? Myślę, że bym tam poszła. Widzicie, moje postawy są czasami grzeszne i 

nie święte. To pozostawia brudną plamę na mojej Ślubnej Szacie, i sposoby jakimi skrzywdziłam 

innych i nie żałowałam tego. 



Chrystus odpokutował za nasze grzechy na krzyżu, ale nie naprawił szkód, które ponieśliśmy. Nadal 

mamy zadośćuczynienie do zrobienia. A jeśli skrucha jest niezbyt głęboka, wtedy nie jesteśmy w pełni 

przekonani, że musimy rozpuścić te brzydkie plamy z naszych sukni ślubnych. 

Mateusza 12: 36-37… 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą 

ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na 

podstawie słów twoich będziesz potępiony».  

Tak więc, jeśli mentalnie, fizycznie lub emocjonalnie zranimy innych, nadejdzie czas, kiedy będziemy 

musieli naprawić szkody i zmienić stan naszego serca, które spowodowało, że myśleliśmy w ten 

sposób i robiliśmy te rzeczy. Jeśli tak się nie stanie przed śmiercią, Pan miłosiernie ustanowił 

zabezpieczenie, które zostało określone jako Więzienie - i stało się miejscem oczyszczenia. 

Czyściec jest miejscem cierpienia, w którym ci, którzy umierają w stanie łaski, ale jeszcze nie zmienili 

swoich toksycznych postaw, mogą pracować z łaską, aby osiągnąć czystość serca i doskonałą braterską 

miłość. 

Powiedzmy, że chrześcijanin wdaje się w kłótnię ze swoją żoną i mówi jej okrutne rzeczy, a następnie 

wychodzi przez drzwi i zostaje uderzony przez samochód i umiera. Powiedzmy, że człowiek jest 

dobrym chrześcijaninem - z temperamentem, którego nigdy nie opanował. Nie kryminalista, nie bije 

żony fizycznie. Karmi biednych i opiekuje się swoimi dziećmi, ale oddaje się złemu usposobieniu i rani 

ją słowami. 

Kiedy umrze, powinien udać się do nieba. Ale jest tylko jeden problem: toksyczna postawa, taka jak 

jego, nie może wejść do Nieba, które jest miejscem wiecznej radości. 

W tym momencie widzi siebie takim, jakim jest. Bez rozpraszania ciała fizycznego, ubrania i tym 

podobnych. Widzi stan swojej duszy i wie, że w ten sposób nie może wejść do Nieba. I to uderza go jak 

ciężarówka. Ale zamiast być zniszczonym, to rozpala jego serce prawdziwym żalem, który płonie jak 

atomowy ogień w jego duszy. Widzi swoją grzeszność i to, co uczynił innym - i pochłaniają go 

płomienie wyrzutów sumienia. 

Czy kiedykolwiek ci się to przydarzyło? Nieprzyjemna rzeczywistość, której unikałeś, lub na którą byłeś 

ślepy, nagle staje się rzeczywista… Jak uzyskanie pozytywnego wyniku testu ciążowego, gdy masz 16 

lat - a cały świat po prostu rozpada się w falach strachu wokół ciebie. 

Czyściec jest stanem takiego żalu nad nawykami grzechu w waszym życiu, których nie chcieliście się 

pozbyć. Jesteście pochłonięci duchowym ogniem oczyszczenia, bez nikogo, kto by was pocieszył, z 

kimkolwiek rozmawiał, z jakimkolwiek jedzeniem lub rozpraszaniem was, jakąkolwiek wodą do picia. 

To miejsce całkowitej duchowej męki. 

Jednak gdybyś zapytał osobę, czy chce się stamtąd wydostać, odpowiedzieliby… „Nie dopóki będę 

mogła udać się do Nieba!” Niebo wyłania się przed nimi. Jezus odwiedza ich. Matka Maria odwiedza 

ich. Dostają sporadyczne pocieszenia i wzmacniające łaski. 



Jezus uczynił zabezpieczenie. Mężczyzna jest wstrząśnięty stanem swojej duszy i płonie w swoim 

duchowym ciele, z bólem i wyrzutami sumienia za swój straszny zwyczaj. Tak więc Jezus zabiera go na 

bok do miejsca, gdzie inne dusze są oczyszczane, a łaska działa z nim, aż całkowicie pokutuje i jest 

wolny od tej postawy. Potem jest oczyszczony i gotowy do wejścia do nieba. 

Pewnej nocy miałam sen, że Ezekiel i ja byliśmy w samolocie. I rozbił się i umarliśmy. Teraz byliśmy w 

miejscu, które wyglądało jak duży teatr z kilkoma drzwiami prowadzącymi do miejsc siedzących. Nie 

byliśmy sami. Wielu było tam i wszyscy zostali przydzieleni do pewnych drzwi. Obudziłam się z tego 

snu, czując się bardzo dziwnie. Pan objawił mi, że jeśli umarłabym wtedy lub teraz, nie poszłabym do 

Nieba, ale do Czyśćca - ponieważ żyłam dla siebie, a nie dla innych. To nami wstrząsnęło. 

W rzeczywistości, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o czyśćcu, miałam natychmiastowy sprawdzian 

mojego życia. Zadałam sobie kilka trudnych pytań. Czy poszłabym do Nieba czy Czyśćca? To 

spowodowało poważne zmiany osobiste. Zwłaszcza w mojej determinacji, by nie pożądać rzeczy lub 

być leniwa. 

Ezechiel powiedział… „Proszę, Panie. Niech mój czyściec będzie tutaj na Ziemi! ” 

Ojciec Ezechiela był gwałtownym alkoholikiem, który maltretował go i jego braci, ale głównie jego. 

Jego tata był do niego uprzedzony. I jest to dość powszechne w przypadku dusz ofiarnych i tych 

powołanych do służby - szatan prześladuje ich od dzieciństwa. Do dziś Ezechiel ma kłopoty z 

siedzeniem przy stole do jedzenia. Ponieważ kiedy był mały, bardzo często coś nachodziło na jego 

ojca, i on atakował i bił go. Był lekkim mistrzem boksu i wiedział, jak wywalić cios. Bez wątpienia 

problemy z przewodem pokarmowym są temu przypisywane. 

Cóż, kiedy jego ojciec w końcu zmarł i został pochowany, rodzina wykonała tradycyjne modlitwy za 

zmarłych. A Żydzi robią to przez rok. Ale 10 lat później jego ojciec przyszedł do niego we śnie i poprosił 

go o trzy kolejne Msze św. - a on zostanie uwolniony z Czyśćca. Dziesięć lat! Przez dziesięć lat był 

przetrzymywany w czyśćcu, w oczyszczającym ogniu! 

Dla tych, którzy są obraźliwi do współmałżonka, dzieci lub nawet starszych rodziców - jest to poważny 

sygnał. Proszę, zmieńcie swoje drogi, kiedy jesteście jeszcze na tej Ziemi, drodzy. Napewno nie chcecie 

iść do czyśćca nawet na pięć minut. 

W Ewangelii Mateusza 5: 17-20  

17. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

wypełnić. 18. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 

ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z 

tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20. Bo 

powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  

 



(Clare) Jezu, co jest w Twoim sercu? 

Jezus zaczął… „Moje serce dla was, ludu mój, jest takie, że w godzinie waszej śmierci lecicie w 

kierunku Nieba. Bez przeszkód - prosto w Moje oczekujące ramiona. Że jecie owoce i zioła drzew 

wzdłuż Rzeki Życia i jesteście w pełni uzdrowieni i przywróceni ze zniszczeń wyrządzonych wam na 

Ziemi. 

„Chcę, żeby każdy z was widział Mnie twarzą w twarz. Ale to nie może się wydarzyć jasno i całkowicie, 

dopóki warstwy filmu z grzechu nie zostaną zmyte. 

„Każdego dnia przychodzę do was z rzeczami, które muszą być zmienione w waszej naturze, przez akt 

waszej woli. Obsypuję was miłością i upewniam was. Abyście wzmocnieni, mogli uniknąć okazji do 

grzechu. Kocham was czule, abyście wy mogli z kolei zmienić swój gniew i urazę, na miłość do innych i 

uniknąć ognia czyśćca. 

„Ale jeśli nie przyjdziecie do Mnie każdego dnia i nie spędzicie czasu niezbędnego do tego, aby te 

uzdrowienia miały miejsce, wyjdziecie za drzwi i nadal będziecie się obrażać - ponieważ brakuje wam 

współczucia i miłości. Brakuje wam, ponieważ nie kładziecie właściwego priorytetu na bycie ze Mną, 

Sam na sam. 

„Kiedy nadejdzie ten dzień, dzień waszego odejścia z Ziemi, pozbawieni wszystkich ziemskich rozrywek 

i doznań - staniecie przed Moim lustrem i zobaczycie każdą niedoskonałość i nawykowy wzór grzechu. 

Poczujecie swój brak miłości i swój gniew przenikliwie i rozpoznacie siebie jako pełnych toksycznej 

trucizny urazy, chciwości, pożądania i wielu innych grzechów, którym pozwoliliście zakorzenić się i żyć 

w was. 

„Wiedzieliście, że te rzeczy tam były, ale nie zdawaliście sobie sprawy, że nadejdzie czas, kiedy WY, nie 

Ja, będziecie musieli przez nie pracować, aby przejść przez bramy Nieba. 

„Och, jaki to będzie dzień!! Chwalebny dla tych z was, którzy płakali nad waszymi niedociągnięciami i 

grzechami. Ponieważ chociaż mogliście być słabi i upadli przed przyjściem do Nieba, jeśli byliście 

zdecydowani i codziennie pokonywaliście siebie, miłosierdzie zostanie wam przedłużone. To wasza 

stanowczość, poparta działaniem, zyskała przebaczenie. 

„Ale dla innych, którzy unikali tego dnia, będzie strasznie. Zatrzęśniecie się przed Moim lustrem i 

będziecie chcieli uciekać i ukrywać się, tak brudni będziecie pojawiali się sami sobie i wszystkim w 

niebie. Proszę, Proszę, uczyńcie spędzanie ze mną głębokiego czasu modlitwy i pokuty za swoje 

niedyskrecje, priorytetem numer jeden. Pokutujcie i naprawcie szkody, które wyrządziliście innym 

duszom. 

„Przyjdźcie do Mnie prosząc o łaskę prawdziwej skruchy i Miłosierdzia. Ja, z mojej strony, zrobię 

wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić was do stanu, w którym możecie wreszcie być ze Mną i 

Świętymi w Niebie. Ale Moje dzieci, musicie przejść przez ogniste żale wyrzutów sumienia za wasze 

nawykowe grzechy, których odmówiliście pokonać. Te nie mogą przyjść z wami do Nieba; muszą być 

całkowicie pokonane. 



„Wiem, że wy, którzy pochodzicie z protestanckiego środowiska, będziecie kopać to nauczanie i tę 

rzeczywistość. Ale czy powinienem powstrzymać się od dawania wam tego, ponieważ inni was 

okłamywali i nie uformowali poprawnie waszego sumienia? Czy powinienem dać wam szansę na 

zmianę, gdy jest jeszcze czas dla was? Bardzo was kocham. Nie mogę odmówić wam prawdy, abyście 

nie nagromadzili większych długów w swoim życiu. 

„Kiedy opowiedziałem przypowieść o gościu na uczcie weselnej, wspomniałem, że jeden był 

niewłaściwie odziany. Ten nie podjął żadnego wysiłku, aby naprawić swoje błędy i naprawić szkody, 

które wyrządził innym - dlatego został wykluczony. 

„A zatem, możecie z tego stwierdzić, że nie zostaniecie wzięci w Pochwyceniu - chyba że, albo 

pokonaliście swoje winy, albo jesteście szczerze oddani pokonywaniu ich codziennie. W takim 

przypadku z pewnością otrzymacie Miłosierdzie i przyjdziecie ze Mną. 

„Kocham was, Ukochani Oblubieńcy. Kocham was tak czule, kiedy widzę, jak każdego dnia zmagacie 

się z pokusami i grzechami. Wnosicie wielką radość do całego Nieba z waszym zobowiązaniem do 

bycia Moimi i tylko Moimi. Och, jak was miłuję! ” 

… To był koniec Jego przesłania do Clare. Tutaj potwierdzenie z innego źródła: 

20. Mówię wam w tym okresie: Nie akceptujcie idei „piekła”, którą ludzkość zaakceptowała. Nie ma 

więcej piekła na tym świecie, poza życiem, które człowiek stworzył dzięki swoim wojnom i nienawiści. 

A w duchowej dolinie nie ma innego ognia niż wielki wyrzut sumienia, który duch odczuwa, gdy jego 

sumienie pokazuje mu jego własne błędy. 

25. Ogień jest symbolem bólu: żalu i skruchy, które dręczą ducha, oczyszczając go, jak złoto jest 

oczyszczane w tyglu. W tym bólu jest Moja wola, a w Mojej woli jest miłość do was. 

(z TRZECIEGO TESTAMENTU, Objawienia Jezusa Chrystusa, Rozdział 27, The Beyond) 


