KOORAHIN KAPINA TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNASSA
Koorah oli israelilaisten keskuudessa erämaassa hyvässä maineessa yhtenä leeviläisten
varakkaimmista johtajista ja itse asiassa Mooseksen ja Aaronin sukulainen (serkku). Kun
aika kului ja HERRA alkoi perustaa johtamisrakenteita israelilaisten keskuudessa, niin
Koorah alkoi yhtäkkiä kehitellä joitakin hyvin katkeria tunteita Moosesta kohtaan. Tämä
tapahtui nimenomaan, koska hänestä tuntui, että huolimatta hänen arvovallastaan
israelilaisten keskuudessa, hänet oli suuresti syrjäytetty ja jätetty huomioimatta tärkeiden
johtoasemien jaossa. Omalla itsekkäällä tavallaan Koorahista sitten tuntui, että häntä oli
halveksittu ja nöyryytetty. Koorah oli vakavissaan silmäillyt kunnianarvoisaa ja suuresti
haluttua ylimmäisen papin virkaa Jaakobin huoneessa. Kun hänelle lopulta valkeni, ettei
häntä nimitettäisi mihinkään vakavasti otettavaan virkaan, hän tuli erittäin kateelliseksi ja
hirveän loukkaantuneeksi Moosekselle ja koko HERRAN asettamalle johtorakenteelle. Kun
todellisuus lopulta selvisi Koorahille, että varallisuudestaan, rikkaudestaan ja
vaikutusvallastaan huolimatta Mooses oli ohittanut hänet, hän otti asiakseen ryhtyä
mustamaalaamaan Moosesta, JUMALAN ääntä. Hän käynnisti likaisen kampanjan Moosesta
vastaan israelilaisten keskuudessa leirissä. Kampanjastrategiassaan Koorah meni Ruubenin
heimon luo ja käytti huomattavan ajan perustellakseen heille, miksi Mooses oli väärässä,
eikä häntä pitäisi kuunnella. Näin Koorah sai toisten johtajien mielipiteet horjumaan ja
heidät vedetyksi pahaan salaliittoonsa Moosesta vastaan. Niihin, jotka helposti kääntyivät
mukaan Koorahin salajuoneen, kuului sellaisia ihmisiä, kuin Daatan ja Abiram. Tämä
kuppikunta muodosti itsestään yllyttäjiä ja vihamielisyyden, vieraantumisen,
tyytymättömyyden, epäystävällisyyden, eristäytymisen, kahtiajaon ja katkeran kapinan
lietsojia. Siitä tuli ryhmä, joka kokoontui Koorahin ympärille ja Moosesta vastaan. He
jatkoivat täydellä teholla osallistuen ovelaan kampanjaan, joka saatiin sujumaan Koorahin
varallisuuden, rikkauden, tiedon, arvovallan ja vaikutusvallan avulla. Sitten paholainen
heitti kapuloita rattaisiin, kun Koorah ja hänen opetuslapsensa saivat ainutlaatuisen
rohkeuden mennä julkiselle paikalle avoimesti kampanjoimaan Mooseksen, JUMALAN
äänen, johtoa vastaan. He kuvailivat itseään ovelasti kansalaisoikeusjohtajina, jotka olivat
puolustamassa yksilön oikeuksia, taistelemassa niiden puolesta ja osoittamassa Israelin
kansalle, että Mooses, johon he olivat luottaneet, olikin sortaja. Itse asiassa, heidän
lopullinen päämääränsä oli osoittaa israelilaisille, että Mooses ei ollut JUMALAN valitsema,
ja näin ollen huijari. Toisin sanoen, Koorah ja hänen kumppaninsa esittivät väitteen, joka
oli tarkoitettu maalaamaan Mooses OMATEKOISEKSI PROFEETAKSI. He väittivät, että
Mooseksen hallintoa ajoi todellisuudessa itsemääräys ja itsekoroitus. Koorah ja jotkut
hänen yllyttäjistään edelleen jatkoivat väittäen, ettei ollut mitään eroa Mooseksen ja
israelilaisten välillä ja etenkin, että koko seurakunta oli pyhä.
Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: "Jo riittää! Koko
seurakunta, he kaikki, ovat pyhät, ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte
itsenne Herran seurakunnan yli?" (4. Moos. 16:3)
Hyvin tietoisena julkisista syytöksistä, joita Koorah oli kasannut hänen päällensä, Mooses,
Jumalan mies, kutsui kokoon hätäkokouksen Koorahin ja hänen kumppaniensa kanssa. He
kuitenkin kieltäytyivät kuuntelemasta Moosesta, JUMALAN miestä. Hän rukoili ja kutsui
sitten Koorahin ja hänen joukkonsa valmistautumaan JUMALAN kohtaamiseen.
Parhaimmalla vakuuttavuudellaan ja selkeydellään Mooses kertoi Koorahille ja hänen
joukolleen, että HERRA JUMALA tekisi seuraavana päivänä täysin selväksi kaikille

israelilaisille, kenet tarkalleen JUMALA on kutsunut. Mooses lisäksi jatkoi sanoen, että
tuossa lähestyvässä kohtaamisessa JUMALA myös julkisesti vahvistaisi koko Israelin
seurakunnalle, kuka tarkalleen oli sopiva siihen papilliseen virkaan, josta Koorah taisteli.
Sitten Mooses jatkoi ja pyysi kaikkia osapuolia valmistamaan suitsutusuhrin, jonka kanssa
ilmestyä HERRAN SEBAOTIN eteen. Mooses kuitenkin eteni asiassa varoittaen Koorahia ja
hänen seuraajiaan heidän pahasta omanarvontunnostaan ja tavoittelemasta
henkilökohtaista voittoa, valtaa, kunniaa ja kirkkautta israelilaisten edessä. Tämä
Mooseksen viimeinen epätoivoinen yritys ei kuitenkaan kantanut hedelmää, koska Koorah
ja hänen joukkonsa kieltäytyivät kuuntelemasta ja jatkoivat pahassa juonessaan ja
kiistelyssään JUMALAN ääntä vastaan.
Ja Mooses kutsutti Daatanin ja Abiramin, Eliabin pojat. Mutta he sanoivat: "Emme tule.
Eikö jo riitä, että olet tuonut meidät tänne maasta, joka vuotaa maitoa ja mettä,
hukuttaaksesi meidät erämaahan? Pyritkö vielä meidän valtiaaksemme? Oletpa totisesti
tuonut meidät maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, ja antanut meille perintöosaksi
vainioita ja viinitarhoja! Luuletko voivasi sokaista silmät näiltä ihmisiltä? Me emme tule."
(4. Moos. 16:12-14)

JUMALAN VIHA KAPINAA VASTAAN
OPETUS SEURAKUNNALLE
Seuraavana päivänä, kun kaikki loukkaantuneet osapuolet kokoontuivat suitsukkeineen
HERRAN eteen Ilmestysmajalle, Koorah ja hänen liittolaisensa ilmestyivät myös paikalle.
Kummallista kyllä, vain korostaakseen tämän Moosesta vastaan nostetun
erimielisyyskiistan ja kapinan vakavuutta, Koorah kutsui koko yhteisön, joka oli
kannattanut hänen mustamaalauskampanjaansa, tulemaan ja todistamaan
välienselvittelyä. Silloin Mooses, JUMALAN ääni, määräsi koko Israelin kansan
erottautumaan Koorahista ja hänen joukostaan. Tähän erottautumiseen kuului myös,
että israelilaisten tuli erottautua kaikesta, mikä kuului Koorahille ja hänen joukolleen,
jotta kuuliainen Israelin kansa ei ikinä perisi kirousta. Mooses tiesi liiankin hyvin, että
suuri kirous oli pian kohtaava niitä, jotka uskaltavat kilpailla JUMALAN Profeetan kanssa ja
yrittävät tehdä itsensä hänen vertaisekseen. Koorah ja hänen joukkonsa ja kaikki heidän
perheidensä jäsenet, mukaan lukien naiset, lapset ja koko heidän omaisuutensa sekä se
varallisuus, joka oli korottanut hänet, erotettiin tuona kriittisenä hetkenä muusta Israelista.
Ja silloin Mooses lausui seuraavat sanat:
Ja Mooses puhui: ”Tästä te tietäkää, että Herra on minut lähettänyt tekemään kaikki nämä
teot ja etteivät ne ole tapahtuneet minun omasta tahdostani: jos nämä kuolevat samalla
tavalla, kuin muut ihmiset kuolevat, ja heidän käy, niinkuin kaikkien muiden ihmisten käy,
niin ei Herra ole minua lähettänyt. Mutta jos Herra antaa jotakin erikoista tapahtua ja maa
avaa kitansa ja nielaisee heidät kaikkinensa, niin että he elävältä suistuvat tuonelaan, niin
siitä tietäkää, että nämä miehet ovat pilkanneet Herraa.” Tuskin oli hän saanut kaiken
tämän sanotuksi, niin maa halkesi heidän altansa ja maa avasi kitansa ja nielaisi heidät,
heidän asuntonsa, kaiken Koorahin väen ja kaikki heidän tavaransa. Ja he suistuivat
kaikkinensa elävältä tuonelaan, ja maa peitti heidät; ja niin heidät hävitettiin seurakunnan
keskeltä. Ja koko Israel, joka oli heidän ympärillänsä, pakeni kuullessaan heidän huutonsa,

sillä he pelkäsivät maan nielaisevan heidätkin. Mutta tuli lähti Herran tyköä ja kulutti ne
kaksisataa viisikymmentä miestä, jotka olivat tuoneet suitsutusta. (4. Moos. 16:28-35)
Koorah ja hänen liittolaisensa todella hautautuivat elävältä vaimoineen, lapsineen,
rikkauksineen ja omaisuuksineen, mukaan lukien lautaset ja maljat, kauhistuttavimmassa
kuolemassa, joka sai israelilaisten keskuudessa jokaisen kauhistumaan ja pakenemaan
henkensä edestä. Välittömästi tämän tapauksen jälkeen taivaasta tuli alas myös tuli ja
kulutti muut.

AARONIN LEHTEEN PUHJENNUT SAUVA
Sen jälkeen, kun maa oli nielaissut Koorahin ja hänen kätyrinsä, kauhun tila kulutti
israelilaiset koko leirissä. Siitä huolimatta, on erityisesti arvoituksellisinta, että vielä
toinenkin ryhmä israelilaisia käynnisti uuden vakavan, ankaran ja arvostelevan
hyökkäyskampanjan Moosesta vastaan. He alkoivat kiertämään leiriä sanoen, että Mooses
oli piittaamattomasti aiheuttanut niin monien johtavien miesten kuoleman israelilaisten
keskuudessa. Silloin HERRA kuuli heidät ja lähetti tappavan VITSAUKSEN, joka tappoi vielä
useita tuhansia Koorahin tyyppisiä KAPINOITSIJOITA lisää. Tämä jätti pysyvät jalanjäljet
JUMALAN ankarasta luonteesta jokaista kohtaan, joka yrittää kilpailla, tehdä itsensä
HÄNEN Profeettansa vertaiseksi tai vihastuttaa häntä. Se osoittaa edelleen, että aina, kun
HERRA lähettää HÄNEN Profeettansa, tuo kutsumustehtävä on suoritettava HINNALLA
MILLÄ HYVÄNSÄ. Tätä seuraavat tapahtumat selvästi osoittavat, että HERRA ei lopeta
kanssasi ennen kuin HÄN on lopullisesti sulkenut tapauksen. Tällä tavalla HERRA
myöhemmin antoi julkisen ilmoituksen Aaronin pappeuden hyväksymisestä. Tämä oli
lisähyväksyntä Mooseksen johdolle, koska hän oli nimittänyt Aaronin. Tähän liittyen
Mooses, JUMALAN ääni, sitten käski kunkin heimon tuoda yhden sauvan, johon oli
kaiverrettu sen nimi, ja leeviläisten sauvan tuli olla täysin kaiverrettu Aaronin nimiin. Sitten
Mooses kantoi kaikki sauvat Ilmestysmajaan kaikkien katsellessa peloissaan. Kaikki
Israelilaiset olivat nyt järkyttyneitä ja pelkäsivät HERRAN Profeettaa. Mooses vakuutti
heille, että se, jonka sauva puhkeaisi lehteen ja kukkisi seuraavana päivänä, olisi JUMALAN
valitsema pappi Israelille. Seuraavana aamuna kaikki papit kokoontuivat suurella pelolla ja
vavistuksella ja astuivat JUMALAN Ilmestysmajaan. Silloin he kaikki näkivät Aaronin
sauvan, joka ei ollut ainoastaan puhjennut lehteen, vaan myös kukki ja kantoi hedelmää,
ja siinä näkyi täysin kypsiä manteleita. Sitten Mooses kantoi kaikki sauvat ulos
Ilmestysmajasta julkiselle paikalle ja pani ne esille suoraan koko Israelin kansan
seurakunnan eteen. Kun koko seurakunta näki, että ainoastaan Aaronin sauva oli
puhjennut lehteen ja kukkinut, niin tuosta päivästä tähän saakka koko Jaakobin huone
alistui täysin Aaronin leeviläisen pappeuden alle, ilman ainuttakaan kysymystä. Ja tuosta
päivästä lähtien Israelin huone pelkäsi HERRAN Profeettaa. Mooses oli näin ollen täysin
vahvistettu kiistämättömänä, päivänselvänä, vertaistaan vailla olevana ja kiistattomana
KORKEIMMAN JUMALAN Profeettana. Ja Jaakobin huoneessa tuli täysin vahvistetuksi se,
että kukaan ei ikinä enää uskaltaisi toistaa Koorahin ja hänen liittolaistensa syntiä Jaakobin
huoneessa. KUKAAN, ja toistan, KUKAAN EI tuosta päivästä lähtien enää koskaan
uskaltanut kiistää HERRAN Profeetan sanoja. Eikä tuosta päivästä lähtien kenenkään
myöskään olisi mahdollista yrittää millään tavalla tai missään muodossa tehdä itsestään
samanveroista HERRAN voimallisen Profeetan kanssa. Tämä asia vakiintui todella hyvin ja
tuli kaiverretuksi israelilaisten sydämiin, niin kuin juurrutetuksi heidän mieliinsäkin tähän
päivään saakka.

KOORAHIN SYNTI TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNASSA
Aina siitä päivästä saakka, jolloin maa avasi kitansa ja nieli Koorahin kaikkine liittolaisineen
ja rikkauksineen yhdessä lautasten ja maljojen kanssa, joista he olivat syöneet ja juoneet,
ihmisten sydämiin todella painettiin pysyvä opetus, koskien uppiniskaisuutta ja
tottelemattomuutta. Edellä mainitusta näemme, että aina, kun HERRA lähettää HÄNEN
äänensä puhdistamaan kansan epäjumalien palvonnan ja synnin orjuudesta ja johtamaan
sen JUMALAN pyhään palvontaan, tuo kutsumustehtävä täytyy aina saattaa päätökseen

HINNALLA MILLÄ HYVÄNSÄ. Myös tänä päivänä näemme, että Kristuksen seurakunta on
harjoittanut tuota hyvin vakavaa Koorahin syntiä ilman rangaistusta erityisesti sulkemalla
korvansa HERRAN ääneltä. Tämän päivän niin kutsutut modernit kristityt ovat jatkuvasti
harjoittaneet tuota Koorahin syntiä. Näemme, että Koorah oli varakas, hyvinvoiva ja
vaikutusvaltainen, ja siksi hänen Egyptistä hankkimansa rikkaudet olivat suuresti
turmelleet häntä. Yhteenotossaan Mooseksen kanssa Koorah juopui Egyptin rikkauksistaan
siinä määrin, että alkoi kutsua Egyptiä, josta Mooses oli tuonut heidät pois, 'MAAKSI, JOKA
TULVII MAITOA JA HUNAJAA'. Lisäksi näemme, että tämä varallisuus erityisesti yllytti
hänen pahaa omanarvontuntoaan ja kapinaansa Moosesta, JUMALAN ääntä vastaan. Tänä
päivänä kuitenkin huomaamme, että tämän päivän seurakunnassa vallitsee juuri se synti,
johon Koorah JUMALAA vastaan syyllistyi. Siitä mitä Koorah teki tuli pohjimmiltaan todiste
tämän päivän seurakunnan käyttäytymistä vastaan. Voimme selvästi nähdä, että myös
tänä päivänä on tiettyjä ihmisiä, jotka ovat tulleet Kristuksen seurakuntaan ilman HERRAN
kutsumusta ja alkaneet kerätä varallisuutta maailmasta, 'Egyptistä', seurakunnan sisällä.
Tämä korruptoitu varallisuus on saanut nykyisen väärien pastorien, väärien apostolisen,
väärien profeettojen ja väärien opettajien joukon kiistämään JUMALAN äänen mitä
jyrkimmällä tavalla HERRAN huoneen sisällä. Itse asiassa tämän kaltainen papisto vastaa
sitä, jonka näemme tänä päivänä maailman laajuisesti, mukaan lukien kristillisessä
televisiossa. He ovat rakastaneet Egyptin varallisuutta siinä mittakaavassa, että ovat
kasanneet itselleen tuota varallisuutta kaikin auringon alla käytettävissä olevin keinoin.
Ongelmasta on tullut niin paha, että tänä päivänä pastorin kuvaan liitetty tuttu stereotypia
on usein kuva sellaisesta pastorista, joka hankkii asioita vilpillisesti korruption keinoin. Se
on saanut tämän päivän papiston kasvamaan HERRAA suuremmaksi. He ovat tavoitelleet
korruptoitua varallisuutta ja voittoa syntisin keinoin ja täysin rankaisematta.
Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin
papitkin, harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen:
"Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole. (Jeremia 6:13-14)
Eikä ole minkäänlaista mahdollisuutta, että tämän päivän paimenien kaltainen papisto,
jotka kykenevät kiistämään ITSE JUMALAN täysin ilman rangaistusta, pystyisivät
kuuntelemaan HÄNEN Sanansaattajaansa. Tämän päivän valheellinen papisto ei ole
ainoastaan kiistänyt JUMALAN johtoa seurakunnassa, vaan myös sisällyttänyt maailmallisia
käytäntöjä jumalanpalvelukseen. Näin tämän päivän maailmallisuus on löytänyt tiensä
HERRAN seurakuntaan ja jäänyt lähes kokonaan nuhtelematta. Kun HERRA lähettää
vanhurskauden ja pyhyyden Sanansaattajansa julistamaan HÄNEN pyhiä vaatimuksiaan
koskien kristillistä pelastusta, niin sille tulee aina olemaan sitkeä vastustus vakiintuneen
valtavirran seurakunnan taholta. Pastorit, jotka johtavat tämän kaltaisia tämän päivän
moderneja, välinpitämättömiä seurakuntia ovat tämän päivän Kooraheita. He ovat
papistoa, jotka muodostavat väärät pastorit, väärät apostolit, väärät profeetat, väärät
evankelistat ja väärät opettajat, jotka ovat AVOIMESTI KIISTÄNEET HERRAN ÄÄNEN, joka
yrittää tuoda nuhtelua, uudistusta ja ennallistamista HERRAN huoneeseen. Tämän päivän
pastorit ovat tehneet Koorahin synnin väittäessään: ”EIKÖ HERRA OLE PUHUNUT MYÖS
MEILLE?” Nykyajan seurakunta on varmasti mennyt jopa pidemmälle kuin Koorah
käynnistäessään julman mustamaalauskampanjan itse HERRAN ÄÄNTÄ vastaan. Tällainen
Koorahin tapainen HERRAN ÄÄNEN kiistäminen on toteutunut usein seurakunnissa, ja
siihen on vielä paljon vakavammin syyllistytty julkisesti, kuten maailmanlaajuisessa
kristillisessä televisiossa. Niin kuin teki Koorahin kampanja, niin myös tämän päivän

välinpitämätön seurakunta on edennyt jopa pyytämään ihmisiä olemaan kiinnittämättä
huomiota profetioihin, joita HERRA on lähettänyt HÄNEN Sanansaattajansa julistamaan.
Tämä johtuu pääasiassa heidän suuremmasta mieltymyksestään makeampaan profetiaan,
joka vetoaa lihaan.
Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin
itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen
tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia,
panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä,
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he
kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja
pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja (2.
Tim. 3:1-6)
Tämän päivän moderneilla kristityillä ei näytä olevan sanavarastossaan sellaisia käsitteitä,
kuin synnin nuhteleminen, parannuksenteko, ennallistaminen ja JUMALAN viha pahuutta
vastaan. Ja halveksittavimpana näemme, että aivan kuten Koorahilla ja hänen joukollaan,
joilla ei ollut lainkaan kunnioitusta Moosesta kohtaan, niin eivät myöskään tämän päivän
pastorit ja saarnaajat ole osoittaneet yhtään HERRAN pelkoa, edes HÄNEN Profeettaansa
kohtaan. Maallinen varallisuus, jota he ovat hankkineet, on paisuttanut heidän egonsa ja
juurruttanut heidän ylpeytensä ja pöyhkeytensä siinä määrin, että heillä on varaa
avoimesti kiistää VANHURSKAUDEN SANANSAATTAJA. Tämän päivän pastorit ovat
toistaneet Koorahin käyttämiä väitteitä seurakunnassa yrityksissään oikeuttaa itsensä, oli
seurakunta kuinka syntinen tahansa. Ja sen he ovat tehneet sanomalla: ”MIKSI MEIDÄN
PITÄISI TEHDÄ PARANNUSTA, EIKÖ HERRA OLE KUTSUNUT MEIDÄTKIN?” Ja vaikka he
todistavat voimallisista ihmeistä ja merkeistä, joita tapahtuu HERRAN Sanansaattajan
kokouksissa, he ovat myös menneet pidemmälle yrittämällä tehdä itsestään samanvertaisia
Vanhurskauden Profeetan kanssa väittämällä: ”MEILLÄKIN ON HERRAN KIRKKAUS
SEURAKUNNISSAMME!” Vapautettuaan HÄNEN Liekehtivän Miekkansa Taivaasta, joka
tallennettiin kameralle Nakurun Grand Mega -herätyskokouksessa elokuussa 2013, voimme
melkein ymmärtää mitä tulee tapahtumaan tämän päivän seurakunnan uhmakkaille ja
kapinallisille Kooraheille. Kuinka hirvittävää!
Näemme nyt hyvin selvästi, että kun JUMALAN Pilvi tuli alas israelilaisten keskelle
erämaassa, niin JUMALA ITSE tuli alas henkilökohtaisesti käsittelemään noita kapinallisia,
jotka olivat nostaneet kätensä HÄNEN Profeettaansa vastaan. Tässä tapauksessa myös
näemme, että kun JUMALAN KAIKKIVALTIAAN Pilvi laskeutui taivaasta tuohon Kisumun
Mega-herätyskokoukseen, niin JUMALA ITSE on jälleen kerran tullut alas maan päälle
käsittelemään sitä kapinallista ääntä, joka ei alistu parannuksentekoon ja pyhyyteen.
JUMALA on ensisijaisesti tullut alas puhdistamaan seurakunnan niin, että ainoastaan
KUULIAISET, VALITUT PYHÄT voivat päästä sisään YLÖSTEMPAUKSEN LUVATTUUN
MAAHAN. Näemme lisäksi, että Israelin erämaakokemuksen aikana JUMALA ITSE tuli alas
Pilvessä puhdistamaan israelilaisten seurakunnan perusteellisesti viimeisen matka-osuuden
aikana Siinainvuorelta Punaisellemerelle. On selvää, että tämä ANKARA PUHDISTUS
tapahtui juuri ennen, kuin israelilaiset pääsivät LUVATTUUN MAAHAN. HÄN ei tullut alas
PUHDISTAMAAN egyptiläisiä, eikä HÄN laskeutunut alas puhdistamaan muita yhteisöjä,
jotka olivat asuneet kaukana näistä tapahtumista. Niinpä nyt myös tässä tapahtumassa
näemme, että JUMALA on ITSE tullut alas puhdistamaan tämän päivän modernin

Kristuksen seurakunnan, EIKÄ maailmaa. Sen seurauksena, tämän puhdistusprosessin
lopussa ainoastaan vanhurskaat ja pyhät kristityt voivat päästä sisälle JUMALAN
Kirkkauden Valtakuntaan. JUMALAN Pilvi on nyt ensisijaisesti ilmestynyt seurakunnalle
puhdistaakseen sen Koorahin kapinan kuonasta, joka on viime aikoina luonut kilpailevan
äänen HERRAN huoneessa. Tämä PUHDISTUS muodostaa oven sulkemisen tyhmille
neitseille, kun viisaat neitseet pääsevät sisään Karitsan hää-aterialle (Matt. 25:1-13).
Muistamme hyvin, että tämän kaltainen PUHDISTUS tapahtui aikaisemmin Nooan aikana,
kun HERRA pyyhkäisi pois koko tuon ajan Koorahin kapinan ja päästi vain Nooan
perheineen HÄNEN arkkiinsa (1. Moos. 7:16). Tämä on se oven sulkeminen, jonka HERRA
JEESUS julisti Matteuksen evankeliumissa luvussa 25:10, puhuessaan Karitsan
hääpäivästä. Ja tämä oven sulkeminen, jonka HERRA julisti Matteuksen evankeliumissa
luvussa 25:10, kuvastaa kaikkien mittapuiden mukaisesti oven sulkemista Ensimmäisessä
Mooseksen kirjassa luvussa 7:16, siten vahvistaen, että: Sillä niinkuin oli Nooan päivinä,
niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva (Matt. 24:37).
Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen
kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. (Matt. 25:10)
Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli
hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. (1. Moos. 7:16)
Yhteenvetona voimme täten tehdä johtopäätöksen, että tuo JUMALAN Pilvi, joka vieraili
Kisumun herätyskokouksessa 31. joulukuuta 2012 tuli todella avaamaan maan
nielaistakseen tämän päivän seurakunnan Koorahit yhdessä liittolaistensa kanssa
Tuonelaan ja sulkemaan heille oven jos eivät tee parannusta. Valmistakaa tie
vanhurskaudessa. MESSIAS on tulossa, ja HÄN tulee sulkemaan oven syntisiltä.

