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Allah adalah terang.

Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna.
Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu:
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.          1Yohanes1: 4,5

Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah begitu dekat seorang teman untuk Yesus 
bahwa ia sering akan menempatkan kepalanya di dada Yesus. Sebagai yang paling dekat dengan Dia, ia
pasti sudah tahu Yesus adalah seorang pria. Namun Injil Yohanes, ditulis setelah saat penyaliban, 
kebangkitan dan kenaikan Yesus, diawali dengan kata-kata, "Pada mulanya adalah Firman, dan Firman 
itu bersama Allah dan Firman itu adalah Allah ... dan Firman itu menjadi daging dan diam di antara kita
dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. "Jelaslah, John telah mengalami suatu wahyu antara masa 
persekutuan pribadi yang dengan Yesus dari Nazaret dan waktu ketika ia menulis Kitab Injilnya. 
Wahyu Yohanes melanjutkan, karena dalam surat kirimannya, ia menulis: “Dan semuanya ini kami 
tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita, yang telah kami 
dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah terang ...” Pertama Yohanes 
mengenalnya sebagai seorang pria, maka firman, akhirnya seperti terang. Cahaya dalam arti kitab suci 
adalah yang dispels kegelapan, yang memungkinkan seseorang untuk melihat dengan mata rohaninya.

Mari kita menelaah pengalaman Moses dengan Allah seperti terang. Nya kontak pertama dengan 
fenomena supranatural Allah datang sebagai Tuhan muncul dalam semak yang menyala, namun tidak 
dikonsumsi. Moses menyingkir untuk melihat ini yang menantang indra dan Tuhan berbicara 
kepadanya, mengantarkan kepadanya petunjuk yang bahwa ia untuk mengambil ke Israel di Mesir. 
Instance sedemikian berikutnya terjadi ketika Musa memimpin bani Israil keluar dari perbudakan dan 
mereka ditemani oleh Pilar api pada malam hari dan awan pada waktu siang. Kitab Suci menunjuk 
bahwa Tuhan tidak menghapus salah satu dari tanda-tanda membimbing. Kemudian, ketika Moses 
menaiki gunung ke mencari Tuhan, Kitab Suci berkata bahwa awan great menutupi di Mount, 
“Tampaknya kemuliaan TUHAN sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada 
pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. 
Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari dan empat puluh malam lamanya.” Seperti di 
tempat lain di kitab Suci ini disebut "Kemuliaan Tuhan."

Yehezkiel melaporkan bahwa ketika ia berada di roh dia melihat "visi Allah." Dia juga berbicara 
tentang angin puyuh ... keluar dari utara, awan great, dan api lipat pada dirinya sendiri, dan kecerahan 
itu tentang hal itu, dan dari tengah-tengah daripadanya sebagai warna amber, dari tengah-tengah api. 
"(Perhatikan angin puyuh dari sebelah utara dan, mengingat angin puyuh yang datang ke Saudara 
Branham, dari utara, Bab 12.) Yehezkiel berbicara bahasa dalam 1 : 26-28, takhta dan bahwa 
penampilan satu di atas takhta dari pinggang ke bawah adalah " Dari yang menyerupai pinggangnya 
sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari 
yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar." (v27) tapi 
dari pinggang sampai sebagai warna amber.

Moses membuatnya disebutkan secara api, tetapi tak menyebut amber warna sebagai Yehezkiel 
lakukan. Tapi, apa warna normal api? Ini mungkin digambarkan sebagai berwarna kemerahan - kuning,
atau berwarna kemerahan - oranye, atau hijau kekuningan, yaitu amber.



Warna-warna dari spektrum, yaitu, cahaya dari berbagai panjang gelombang yang terdiri dari cahaya 
putih yang juga warna yang pelangi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan warna lembayung. 
Cahaya merah memiliki panjang gelombang terpanjang, lembayung tersingkat. Ini adalah warna yang 
muncul saat putih biasa dilewatkan melalui prisma, atau ketika pelangi sempurna muncul. Pelangi, 
bagaimanapun, tidak sering ditemukan sempurna; mereka biasanya mengandung tiga sampai dengan 
lima warna ini memudar bersama-sama. Sekarang kitab suci berbicara tentang warna jasper, sarden, 
amber, dan zamrud dalam kaitan dengan penampilan Allah. Ini adalah warna yang diwakili dalam 
pelangi tiga berwarna. Jadi merah dan kuning bersama-sama menghasilkan berwarna kemerahan - 
warna kuning yang merupakan jasper; oranye dan kuning membuatnya kemerahan - oranye warna 
sarden, dan kuning dan hijau (yang emerald) menghasilkan amber.

Mengapa Yohanes Pewahyu mengatakan bahwa Allah adalah terang? Dari kepulauan Patmos ia 
menulis dari pengalaman, dalam Wahyu 4 dan 5, tertangkap bangun untuk melihat langit. (tipe ini 
pengantin wanita yang terjebak Ingat bahwa Yesus berkata bagaimana beberapa bukan akan merasakan 
kematian sampai mereka akan melihat kedatangan kerajaan-Nya Yesus dimarahi para murid yang 
mencoba untuk mencari tahu ini akan menjadi John;.. Tapi kita tahu bahwa John hadir di ketika Moses 
dan Elia muncul bersama Yesus objektif tentang Mt Transfigurasi. merupakan jenis dua nabi yang akan 
datang ke Israel pada hari-hari terakhir. Yohanes melihat ini dan beberapa waktu kemudian, di Isle of 
Patmos, tertangkap menjauh saat pengantin adalah untuk menjadi tertangkap jauhnya.) Setelah 
pengalamannya di Isle of Patmos, Yohanes bisa mengatakan bahwa Allah adalah terang karena ia 
melihat dia dalam warna. Dia mengatakan "Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan 
permata yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan 
zamrud rupanya." Wahyu 4:3.

Jika ada suatu misteri tentang pengalaman ini Yohanes, dan suara malaikat ketujuh adalah untuk 
menyelesaikan misteri, maka misteri hal ini harus dibuat polos juga untuk generasi ini. Memang, tak 
generasi lain telah melihat, apalagi telah direkam pada film, Pilar api. Sejak hari kelahirannya, melalui 
masa kanak-kanaknya, dan kedalam kementriannya, Saudara Branham menjadi dengan baik berkenalan
dengan penampilan cahaya ini. Sebagai anak lelaki ia melaporkan warna sebagai kekuningan - hijau. 
Akhirnya ia menemukan bahwa kekuningan - hijau disebut amber. Cahaya menampakkan diri kepada 
banyak orang pada tahun 1933 di tepi sungai Ohio, tetapi tidak yang difoto pada waktu itu. Pada 
tanggal 24 Januari 1950, di Houston Texas, selembar foto itu diambil yang melakukannya merekam 
cahaya. Foto ini diperiksa Mr George J. Lacy, Pemeriksa dokumen yang dipertanyakan, Houston Texas,
dan dikatakan otentik.

Pada akhir tahun 1958, Tuhan lagi mengatur panggung untuk foto cahaya supranatural nya di Lakeport,
California, Fairground. Seorang fotografer dengan peralatan yang sangat baik mengambil dua 
tembakan warna Saudara Branham sementara ia berkhotbah. Gambar pertama adalah normal dan berisi 
semua rincian adegan: mimbar itu, mikrofon, Saudara Branham berkotbah, sebuah panel listrik di 
dinding, dan suatu pengaturan besar bunga bakung di vas di lantai di depan mimbar.

Gambar kedua, dari lokasi yang sama, juga berisi rincian ini, tapi itu bukan gambar normal. Gambar ini
berisikan banyak detail tambahan yang tidak terlihat oleh mereka yang yang hadir. Dibalik Saudara 
Branham, dan melihat ke bawah atas dia, adalah profil sempurna wajah yang hanya dapat digambarkan 
sebagai yang Yesus Kristus. Sebuah altar supranatural dan tujuh licks api yang dikatakan dalam Wahyu 
sebagai "ketujuh Roh Allah" yang "di depan takhta" juga hadir di dalam gambar. Bunga bakung tampak
telah tumbuh ke ukuran besar; mereka sekarang memperpanjang atas kepala Saudara Branham di 
gambar (Kristus lily lembah). Malaikat Tuhan ini juga terlihat dalam gambar ini dengan train api dari 
dia prosiding yang juga envelops Saudara Branham. Malaikat mempunyai licks api menonjol dari 
ujung jari.



Pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa malaikat menyerupai Saudara Branham. (Kemudian, 
ketika konstelasi malaikat menampakkan diri kepada Saudara Branham, ia berkomentar bahwa 
malaikat atas kiri bawah gambar awan adalah salah satu yang selalu menampakkan diri kepadanya, dia 
tampaknya mengenali satu ini. Tidak demikian tidak biasa jika kau mempertimbangkan bahwa tujuh 
beberapa utusan, tujuh roh, tujuh bintang, menjadi yang beberapa utusan usia tujuh gereja secara alami 
akan menyerupai orang-orang kepada siapa masing-masing dikirim.) Sebuah deskripsi malaikat ini 
mengungkapkan penampilan yang sama seperti Yehezkiel dideskripsikan, untuk malaikat adalah dari 
pinggang ke bawah api , dan dari pinggang ke atas warna amber. Dalam Perjanjian Lama itu disebut 
kemuliaan Allah. Sekarang dalam generasi ini kita tidak harus hanya mengambil kata-kata seseorang 
untuk itu bahwa mereka melihat untuk Allah sediakan foto warna bagi kita untuk membagikan 
kesaksian bahwa Tuhan adalah, memang, cahaya. Dan ini adalah Pilar api yang sama  itu dengan nabi 
Allah of generasi ini dan pesannya seperti itu dengan Moses dan pesannya.

Di bagian belakang Soul Harbor gereja di Dallas, Texas, pada bulan Maret 1964, foto aneh sama lain 
Saudara Branham itu diambil yang mengungkapkan cahaya supranatural. Cahaya itu muncul di foto ini 
sebagai menjilat api aneh dari balik bahu kanan nabi. (Orang-orang yang tahu Saudara Branham sudah 
familiar dengan fakta bahwa ia selalu dibawanya bahu kanannya lebih rendah dari kiri. Urapan Para 
nya adalah selalu di sebelah kanannya, di mana malaikat Tuhan berdiri.)

Ketika Saudara Billy Paul menunjukkan foto ini kepada ayahnya, Saudara Branham menyuruhnya 
untuk me- nyimpannya. Dia mengatakan "Mereka tidak percaya satu di Houston, mereka tidak akan 
percaya satu ini juga." Untuk alasan ini, tidak banyak orang yang pernah melihat foto ini, setidaknya 
sampai setelah kematian Saudara Branham ini. Saudara Billy Paul kemudian digantung gambar di 
ruang kerjanya, tetapi tidak memberikan eksemplar karena petunjuk yang Saudara Branham sudah 
memberinya. Baru saja saya mendapat negatif gambar ini yang disertakan dengan pihak lain Saudara 
Branham, melalui seorang fotografer siapa yang menulis kepada saya yang menawarkan untuk menjual
mereka. Ini tersedia dari Tuscon Tabernacle Office, 2555 Utara Batu, Tuscon, Arizona.

Di kepala Alvernon Way Street, di Tuscon, ada jalur yang menuju ke atas ke Catalina Mountains besar 
hingga mencapai puncak disebut Finger Rock. Puncak ini dapat dilihat dari kota. Pada bulan Februari 
1965, Saudara Branham, dengan beban bagi hatinya untuk meminta izin untuk berkhotbah kebenaran 
pernikahan dan perceraian, menaiki ke atas di sepanjang jalan ini ke canyon bawah Finger Rock.



Di sana ia dengan rajin diketemukan oleh Tuhan 
dalam doa dan sedang berdoa di Canyon bahwa 
awan amber yang besar berwarna, berbentuk 
seperti sebuah payung, ini terlihat turun dari atas 
gunung dan naik lagi. Kinerja diulang tiga kali 
dan jelas telah melihat dari kota. Anak-anak 
sekolah yang bahkan membiarkan keluar dari 
sekolah selama empat puluh lima menit untuk 
menonton fenomena ini. Ini adalah saat ini bahwa 
Brother Branham menerima ilham untuk kembali 
ke Jeffersonville dan berkhotbah kebenaran 
tentang pernikahan dan perceraian. Wahyu mighty
Barangkali ini merupakan pesan yang paling besar
untuk mempelai Kristus dalam membantu mereka 
untuk meluruskan hidup mereka. Sekali lagi Allah
bertindak sebagai Dia telah seluruh semua sejarah,
tampil dalam Pilar api untuk berbicara dengan 
manusia, untuk membuktikan lagi bahwa Allah 
adalah terang.

 
Kalau saja manusia dapat melihat ...
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