
 1 

 

4/4/2020 

Para Rajawali Berkumpul Bersama 
https://branham.org/en/articles/3302020_TheEaglesGatheringTogether 
 
Benih Rajani Abraham Yang Terkasih, 
 
Tidakkah Anda bersyukur hari ini bahwa oleh Kasih Karunia dan 
Belas Kasih-Nya, Anda dapat mengatakan, AKU ADALAH SALAH 
SATU DARI MEREKA? 
 
Sungguh waktu yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita, 
ketika kita berbicara kepada-Nya, menyembah-Nya, dan 
berkumpul di sekitar Tahta-Nya untuk berpesta di atas Manna 
Tersembunyi yang tidak diketahui oleh dunia, karena HANYA 
disimpan dan diwahyukan kepada kita, milik-Nya, Mempelai 
Wanita-Nya. 
 
Setiap hari Wahyu Sejati dari Pesan Ini menjadi semakin besar  
dan besar. Kita selalu percaya setiap Firman itu, dan tahu bahwa 
Iman datang dari mendengar, dan mendengar Firman, dan bahwa 
Pesan Ini ADALAH Firman Allah bagi zamannya. Ia berjanji Ia 
akan kembali dan hidup dalam daging sekali lagi untuk bahkan 
lebih lagi mewahyukan Firman-Nya kepada Mempelai Wanita-Nya 
yang telah ditentukan sejak semula. 
 

https://branham.org/en/articles/3302020_TheEaglesGatheringTogether
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Tetapi ketika Ia, Roh kebenaran itu, datang, Ia akan membimbing 
kamu ke dalam seluruh kebenaran: karena Ia tidak akan berbicara 
tentang diri-Nya Sendiri; tetapi apa pun yang akan Ia dengar, itu 
yang akan Ia katakan: dan Ia akan menunjukkan kepadamu hal-
hal yang akan datang. 
 
Roh Kudus adalah Sang Pemandu untuk hari ini dan Ia sedang 
memimpin kita ke dalam seluruh Kebenaran. Ia memberi tahu kita 
bahwa Roh Kudus adalah nabi untuk zaman kita. Allah tidak 
pernah mengubah program-Nya, karena Ia selalu memilih manusia 
untuk membawa Firman-Nya dan memberi tahu kita dalam Firman-
Nya, “Aku tidak akan melakukan apa pun sebelum Aku 
mengungkapkan rahasia-rahasia-Ku kepada para hamba-Ku yaitu 
para nabi.” Jadi Pesan yang kita dengar bukanlah Kata-Kata dari 
seorang pria yang bernama William Marrion Branham, tetapi  itu 
adalah FIRMAN ALLAH ITU JUGA yang diucapkan melalui nabi-
Nya kepada Mempelai Wanita-Nya. 
 
Banyak orang yang mengatakan, Anda terlalu mementingkan pria 
itu ... Ia hanyalah seorang manusia, sang nabi. Jika Anda percaya 
setiap Firman, maka Anda harus percaya ini:  
 

 
Nabi, Firman, Pesan; utusan, Pesan, dan Pesan, adalah 
sama. 
 

65-0718E - Makanan Rohani Di Dalam Zamannya 
 
 

Itulah sebabnya musuh mencoba membuat orang tidak percaya 
bahwa Setiap Firman bukanlah Firman Allah, tetapi hanya bagian -
bagian tertentu yang merupakan bagian yang diilhami dari Pesan 
itu. 
 
Dan ketika Benih sejati yang nyata hidup dari Abraham muncul, 
Roh yang sama itu yang ada di dalam Yesus Kristus akan hidup di 
antara mereka, setiap Firman akan ditandai dengan "amin". 
Mereka mempercayai-Nya. Tidak, "Ini terinspirasi, dan Itu tidak 
terinspirasi." Mereka percaya seluruh-Nya, karena Itu adalah 
Firman Allah. 
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Maka Mempelai Wanita harus berhati -hati untuk percaya SETIAP 
FIRMAN. Nabi sangat berhati-hati untuk mengajari kita: 
 
Jadi saya katakan, dalam Nama Yesus Kristus! Janganlah kamu 
menambahkan satu hal. Jangan mengambil, menaruh ide Anda 
sendiri ke dalam-Nya. Anda hanya mengatakan apa yang 
dikatakan di dalam kaset-kaset itu saja. Anda hanya melakukan 
persis seperti yang diperintahkan Tuhan Allah untuk dilakukan. 
Jangan menambahkan-Nya. 
 
Glori, kita percaya kepada setiap Firman dan beristirahat 
padanya. Karena Pesan Ini adalah Tanda untuk zaman kita dan itu 
telah diterapkan di rumah-rumah kita dan kita tidak akan, dan 
tidak dapat tertipu karena, 
 

 
Itulah alasannya Orang Pilihan, kata Yesus, tidak akan 
tertipu, karena mereka adalah Firman itu. Mereka tidak bisa 
menjadi apa-apa lagi. Mereka tidak bisa mendengar apa 
pun. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Itu benar. 
 

65-0725m - " Orang-Orang Yang Diurapi Di Akhir Zaman" 
 
 

Kita sekarang telah mengenali zaman kita, kita telah mengenali 
Pesan itu, kita telah mengenali utusan-Nya, tetapi SEKARANG 
kita mengenali SIAPA KITA . . . SANG FIRMAN, dan kita tidak 
dapat menjadi apa-apa lagi, kita tidak dapat mendengar apa-apa 
lagi, kita tidak tidak tahu apa-apa lagi. 
 
Jadi izinkan saya sekali lagi mengundang Anda untuk bersatu 
bersama kami pada hari Minggu pagi pukul 09:00 pagi 
Jeffersonville, waktu Indiana, di sekitar satu-satunya Firman yang 
telah dibuktikan benar untuk zaman kita sebagaimanai yang kita 
dengar: 
 
65-0725M Orang-Orang Yang Diurapi Di Akhir Zaman 
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Kiranya Tuhan memberkatimu. 
Sdr. Joseph 
 
Prancis 
 
Spanyol 
 
Portugis 

 
Romania 

 
Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archive.branhamtabernacle.org/audio/SPN/SPN_20200405_65-0725m_Sunday_Morning_Message.m4a
http://archive.branhamtabernacle.org/audio/POR/POR_20200405_65-0725m_Sunday_Morning_Message.m4a
http://archive.branhamtabernacle.org/audio/ROM/ROM_20200405_65-0725m_Sunday_Morning_Message.m4a
http://archive.branhamtabernacle.org/audio/ITL/ITL_20200405_65-0725m_Sunday_Morning_Message.m4a
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Untuk Kalangan Sendiri 
 

Versi Android dari The Table tersedia dalam Bahasa Indonesia. Unduh 
aplikasi, atau ganti bahasa jika Anda telah mengistal aplikasi  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.branham.table.app 

 
Versi Windows dari The Table tersedia dalam Bahasa Indonesia. Unduh 

aplikasi, atau ganti bahasa jika Anda telah mengistal aplikasi  
https://tablewinupdateserver.blob.core.windows.net/apps/TableSetup.exe  

 
Alamat Surat 
P.O. Box 1007 

Jakarta 13000, Indonesia 
indonesia@vgroffice.org 

 
Telepon : 0852.12.608.608 

 

Untuk informasi lebih lanjut www.pesankebenaran.com 
 

Dengarkanlah pelayanan siaran langsung 
http://svfellowship.info/id/ibadah-tabernakel-branham/ 

  

Daftar ibadah sesuai tanggal 

 20-0202 Jehova Jireh 3 

 20-0126 Jehova Jireh 2 

 19-0119 Jehova Jireh 1 

 19-1208 mencoba Melakukan Sebuah pelayanan kepada Allah Tanpa Menjadi 

KehendakNya 

 19-1110 Mengenali zamanmu dan pesannya 

 19-1013 Kristus Dinyatakan Dalam Firman Nya Sendiri 

 19-1006 Kesatuan Dengan Allah 

 19-0929 Karya Agung 

 19-0811 Tanda Dan Waktu Untuk Bersatu 

 19-0707 Siapakah Melkisedek Ini 

 19-0630 Pembukaan Selubung Allah 

 19-0616 Pada Hari Ini Genaplah Nas Kitab Suci Ini 

 19-0602 Menerima Jalan Yang Telah Disediakan Allah Di Akhir Zaman 

 19-0512 Meterai Ketujuh 

 19-0428 Meterai Keempat 

 19-0407 Meterai Kedua 

 19-0331 Meterai Pertama 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.branham.table.app
https://tablewinupdateserver.blob.core.windows.net/apps/TableSetup.exe
mailto:indonesia@vgroffice.org
http://www.pesankebenaran.com/
http://svfellowship.info/id/ibadah-tabernakel-branham/
http://svfellowship.info/id/19-1013-kristus-dinyatakan-dalam-firman-nya-sendiri/
http://svfellowship.info/id/19-1013-kristus-dinyatakan-dalam-firman-nya-sendiri/
http://svfellowship.info/id/19-1006-kesatuan-dengan-allah/
http://svfellowship.info/id/19-0929-karya-agung/
http://svfellowship.info/id/19-0811-tanda-dan-waktu-untuk-bersatu/
http://svfellowship.info/id/19-0707-siapakah-melkisedek-ini/
http://svfellowship.info/id/19-0630-pembukaan-selubung-allah/
http://svfellowship.info/id/19-0616-pada-hari-ini-genaplah-nas-kitab-suci-ini/
http://svfellowship.info/id/19-0602-menerima-jalan-yang-telah-disediakan-allah-di-akhir-zaman/
http://svfellowship.info/id/19-0512-meterai-ketujuh/
http://svfellowship.info/id/19-0428-meterai-keempat/
http://svfellowship.info/id/19-0407-meterai-kedua/
http://svfellowship.info/id/19-0331-meterai-pertama/
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