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Fiainana Taloha sy Fiovam-po.

Angamba tamin'ny fandehan'ny resaka diaa afaka
hitanao ny antony ninoako an'i William Marrion 
Branham ho mpaminanin'Andriamanitra amin'ity 
taranaka ity, nalefa mba hitondra ny 
Tenin'Andriamanitra, hamita ireo 

 misiterin'Andriamanitra, hamerina ireo zavatra lasa tany amin'ny fahadisoana. Ho an'ireo izay tsy 
mahafantatra ny antsipirihan'ny fiainany, dia tiako ny hizara aminareo ny sasany amin'izany, maba 
hananao koa ny fahafahana nananako rehefa namaky ilay boky “Lehilahy Iray  nirahin'Andriamanitra” 
nosoratan'i Gordon Lindsay. Mety ho hitanao, tahaka ny nahitako, ny drafitra 
matipaikan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanyhatramin'ny fotoana nahaterahany. Mba ho fanoharana 
amin'izany dia aleo isika aloha hijery  ohatra samihafaao anaty Baiboly amin'ireo lehilahy nofidiana 
hatrany ambohoka.

Ny 1 Samoela toko 1 dia mitantara ny fomba nanoloran'ny renin'i Samoela azy an'ny Tompo, eny 
alohan'ny nahaterahany aza. Raha vao nisara-nono izy dia nentina tany an-tempoly, ary nentin'ny 
reniny teo amin'i Eli ilay mpisoronabe mba ho tezaina ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fony 
Izy mbola zaza, araka ny voasoratra ao amin'ny 1 Samoela 3:1, dia  “nanompo an'Andriamanitra teo 
anatrehan'i Ely izy. Ary ny tenin'ny Tompo dia sarobidy tamin'izany andro izany: tsy nisy fahitàna 
misokatra." Mangataka ny mpamaky aho mba handinika ny fitovian'izany amin' ny taonjato 
faharoapolo. Taiza ary avy amin'iza, ny Tenin'ny Tompo no tonga avy amin'ny alalan'ny “fahitàna 
misokatra” alohan'ny nidiran'i Rahalahy Branham teo amin'ny sehatry ny evanjelistra? Na dia nisy aza 
olona sasany miaraka amin'ny fahitàna, kanefa azo antoka fa tsy nisy hetsika goavana momban'ny 
“Fanasitranana avy amin'Andriamanitra” tety amin'izao tontolo izao. Ary tsy nisy fifohazam-panahy 
tahaka izany teto amin'izao tontolo izao. Ny fifohazam-panahy dia nanomboka tamin'ny  taona 1946, 
ary nitohy hatrany amin'ny 1957, fa efa nanomboka maty avy any amin'ny fara-tampony tamin'ny 
faramparan'ny taona 40 ny sy ny fiandohan'ny 50. Noho izany, tahaka ny tamin'ny andron'i Samoela, 
dia tsy nisy "fahitàna misokatra" satria tsy nisy mpaminany avy amin'Andriamanitra nahazo ny sehatra 
hatramin'i Rahalahy Branham.

Tamin'i  Samoela mbola zaza, taminy voalohany nitenenan'Andriamanitra taminy voalohany. Dia 
nantsoiny hanatona Azy intelo izy. Samoela isaky ny namaly dia nieritreritra fa feon'i Ely. Farany Ely 
dia nilaza taminy mba hiverina sy handry, ary ny manaraka nitrangan'izany dia ny miteny hoe 
"Mitenena Tompo ô, fa mihaino ny mpanomponao." Ary ao amin'ny 1 Samoela 3:11 dia mamaky isika 
"Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela: Indro,  hanao zavatra eo amin'ny Isiraely aho, ka amin'izany ny 
sofin'izay rehetra mandre izany, dia hangoritsina.” Andriamanitra Andriananahary, dia naseho tamin'i 
Samoela, "araka ny tenin'i Jehovah," na dia mbola zaza aza Samoela; ary ny sofin'ireo izay mandre 
izany dia hangoritsina noho ny fahatairana amin'izany zavatra ho antaon'Andriamanitra izany. 
( Ankehitriny, raha mihaino ny zavatra izay efa nataon'ny Tompo tao amin'ity taranaka ity ianao, ny 
sofinao dia mety hangoritsina koa - amin'ny alalan'ny fihainoana ny zavatra izay tsy hananao 
fahalalana, amin'ny alalan'ny zava-nitranga  teo amin'ny fiainan'i Rahalahy Branham tamin'ny 



andronao.)

Andriamanitra tamin'ny voalohany dia nampisehoan'i Samoela ny zavatra tsy nety nataon'i Ely. Ary 
satria tian'i Samoela i Ely dia tsy nanana fikasana ny hiteny taminy ny fahadisoany, fa ilay mpisorona 
dia nandresy lahatra azy fa tokony hilaza ireo tenin'ny Tompo izy ary tsy mampaninona izay mety ho 
voaratran' izany. Dia toy izany ny fandehany,araka ny andininy faha 19, fa “Samoela dia nitombo, ary 
ny Tompo dia tao aminy, ary tsy namela ny teniny hiraraka amin'ny tany na dia iray aza.” Raha i 
Samoela no nilaza zavatra, dia Andriamanitra no nanao izany. Noho izany dia notahin'Andriamanitra 
ny olona tamin'ny Fisehony, araka ny andininy fafha 21. Amin'ny Soratra Masina rehetra, isaky ny 
maneho ny Tenany Andriamanitra, manambara ny Tenany, maneho ny tenany mazava, dia nataony 
izany avy amin'ny alalan'ny fandefasana ny Teniny tamin'ny mpaminanin'Andriamanitra.

I Samoela dia tsy tantàra iray manokana momban'ilay zaza nantsoin'Andriamanitra ho mpaminany. 
Jeremia 1:4,5 dia milaza, “Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo,nilaza,alohan'ny namoronako anao tao 
ankibo dia fantatro ianao; ary alohan'ny nivoahanao tao ankibo dia nohamasiniko ianao, ary 
nalahatro ho mpaminanin'ny jentilisa ianao.” Tahak'izany, ilay mpaminany lehibe Jeremia dia 
voalahatra ho mpaminany ho an'ny jentilisa alohan'ny nivoahany tao an-kibon'ny reniny, nilaza 
Jeremia, “Dia hoy aho nilaza, Eh, Andriamanitra Tompo! Indro, tsy afaka miresaka aho: fa mbola 
zaza. Fa hoy ny Tompo tamiko, Aza miteny hoe zaza aho:fa ianao dia handeha amin'izay hanirahako 
anao, ary izay rehetra handidiako anao dia ho lazainao. Aza matahotra ny endriny, fa miaraka aminao
aho hamonjy anao, hoy ny Tompo. Ary dia navoakan'Andriamanitra ny tànany, ka nikasika ny vavako. 
Ary ny Tompo dia nilza tamiko, Indro, napetrako eo ambavanao ny teniko, Jereo, napetrako eo 
ambonin'ny jentilisa ianao ankehitriny sy eo ambonin'ny fanjakana, maba hanongotra, sy hanjera, ary 
hamotika sy hanimba,hanangana sy hanorina.”

Andriamanitra dia nametraka izany tao ampon'ny renin'i Mosesy raha mbola zaza Mosesy, mba 
hanokana azy tahaka ny ffanaka voafidy. Nataon'Andriamanitra nobehazina tao amin'ny tranon'i Farao 
izy, ary nentiny tany an'efitra nandritra ny fapolo taona, ary nampianariny lalindalina kokoa, ary farany
dia nalefany niverina tahaka ny mpamonjy firenen'Israely. Tadidio fa Andriamanitra tsy niandry an'i 
Mosesy hatramin'ny faha dimampolo taonany. Nanomboka niasa tao amin'ny fiainan'i Mosesy izy na 
tamin'izy mbola zaza aza, tamin'ny andro nahaterahany.

Noho izany dia hitantsika fa ireo mpaminany dia tsy olona (lehilahy) tonga tety an-tany ary nitombo 
habe dia nanao ezàka mafy tamin'ny sorona ho an'Andriamanitra, na mitomany, na mitaraina, 
mivavaka sy mifady hanina mandra-panomezan'Andriamanitra azy ireo hery tsy azo hazavaina 
(supernaturel), fa kosa nofidian'Andriamanitra hatrany ambohoka ary nentina tamin'ny toerana izay 
ahafahan'izy ireo amin'ny ota, fa ny fahotàna tsy mahatonga tenin'Andriamanitra ho diso. Arakaraka ny
hanalaviran'izy ireo ny ota, dia mitombo ny fanompoan'izy ireo an'Andriamanitra.

Tena tsy maintsy ilaina ny mihaino ny mpaminany nalefan'Andriamanitra, fa izy no 
feon'Andriamanitra miresaka amin'izao tontolo izao amin'ny fotoana izay handefasan'Andrialanitra 
azy. Araka izay vao novakiantsika, Nalain'Andriamanitra i Jeremia,izay mbola zaza dia nolazainy, “Ny 
Teny izay lazainao dia tsy teninao, ireo dia Teniko,ary napetrako amin'ny fahefana ianao eo 
ambonin'ny firenena. Raha hoy ianao hoe ravao io, dia ho ravako izany. Raha hoy ianao hoe 
hatsangano indray, dia hatsangako indray.” Tsy hitanao ve fa lalana avy amin'Andriamanitra izany? Ny
toko fahatelo amin'ny Bokin'ny Asan'ny Apostoly vetsy milaza amintsika fa tena ilaina izany, ary inona
no fitsaràna misy ho amin'ireo izaytsy mihainony mpaminanin'Andriamanitra?



Ankehitriny ary, vitan'Andriamanitra ve ny mandefa mpaminany iray ho an'ny taonjato faharoapolo? 
Ho ahy manokana, dia nataony io, manantanteraka ny teniny. Misaotra an'Andriamanitra aho ny 
amin'nytao amin'ny fitandremana ny Teniny, fa raha tsy misy an'izany dia dia mety niasa tao amin'ny 
antoko-piangonana jamba aho. Mety nanaraka fomba fanaon'ny olombelona aho izay noheveriko fa 
fampianaran'Andriamanitra. Hitako fa nataon'Andriamanitra izany zavatra izany tamin'ny taona 
nifandimby, ary hitako Andriamanitra manao asa tahaka izany ihany, dia izay nataon'ireo mpaminany. 
Hitako fa ny Soratra Masina dia efa nilaza izany mialoha fa hitranga izany. Teo no nilazako, 
“Tompoko,tsinjoko ianao fa tena mpaminanin'Andriamanitra.”     Tsy nisalasala aho, satria 
fanambarana tato am-poko izany.

Tamin'ny 6 Aprily, 1909,ilay renim-pianakaviana vao dimy ambinifolo taona dia niteraka zazalahy. 
Nantsoiny hoe William Marrion Branham ny anaran, ary tamin'ny andro nahaterahany dia nisy 
hazavana hafahafa (aura), Fisehoana,tao amin'ilay trano hazo kely eny ambanivohitra. Nisy hazavàna 
niodikodina teo ambaravarakely ary dia nihantona teo ambonin'ny fatoriany.(berceau) Tsy mahagaga 
raha ny olona nahita an'io dia nilaza hoe, “Fa zaza inona ity?”

Raha vao enimbolana monja ilay zaza, Ny fiarovàn'Andriamanitra teo  aminy dia niseho, dia izay  ny 
fotoana voalohany. Izy sy ny reniny, izay tafahitsoka tao amin'ilay trano raha nandeha niasa ny rainy, 
dia avotra tamin'ny fomba mahagaga raha saika maty. Nisy rivo-doza orapànala dia nampitokana ilay 
trano, ny sakafo sy ny afo dia lany, noho izany ilay reny tanora dia tsy nisy nataony afa-tsy ny 
nandrakotra ny tenany sy ny zanany tamin'ny lamba-pandriana izay nananany ary dia nandry izy ireo, 
niandry izay hiafarany. Fa nisy mpiray tànana iray, lavidavitra kely, avy amin'ny alàlan'ny fisehoana 
hafahafa, izay tsy hitany izay  hanazavàna azy, dia nahatsapa fa voasarika ny hamangy ilay trano kely 
mba hijery sy hamangy ny mpiray tanàna aminy. Indray andro dia nibosesika taminy izany faniriana 
izany, ka tsy afaka nanohitra intsony izy, nandeh namakivaky ny havoana izy, ary nahita ilay zaza sy 
ny reniny efa ho faty. Teo no eo ihany izy dia nanangona kitay sy nandrehitra afo,niverina tany an-
tranony mba haka sakafo, ary namahana azy ireo mba hiverenan'ny fahasalamany. Izany dia noho ilay 
Fisehona tsy fahita andavan'andro izay tsy afaka nohazavain'ilay lehilahy, nosarihiny ho avy ve izy 
tamin'io ora io ary hamonjy ny ain'ity zazalahy hafakely vao enimbolana ity.

Tamin'izy telo taona, Rahalahy Branham dia nahita ny fahitàny voalohany. Tamin'io fahitàna io, izay 
hainy tsara ny nilaza reniny fa na dia mipetraka any Kentucky aza ry zareo, indray andro any dia 
hipetraka akaikin'ny tanàna iray antsoina hoe New Albany. Tsy ela taorian'izay ny fianakaviana dia 
niala tao Kentucky niampita ny ony Ohio mankany Indiana ary taoriana kely dia nifindra nianatsimo 
tokony ho kilometatra vitsivitsy any Jeffersonville, Indiana, izay kilometatra vitsivitsy miala ao New 
Albany, Indiana. Tanteraka io fahitàna io. 

Tamin'izy fito taona, Rahalahy Branham dia niaina tao anatina zavatra hafakely izay tsy hainy ny 
hanazava izany. Nitranga izany indray andro, raha nanampy ny rainy izy, dia nahita ny tenany nandalo 
tamin'ny hazo popola rehefa nisy rivotra mafy nanozongozana ny ravin'ilay hazo, na dia tsy nisy 
rivotra hafa aza tamin'izany. Nitantàra izy fa nisy tadio  nisintona ny ampahan'ilay hazo izay mitovy 
habe amin'ny barika ary nisy feo niresaka avy  ao anatin'io nilaza, “Aza mifoka na oviana na oviana, 
misotro,na mandoto ny tenanao, fa rehefa lehibe ianao dia misy asa ho ataonao.” Tsy azony ilay 
tranga-piainana mahagaga io, nampatahotra azy io, ary nihazakazaka tany amin'ny reniny izy. 
Nihevitra ny reniny fa voakaikitry ny bibilava izy ka noeritreretiny fa ho toràna, dia nataony teo am-
pandriana izy dia nangalany dokotera.

Andro vitsy taty aoriana, raha teo ampilalaovana niaraka tamin'ny namany izy dia nahita tetezana iray 



tamin'ny fahitàna. Io tetezana io izay mbola tsy teo, miampita ny Renirano Ohio avy any Louisville 
mankany Jeffersonville. Nolazainy ireo namany fa afaka nahita ilay tetezana izy teo ary nihori-koditra 
izy satria nahita ny ampahan'ilay tetezana nirodana, niaraka tamin'ny lehilahy enina ambinifolo izay 
maty. Mazava ho azy fa ireo namany dia nitantàra izany tamin'ny manodidina. Fa telo ambinifolo taona
taty aoriana dia vita io tetezana io ary enina ambinifolo ny lehilahy namono ny ainy tao. Mbola 
mitsangana ao ilay tetezana hatramin'izao, eo anelanelan'i Jeffersonville sy Louisville. 

Tamin'izy mbola tanora, nisy vehivavy iray nananihany azy satria tsy nety nifoka izy, fa izy dia tena 
saika hanandrana hifoka mba hanajanonana ny fihomehezany. Ny zavatra nolazainy dia raha vao haka 
ilay sigara izy dia henony indray ilay tadio, ary arakaraka ny nisisihany, dia vao mainka  nihamafy 
izany, mandra pahatongan'ny feon'izany niraondraona ka nampahatahotra azy. Noho izany dia tsy 
mbola nifoka na oviana na oviana izy.

Andro iray hafa, nisy lehilahy nandroso azy zava-pisotro teo anatrehan'ny rain'ny zatovo William 
Branham ary nanery azy mba hisotroiny. Raha vao saika hisotro iny izy, satria ny rainy nilaza taminy 
hoe tsy lehilahy izy, dia tonga indray ilay tadio. Afaka henony ny firaondraony,ary raha nitohy 
nametraka ilay tavoahangy teo amin'ny molony izy, dia niha-mafy ilay rivotra ka nampatahotra azy dia
vaky nandositra izy. Tsy hoe tsy nankato an'Andriamanitra izy, tsy afaka nanao izany izy, fa 
Andriamanitra nanana drafitra momba ny fiainany izay Izy no hahatanteraka izany.

Tamin'izy zatovo nandeha nijery fety (carnival) izy indray mandeha, ary tao dia nisy ombiasy iray, 
nanantona azy dia niteny, “Ry zatovolahy, fantatrao ve fa misy famantàrana manaraka anao?” Tena 
mitovy tamin'ilay fotoana raha nilazan'ilay fanahy ratsy Jesosy, “Fantatray hoe iza ianao, ianao no 
Kristy, ilay Zanak'Andriamanitra.” Ny mpisorona sy ny mpitondra fivavahana, ny tena mpivavaka 
indrindra teto ambonin'ny tany tamin'ny andron'i Kristy, dia tsy nahalala Azy, na dia fantatry ny fanahy
ratsy aza izy. Dia tahaka izany koa teo amin'ny fiainan'ny Rahalahy Branham.

Ny Apostoly Paoly rehefa nandeha tany Tiatira mba hitory dia tsy noraharahina, fa nogejaina tamin'ny 
hazo, ary nisy zatovo vavy nilaza, “I Paoly io, izay mitory an'i Kristy amintsika, ny hafatry ny 
famonjena.” Nisy fanahy ratsy tao aminy izay nahafantatra an'i Paoly raha ny hafa kosa nanenjika azy. 
Tahak'izanyihany amin'ity taranaka ity. Ny fanahy ratsy dia afaka lahafantatra fa misy zavatra 
mampiavaka ny Rahalahy Branham alohan'ny aneken'ny mpitondra fivavahana ety ambonin'ny tany 
azy. Maro ny mbola tsy manaiky ireo asan'Andriamanitra avy amin'ny alàlan'io lehilahy io. Mandà izy 
ireo ny hahafantatra fa nisy zavatra ambony lavitra noho ny mahazatra. Ny antony ve satria mety, na 
dia “mpivavaka” aza izy ireo dia tsy tena ara-panahy?

Rahalahy Branham dia saika maty fanindroany indray tamin'ny faha efatra ambinifolo taonany. 
Voatifitra tsinahy, nmivalapatra mihosina ny ràny, ary ny faritry ny tongony voatifitry ny basy nipoaka 
ka nahavoa azy. Nahita fahitàna izy,na trangan-javatra tao amin'ny hopitaly, izay nahitany ny tenany 
irery nanjavona ary nahita vahoaka tany amin'ny helo. Nahita zavatra izay hihatra amin'ny vehivavy 
eto amin'izao tontolo izao izy tamin'ny 1960, ilay fampiasàna amin'adàlana manjamaso,sy ny tahaka 
izany. Fa any amin'ny helo ireo vehivavy ireo ary nanohina azy ny nahafantatra fa misy izany toerana 
izany. Kanefa nanohitra ny antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izy, na dia nanohy nijery ny 
momba azy aza Andriamanitra, satria nisy asa ho ataony rehefa lehibe izy.

Nandeha niakandrefana tany Phoenix, Arizona izy ny Desambra 1927, tamin'ny faha valo ambinifolo 
taonany. Raha niasa teo amin'ny saha izy (ranch), dia naharay ny vaovao ny fahafatesan'ny rahalahiny 



Edward, izay ny nanakaiky azy indrindra tamin'ny taona. Rehefa nahare ny fahafatesan'i Edward izy, 
dia nitsangana ary nijery ny tany efitra sady nanontany tena raha efa vonona hitsena an'Andriamanitra i
Edward. Avy eo dia nandeha niverina tany Jeffersonville izy hanatrika ny fandevenana, tonga taminy 
ilay fanontaniana, “Vonona ve ianao?”   Tsaroany ny nitoamanian'ny dadany sy ny mamany ary ny 
fiantraikan'izany lehibe teo amin'ny fiainany raha izy nanomboka nanontany ny momba ny tenany. 
Fantany io Feo io, ilay Fisehoana izay niainany hatramin'ny fahazazany, naniry ny hiresaka taminy. 
Nanasaraka azy tamin'ny zatovolahy sasany izay nitovy taona taminy, nanasaraka ny fiarahan'izy ireo 
satria izy niresaka zavatra tsy mahazatra ary tsy mety hifoka, hisotro, handihy,na miodina tahaka ny 
fanaon'izy ireo. Na dia tsy afaka nampitaha ny fiainany tamin'ny azy ireo aza izy, dia mbola tsy hainy 
ny mnolo-tena ho an'Andriamanitra. Fa tamin'ny fatin'i Edward, ny Fanahin'Andriamanitra dia nitohy 
niaraka taminy ary nitondra azy tany amin'izay tena niriany hivavahana. Tsy fantany hoa ahoana, fa tia 
ny tany efitra izy, dia nanoratra tamin'ny taratasy kely, “Andriamanitra o, ampio aho.” Navelany 
niraikitra tamin'ny hazo teo ilay soratra satria fantany fa Andriamanitra dia eny amin'ny natiora.

Farany dia tonga ilay andr nandehanany teo amin'ny alok'ilay hazo teo akaikin'ny tranony, nandohalika
izy, ary nadia tsy fantany aza ny fomba fivavaka, dia nikiakiaka tamim-pahatsorana izy. Izany dia efa 
ampy hamahana ny varavaran'ny lanitra. Raha nandohalika nivavaka teo amin'ny alok'ilay hazo izy, dia
nisy hazavàna tonga ary lasa tanam-bokovoko (la croix). Teo dia nisy zavatra nandalo teo amboniny 
ary niaina tamina fihetse-po hafa izay mbola tsy fantany hatrizay izy. Nitantàra tamiko  manokana izy 
fa tahaka ny nisy orana nilatsaka tamin'ny tenany. Tsapany taty aoriana fa nataon'Andriamanitra 
Batisan'ny Fanahy Masina izy. Nolazainy fa tahaka ny entana milanja anarivony kilao maro no niala 
teo antsorony. Ary raha tsy misy fomba hafa ahafahana milaza ny hafaliany sy ny fahafahany, dia 
tafatsangana izy ary nitsambikina sy niazakazaka niodikodina. Niazakazaka tany an-trano izy ary dia 
sadaikatra ny reniny ary nanontany azy raha misy tsy metimety.  “Tsy fantatro” hoy ny navaliny, “Tena
lasa maivana aho” Nihazakazaka nivoaka ny trano izy ary nandeha tamin'ny arabe, izay hany fomba 
hanehoany ny hafaliany.

Taty aoriana dia dia niasa tao amin'ny Public Service Company, ary dia nievoka entona samihafa izy, 
voapoizina, dia lasa narary be. Nisy fandidiana natao ary nandritra izany dia saika maty indray izy. 
Ratsy ilay zava-niseho mandra-pahatongan'ilay tranga mihoatra ny natioraly izay niseho tamin'ny 
hazavàna tonga ary nihantona teo anoloany. Ny dokotera dia tsy nanantena azy ho sitrana. Tamin'izy 
velona, ny iray tamin'ireo dokotera dia tonga nanantona azy tao amin'ny efitra nisy azy ary niteny, 
“Tena marina fa novangian'Andriamanitra ity zazalahy ity.” Rahalahy Branham dia nilàza fa 
tamin'izany fotoana izany dia tsy nahafantatra izay niseho izy, fa raha misy ahafantarany an'ireo dia 
henony taty aoriana, mety afaka nitsambikina nifaly avy eo ampandriana izy, sitrana tamin'ny 
anaran'ny Tompo. Rehefa nivoaka ny hopitaly iey dia nitady traikefa lalndalina kokoa miaraka 
amin'Andriamanitra, satria tsapany fa Andriamanitra dia nanao zavatra lehibe ho azy.

Tavela tamin'ny  aretim-bavony sy olana amin'ny maso izy izay noheverin'ny dokotera fa tsy ho sitrana
amin'izany izy. Kanefa naheno andian'olona maromaro izy  izay mino ny fametraha-tànana amin'ny 
marary. Tao amin'ny fivoriam-piangonan'izy ireo, dia nisy namtra-tànana izy, ary dia nanaiky ny 
fahasitranany tamin'ireo olana izay farasisan'ilay fipoahana entona izy.

Na dia teo aza ny fitohizan'ny faharariany raha vao mihinana sakafo saro-devonina izy, 
Nomen'Andriamanitra voninahitra ny finoany ary izany dia nandritra ny volana maromaro, afaka 
tamin'ilay olan'ny aretimbavony izy ary rehefa nodinihina ny fahitàny dia tsapa fa tena tsy nisy diso.



Taorian'io fanasitranana mahagaga io no nanombohany nitoriteny voalohany. Tamin'ny fivoriany 
voalohany, dia natao batisa ny olona tamin'ny 11 Jona 1933, trana iray mahagaga no nitranga izay ao 
amin'ny toko faha 6 no ahitàna ny antsipirihany.

Zavatra goavana be no nanomboka nitranga teo amin'ny fiainany ny 1933, izay boky mihintsy no 
takiana amin'izany mba ahafahana mitantara azy rehetra. Fa raha nanomboka nitoriteny iny Rahalahy 
Branham sy nanangana ny fiangonany, dia nomen'Anndriamanitra fahitàna izy, ary izaho dia afaka 
milaza marina fa efa manomboka  hiseho Andriamanitra, satria ilay Tenin'Andriamanitra dia tonga 
tamin'ny alàlan'ny “Fahitàna misokatra.” Noho izany rehefa afaka anajatotaona, Andriamanitra dia 
namangy indray ny vahoakan'ity taranaka ity amin'ny alàlan'ny mpaminany. Nandefa mpaminany 
voafidy hatrany ambohoka Izy, ary nandahatra ny fiainan'io lehilahy io hatrany amin'ny fahazazany, 
namolavola azy tahaka izay nataony tamin'ireo lehilahin'andriamanitra hafa ao amin'ny Soratra 
Masina.
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