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Chapter 8.
Malagasy.

Nipoitra ilay Anjely.
Ny bokin'ny Asan'ny Apostoly mirakitra an-
tsoratra fisehoan-javatra ara-panahy maro izay 
nanjo ny olona'Andriamanitra nandritra ny 
taonjato voalohany ny Fiangonana. Ny Apôstôly 
Paoly dia iray tamin'ireo olona ireo, ary ny 
fiainany dia voakasiky ny tranga-javatra 
hafahafa. Na dia ny fiovam-pony tahaka ny 
hitantsika tao amin'ny Toko faha 6 aza dia 
hafahafa , tamin'izy nokapohin’ilay Hazavana 
mamiratra lavitra noho ny mitataovovonan’ny 
masoandro. Toy izany koa, hafahafa ilay 
fahazavana izay niseho ny 11 Jona, 1933, tao 
amin’ny Ony Ohio, teo anatrehan'ny 
vavolombelona  anjatonjatony maro, ary nisy feo

niteny avy amin’izany nanome an’i Rahalahy Branham ny asa nanirahana azy. Ireo toko teo aloha dia 
milaza ny nahaterahan’i Rahalahy Branham izay nahagaga sy ny zava-nitranga maro hafa, toy ny tadio 
niseho, feo niteny taminy, ary ny mpilaza ny hoavy harena nilaza taminy fa nisy famantarana nanaraka 
azy. Dia toy izany tamin'i Paoly sy ny fahaombiazana hafahafa teo amin'ny fiainany ary avy amin’ny 
alàlan'izany dia manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Eritrereto ny fomba mahatalanjona fa 
nataon’Andriamanitra tamin'i Paoly tamin’izany, ary ampitahao ny zavatra niainany sy ny an'ny 
Rahalahy Branham.

Anankiray amin'ireo zavatra hafahafa niainan’i Paoly, dia mahakasika ilay famangiana avy any an-
danitra, rehefa nentina ho any Roma toy ny voafonja izy, izay teo ambanin'ny fifehezan’ny miaramila 
Romanina. Talohan'ny izy ireo hiainga ho any Kreta, i Paoly dia nilaza tamin’ny lehiben'ny mpiambina 
ny sambo mba tsy hametraka ny voaly. Fa ilay kapiteny amin’ny maha tatsambo azy, izay nihevitra fa 
fantany tsara ny amin'ny samonta, ny fandehan’ny rivotra, toetrandro, ary ny ranomasina noho i Paoly, 
ka napetany ihany ny voaly. Andro vitsivitsy foana no nialàny tamin'ilay nosy dia teo amin’ny tafio-
drivotra mahery no nisy azy ireo. Nanipy ny entana hiatrehana sy ranomasina izy ireo mba 
hanamaivana ny sambo fandrao hilentika ny sambo ka ho ringana ny rehetra. Nangina kely aloha i 
Paoly, araka ny voasoratra ao amin’ny Asa 27 :21-22 

21 Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe:
Ry tompokolahy ô, tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta, mba tsy ho 
nahitana izao fahasimbana sy fatiantoka izao. 
22 Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky; fa tsy hisy ho faty ianareo, fa ny sambo 
ihany no ho very.

Dia tsy maintsy hiaiky fa izany no tena hafahafa fanambaràna ho an'ny olona , ny tenany ho mpifatotra,
mba ho an'ireo miandraikitra ny sambo. Raha rehetra dia natahotra noho ny ainy, dia nilaza fa tokony 
ho nihaino azy, nefa ankehitriny dia tokony matokia, fa tsy ho faty, na dia ny sambo ho very. Rehefa 



inona no fahefana dia ny olona toa an'i Paoly, ny voafonja, miteny toy izany ny fanambarana? Hoy ny 
andininy faha- 23 :

23 Fa nisy anjelin'Andriamanitra, Izay Tompoko sady tompoiko, nitsangana teo anilako alina.
24 ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Paoly; (Marihina fa ilay Anjely tamin’ny voalohany dia 
nampitony ny tahotr’ilay lehilahy, Paoly,ary nolazainy mba tsy hahatahotra.) fa tsy maintsy 
hitsangana eo anatrehan'i Kaisara ianao; ary, indro, efa nomen'Andriamanitra anao ny olona 
rehetra izay miaraka aminao. 
25 Koa matokia, ry tompokolahy ô, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny 
voalazany tamiko izany.

Ary nahoana i Paoly no miteny toy ny manana fahefana? Izany dia satria Andriamanitra naniraka anjely
mba hitsangana teo anilany dia nilaza ny teny izay nolazain’io anjely taminy io Paoly. Koa satria ilay 
anjely dia iraka avy amin'Andriamanitra,noho izany i Paoly dia afaka niteny hoe "Izao no 
lazain'Andriamanitra:" Fantatrareo ny fomba niafaran’ny ny tantara. Ny sambo very, na dia niezaka ny 
hahita vahaolana tamin'ny alalan'ny fomba hafa rehetra aza izy ireo. Raha vao handeha hamono ny 
mpifatotra izy ireo, fandrao misy afa-milefa, dia nanakana azy ireo Paoly. Ireo tantsambo dia nikasa ny 
hitsambikina any anaty rano ka namela ny hafa, dia nilaza tamin'izy ireo i Paoly mba tsy hanao izany. 
Fantatr'i Paoly fa nanana fomba hamonjena azy ireo Andriamanitra, satria efa nilazana izy fa tsy hisy 
ny aina afoy. Hitanao fa zava-dehibe ny mitandrina ny tenin 'Andriamanitra? Raha naniraka anjely 
Andriamanitra nilaza an'i Paoly ny fomba tsy maintsy atao, dia izay  ny fomba tsy maintsy natao. I 
Paoly fa tsy afaka hanova izany. Ary ilay kapiteny tsy afaka nanova izany. Ilay lehilahy miaramila  tsy 
afaka hanova izany. Tsy maintsy ho tanteraka araka ny tenin’ilay Anjelin'Andriamanitra nilaza tamin'i 
Paoly. Ary rehefa mamaky io tantara io isika, dia hifaly ao am-pontsika momba ny anjely iray niseho 
tamin'i Paoly, fa te hijoro ho vavolombelona aho ny amin’ny anjely iray izay niseho tamin'ny 
lehilahin'Andriamanitra  amin'izao taonjato faharoapolo.

Taorian'ny fiainan’ny Rahalahy Branham  tany am-boalohany izay nahavariana, taorian’ny niovany fo, 
ny taona nifandimby dia nanompo an'Andriamanitra araka izay faran’ny fahaizany izy, tamin’ny maha 
pasitora sy mpiasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra azy. Nanao asa toy ny  mpiambina lalao (haza) 
tany Indiana mihintsy aza izy. Ny fiandohan'ny fiovàna goavana nitrànga teo amin'ny fiainany sy ny 
asa fanompoany dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa, 1946 rehefa niverina avy any 
an-trano nisakafo atoandro ka nankeo  ambanin'ny hazo Maple izay teo amin'ny anoloan'ny 
tokotanin’ny an-tranony, teo 8th Street, Jeffersonville, Indiana. Ary raha nandeha tambanin'ny hazo izy,
dia nitantara fa nisy rivotra mahery, miriotra r niditra tao amin’ilay hazo. Ary namely ny tampon'ilay 
hazo Maple ary toa tahaka ny hianjera ny fijeriny azy. Lehibe ny fiantraikan’izanyka nahatonga azy ho 
taitra. Ny vadiny sy ny olon-kafa nihazakazaka nanatona nieritreritra fa narary izy. Dia nitodika taminy 
izy ka nanao izao teny izao, "Fa roa-polo taona mahery izao mbola tsy takatro ny dikan’ity fanompoana
hafahafa ity, ny fiantraikan’izany eo amin'ny tenako. Tsy afaka mitohy toy izao aho. Mila manana ny 
valiny aho. Moa ve izany avy amin'Andriamanitra? Ahoana ny momba izao rehetra izao?" Dia nilaza 
taminy izy fa handeha, handao azy sy Billy Paul hitady an'Andriamanitra hiaraka amin’ny Baiboliny sy
hivavaka ary mba hahita ny valiny raha tsy izany tsy hiverina izy. ( Ny toriteniny "Fahakiviana" dia 
milaza ny fa tsy maintsy ho very hevitra ny olona iray amin’ny ny faniriany mba hanany 
an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany.) Eritrereto ny fahaverezan-kevitra nihatra taminy tamin'ity ora 
ity mba hilaza ny vadiny fa tsy hiverina raha tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Mieritreritra fa 
rehefa nanao izany izy dia nampihatra izay notoriany. Tena mafy ho an'ny olona ny manapa-kevitra 
hanao izany. Tena fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra - mba hahafantatra Azy, na ho faty. Enga anie 
ho toy izany eo amin'ny fiainantsika rehetra.



Rehefa nanapa-kevitra sy nilaza ny fikasany, Rahalahy Branham dia nandeha irery hitady 
an'Andriamanitra irery tao amin’ny toerana mangingina, tapa-kevitra ny hahafantatra ny valiny, ary 
mba hahita fiadanana tao am-pony momba izany fihetseham-po hafahafa izany sy ireo tranga ireo. 
Manafina ny tenany hiala ny olona rehetra sy ny handeha ho any amin'ny toerana mangingina 
hivavahana mba tsy ho voahelingelina, dia niankohoka teo amin’ny tany izy teo 
anatrehan'Andriamanitra. Ary ao amin'ny boky "Ny lehilahy nirahin'Andriamanitra" misy filazàna tao 
(toy ny nilazan’i Rahalahy Branham matetika) fa tonga tao amin’ny trano fialan-tsasatry ny Ranger 
tany Green Mill izy. Izany efitra izany dia tsy mitsangana intsony: efa niharatsy, ary lo tamin'ny tany. 
Rahalahy Branham niresaka tamin’ny kasety Tantaram-piainana tsy nilaza ny antsipiriany, araka izay 
nilazany tamin'ny vadiny sy ny zanany, ary raha nilaza tamiko mihitsy; fa izay nandehany tamin'iny 
alina iny, na dia tao amin’ny trano fialan-tsasatra Ranger aza, tao anaty lava-bato kely akaiky ny efitra. 
Andriamanitra, indraindray na tamin’ny fotoana iray hafa teo amin'ny fahatanoran’ny Rahalahy 
Branham, dia nitondra azy ho any anaty lava-bato izay efa nolazainy matetika ao amin'ny horonam-peo
tatỳ aoriana, ary nilaza izy fa tsy misy olona afaka mahita izany. Ny lava-bato dia izay misy fipetrahana
amin'ny endriny toy ny hoe hampiasany azy manokana, fa ao anatiny dia misy vatolampy miendrika 
boribory toy ny latabatra, ny vatolampy miendrika toy ny seza, ary koa ny toerana ho an'ny olona iray 
mba handriana. Tsy izy no nametraka ireo teo, fa efa teo ireo. Raha ny fahalalako, ny hany olona izay  
niditra atao amin’io lava-bato io ankoatran’ny Rahalahy Branham dia ny vadiny, Ranabavy Meda.  
Indray mandeha dia nentiny tao izy.

Nisy olona izay efa nandritra ny dimy na enina andro tanaty ala nitady izany, ary ilay toerana dia mbola
mijanona ho zava-miafina. Fa Rahalahy Branham nilaza tamiko fa tao amin'ny zohy izy, rehefa niseho 
taminy ilay Anjely. Manantena aho fa tsy ho fahatafintohinana ny sasany izay nihevitra fa, satria 
Rahalahy Branham nanao hoe: "amin'ny ny trano fialan-tsasatry ny Ranger", ary noho izy nanonona ny 
teny hoe "tany", ary mijery ny "varavarankely," fa tsy maintsy ho tao an’efitra izy. Koa satria tsy nisy 
nahita ny lava-bato, dia tsy fantatra hoe manahoana izy izany, afa-tsy avy amin'ny famaritana azy. 
Nilaza tamiko anefa izy fa tao anatin'ny lava-bato rehefa niseho taminy ilay anjely tamin'ny 7 May, 
1946 Toy ny tamin'ny 1964, rehefa niteny aho hoe: "Tompoko, hitako ianao fa tena mpaminany.” Hoy 
izy, "Rahalahy Pearry, tsy mba lazaiko na inona na inona momba izany imasom-bahoaka aho, satria 
ny olona  tsy mahatakatra ny atao hoe mpaminany.” azoko antoka fa tsy nilaza ny momba ilay lava-
bato izy tahaka ny tamin’ny fanompoany tany am-boalohany izy,  ny nataony tatỳ aoriana satria tsy 
tiany ny hanazava izany amin’ny olona rehetra. Afaka niteny fotsiny izy hoe  tao amin’ny efitra ranger, 
satria tao ilay toerana, izay ampy, satria tsy vonona ny hilaza na amin’iza na amin’iza izy ny amin’ilay 
lava-bato.

Rahalahy Branham dia niankohoka tamin'ny tarehiny tao amin'ny lava-bato teo 
anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa nivavaka tao am-pony izy avy amin'ny fahatsoram-po, mangataka 
amin'Andriamanitra, dia nilaza fa niarina ka niandry ny valiny. Nipetraka teo, fotsiny izy, niandry 
an'Andriamanitra hiteny. Impiry no nandrenesanay azy nanao hoe: "izay miandry an'i Jehovah ..." 
Matetika rehefa mivavaka isika, ataontsika daholo ny resaka, ary raha vao vita ny resaka dia lasa isika. 
Nilaza izy fa ny zava-miafina dia rehefa avy mivavaka dia tokony hanana faharetana mba hiandry 
an’Andriamanitra hiteny indray. Izany dia raha mino ianao fa efa nihaino anao Andriamanitra, dia 
miandrasa ny valiny. Rahalahy Branham dia nanolotra ny tenany ho amin’ ny sitrapon'Andriamanitra 
teo amin'ny fiainany.

Ary efa tokony ho ora faha-11 dia nahita hazavana malefaka nipoitra teo anatrehany. Dia niandràndra 
ka nitsangana mba hifindra hanatrika ity fahazavana dia nihantona teo ilay kintana lehibe. Ary tsy 
manana teboka dimy toy ny kintana io, fa toy ny baolina afo. Avy eo, dia nandre dian-tongotra izy, 
lehilahy vaventy iray nanatona azy. Angamba ilay lehilahy mety nilanja 91 kilao, ny fihodirany dia 



maizina, tsy misy volombava, ny halavan'ny volony dia hatreo antsorony. Rehefa nijery ny masony ilay
lehilahy, dia natahotra mafy Rahalahy Branham, fa ilay vahiny nijery azy tamin'ny fomba tsara fanahy 
ka dia nanomboka niteny. Toy ilay anjely nitsangana teo anilan’i Paoly, ary nanome azy toromarika, io 
anjely io dia nitsangana teo anilan’i Rahalahy Branham ary nanome azy toromarika. Nametraka ireo 
torolalana ireo eto aho amin'ny sokajy fito samihafa:

"Aza matahotra", hoy ilay anjely, nampitony an’i Rahalahy Branham, ary nanohy hoe: "Izaho dia 
iraka, nirahina ho aminao avy eo anatrehan 'Andriamanitra Tsitoha." Izany no dingana voalohany, 
nampitony tahotra sy ny fampahafantarana ny tenany.

Ao amin'ny dingana faharoa, dia niteny tamin'i Rahalahy Branham izy momba ny fiainany, nanao hoe: 
"Tiako ho fantatrao fa ny fiainana hafahafa dia misy dikany eo amin'ny fanomanana anao mba 
hanaovanao ny asa izay efa voatendrin’Andriamanitra ho ataonao hatrany ambohoka.”

Dingana fahatelo: ilay anjely nilaza taminy fa misy fepetra  tsy maintsy arahiny sy hotandremany. Hoy 
izy hoe: "Raha toa ianao ka tso-po , ary afaka mahazo ny olona mba hino anao ..." Ary avy eo dia 
nandroso ho any amin'ny dingana fahefatra - ny vokatra:

Hoy izy hoe,: "... na inona na inona tsy ahajanona eo anoloan'ny ny vavakao, na dia omamiadana 
aza!"

Eto ary jereo ny tenin 'ilay anjely hatramin'izao. Nampitony ny Rahalahy Branham izy sy 
nampahafantatra ny tenany. Nolazainy taminy fa fantany ny momba ny fiainany taloha sy ny fikasany. 
Nilaza taminy ihany koa izy fa  tsy maintsy ho vokatry ny fony, ary ny olona tsy maintsy mino azy. Te- 
hilaza izany amin'ny fiteniko aho: Raha ny Anjelin'Andriamanitra no nilaza ny Rahalahy Branham fa 
tsy maintsy vokatry ny fony, mainka va fa isika, tsy maintsy  nolazaina mba ho tso-po? Ary koa zava-
dehibe ny ahazoany ny olona mba hino, noho izany, raha tsy mino ny Rahalahy Branham ho 
mpaminany ianao, fa mpaminanin’Andriamanitra amin’izao fotoana izao, dia tsy ho anao ny hafany sy 
ny asa fanompoany.

Ny dingana tamin’ny hafatr’ilay anjely dia ny fampitandremana ny olona mba hiaiky ny fahotany 
alohan’ny ahatongavany eo anoloan'io lehilahin'Andriamanitra io, ary izy no hilaza ny olona fa ny 
eritreritr’izy ireo dia miteny mafy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra noho ny teniny. Izany 
dia fampitandremana ho an'ny olombelona rehetra.

Nisy fotoana , noho ny fiainan’ ny rainy, raha nandeha eny amin’ny arabe izy dia nobahanan’ny olona 
ny làlana mba hanakànana azy satria Branham izy. Tena nahantra tokoa izy ireo ka tsy manana na dia 
akanjo lobaka entina any an-tsekoly aza , ka dia nanaovany ny palitaony ary nasiany bokotra hatrany 
ambony. Indray andro, tamin'izy valo taona, dia te- hanoratra tononkalo izay tonga tao an-tsainy ary tsy
maintsy hindràna pensilihazo sy taratasy amin'ny mpiara-mianatra. Tsy mba nanana ny azy izy. Kanefa 
eto ny Anjelin'Andriamanitra dia nitsangana sy nilaza taminy ny asa fanompoana mahafinaritra 
hitranga. Ranabavy Branham milaza amiko fa rehefa tonga an-trano ary nilaza izany, ary rehefa 
nandray ny antso ny fivoriana voalohany tao St Louis, Missouri, izay nangalany ny lobaka fotsy, ary 
nanàla ny vozona tonta sy namadika izany avy eo satria nahantra loatra izy ka tsy nahahividy akanjo 
vaovao. Tsy  mba nanana izy na dia fitafy mandry aza ka dia nomendry zareo izy tao St Louis. Tonga 
an-trano niaraka tamin’izany izy, tena faly, satria mbola tsy nanany teo amin'ny fiainany.) Kanefa, eto 
dia nitsangana ny anjelin'Andriamanitra nilaza taminy: "Ianao hitory eo anatrehan'ny vahoaka, 
an'arivony eran-tany ho avy any aminao mba hivavahana sy handray torohevitra." Tsy izay ihany, fa 
ilay anjely dia nitohy nilaza fa "hivavaka ho an'ny mpanjaka sy ny mpanapaka  ianao ary ny mpanao 
didijadona." manontany ianao hoe: "Nitranga ve izany?"Aoka hojerentsika raha nataony.



Rahalahy Branham niverina ho any amin'ny tranolay keliny ny herinandro manaraka, ary ny zokiolona 
dia hilaza aminao ny amin’ilay tovolahy niteny tsy nisalasala tao an-tsainy milaza azy ireo izay 
nolazain’ilay Anjely nanao hoe. "Hisy an'arivony ho tonga eto, dia hitangorona aminaon izy ireo. Tsy 
hahita seza ianao raha tsy tso-po amin'Andriamanitra ary tonga aloha." Ny olona tao an-tanàna, ny 
olona nahita fianarana, nijery azy ka nanao hoe:. "Eny, Billy Branham,tsy hanao izany na oviana na 
oviana izy ireo." Fa nataon’izy ireo ve? Ao amin'ny antontan-taratasin’i Rahalahy Branham dia misy 
taratasy avy amin'ny Mpanjaka farany George VI tao Angletera, misaotra azy nohon’ny nihaonany 
taminy, tamin'ny mpanjaka nangataka vavaka, raha sitrana tamin’ ny aretina nahazo ny tongony ny 
mpanjaka. Ary koa tao amin'ny fivoriana iray indray andro, dia nisy lehilahy kaongresy izay tena fanta-
daza, mpikambana iray ao amin'ny United States Kongresy nandritra ny taona maro, tsy afa-miala 
amin'ny seza misy kodiarana, nipetraka tao amin'ny lalantsaran’ny efitrano malalaka raha mbola nitory 
ny hafatry ny finoana sy ny fanasitranana Rahalahy Branham. Toa an'i Paoly ao amin'ny bokin'ny 
Asan'ny Apostoly, dia nitsahatra ny toriteniny, nijery an’ity lehilahy ity ka nanao hoe, "Tompoko, 
hitako ianao fa manam-pinoana ny ho sitrana. Mitsangàna, ka mandehana miala amin’io seza misy 
kodiarana io.”

Ary ny Solombavambahoaka- Upshaw , izay efa tsy afa-niala tamin'ny seza misy kodiarana mihoatra 
ny 60 taona dia nitsangana teo amin'ny tongony, ary nandeha nidina ny lalantsara, nidera 
an'Andriamanitra. Dia niverina tany Washington D.C. izy, nitsangana teo amin'ny tohatry ao amin'ny 
Capitol Building, ka nanambara fa i William Marrion Branham dia mpaminanin’Andriamanitra 
amin'ny taonjato faharoa-polo. Amim-pahatokiana, raha mbola velona izy, ilay solombavambahoaka 
dia nandefa satroka Stetson ho an’ny Rahalahy Branham mba ho an'ny Krismasy isan-taona. 
Mifanohitra amin'izany kosa, nisy olon-kafa eto amin'izao tontolo izao izay manao azy eny toy ny tsy 
fantatra. Tsy mihaino izy ireo, na tsy afaka hihaino.

Ny fanasitranana ilay Solombavambahoaka- Upshaw dia navoakan'ny ny Reader’s Digest. Moa tsy 
mahaliana va ny lahatsoratra roa momba ny asa fanasitranana toy izany teo amin'ny fiainana sy ny 
fanompoan’ny Rahalahy Branham izay navoakan'ny gazety lehibe indrindra izay miparitaka eto 
amin'izao tontolo izao, Reader’s Digest, izay faharoa amin’ny Baiboly? Ny olona manao hoe: "Izaho 
namaky izany tao amin'ny Reader’s Digest,"  tahaka ny olon-kafa mba miresaka momba ny Baiboly. 
Izany dia tsinontsinona mihoatra noho Andriamanitra nanome izany mba hahafantaran’izao tontolo 
izao fa naniraka mpaminany Izy, raha mba afaka hiaino izy ireo.

Rahalahy Branham dia nanana fahafahana nitsidika ny Papa Pie XII raha tany Roma izy. Ary 
nampianarina ny zavatra tsy maintsy atao izy mba hahazoana mihaona amin'io tompom-pahefana io - 
ny fomba tsy maintsy hanatonany ny Papa - ary izy tsy maintsy hanoroka ny peratr’i Papa. Izany dia be
loatra ho an'ny Rahalahy Branham, dia hoy izy: "Adinoy ny tafatafa (interview). Tsy hanao izany aho 
afa-tsy amin’ny Tompoko sy Mpamonjiko.” Notapahiko teo, ka hiandry ny vokatry ny fanejehana ho 
avy; Manontany tena aho raha nahita ny Papa i Billy Graham, manoroka ny peratra ve izy? Rehefa 
nandeha ny Filohan'ny Etazonia, nanoroka ny peratra? Tsy ahita mpaminany hanao izany na oviana na 
oviana ianao. Jereo ny tantaran'ny lafaoro mirehitra ao amin'ny Bokin'i Daniela ao amin'ny Testamenta 
Taloha; Ireo Hebreo tsy nety hiankohoka tamin'ilay sary. Io dia sarin’olona masina, araka ny tenin'ny 
mpaminany!

Ny dingana fahafito tamin’ny hafatry ilay anjely mikasika ny sokajy samihafa ny amin’ny asa 
fanompoan’ny Rahalahy Branham. Ny olona sasany milaza ireo ho toy ny famantàrana voalohany sy 
ny faharoa. Fa Rahalahy Branham niresaka momba azy ireo ho toy ny "telo dia misarika." (Toy ny 
fisarihan’ny mpanarato raha haka trondro, ny fametrahana ny lelam-pitana, ary maka ny trondro.) Ary 



ny anjely niteny taminy fa, eo ambanin'ny osotra, dia ho afaka mandray ny olona amin'ny tanany izy sy
ny fanahin'ny aretina ao anatin’ilay olona izay hahatonga tabataba sy ny lolom-po rehefa mifandray 
amin’ny fanahiny ka afaka ny hahatsapa izany hovitrovitra ara-batana izany ny tànany. Amin'ny 
filazana olona inona ilay aretina, io dia  mahasarika ny finoan’ny mpanatrika, ary izy ireo koa dia hino. 
Mba ho hita fa izany dia ao amin'ny Soratra Masina, tsy maintsy mamaky ny Eksodosy toko faha-4 
ianao, andininy 1-8, izay milaza ny famantarana an-tanana voalohany fa voalohany 
nomen’Andriamanitra an'i Mosesy. Mosesy dia ny nametraka ny tanana tao an-tratrany, ary lasa boka io
raha navoakany tao. Izy dia nametraka ny tànany indray teo an-tratrany ary dia niverina salama indray 
izany. Ny famantarana eo amin’ny tànana nomena ny Rahalahy Branham, toy ny tamin'ny an'i Mosesy, 
mba handrisihana ny finoanan’ny olona, mba hahatonga azy ireo hahatakatra fa eto dia misy lehilahy 
nirahin'Andriamanitra.

Fony aho nahita voalohany ny Rahalahy Branham, izany no dingana ny fanompoany; ny "Fisarihana," 
izay efa naseho. Rehefa tonga teo anatrehany ny olona, raha tsy hitany ny aretina, toy ny fahajambana, 
rehefa ny kilemaina, na ny malemy, dia entiny amin’ny an-tànany, ary, raha tàhiny misy ota tao amin'ny
fiainany, dia nilaza taminy ny fahotany aloha izy. Izany hoe, raha tsy efa nibebahana teo ambanin’ ny 
ran'i Jesosy Kristy io ota io. Izy dia mampitandrina azy ireo: "Hibebaho ny fahotanareo alohan’ny 
andehananareo aty amiko." Demonia iray izay nantsoiny matetika dia mpifoka sigara - paraky. Niaiky 
izy tamin'izany andro izany, teo anatrehan’ny American Medical Association sy ny Sampan-
draharahan'ny Fahasalamana, Fanabeazana, Fifanampiana sy ny Zava-mahadomelina, fa ny sigara 
mahatonga omamiadana. Afaka nahita ny fifandraisana, dia ny fanahin' izany zavatra izany izy, ka 
niampanga azy tamin'ny taona 1940. Izany dia talohan’ny tena nanombohan’ny vehivavy tena 
nanomboka nifoka sigara. Tamin'izany fotoana izany, tsy nahita vehivavy maro mifoka ianao.  Tsy 
nahita dokam-barotra tao amin'ny gazety ianao momba ny vehivavy mifoka sigara. Fa taorian’ny 
nahazoan’ny orinasan’ny paraky ny lehilahy rehetra izay azony, dia nanomboka nanao izay hampalaza 
ny vehivavy hifoka sigara koa ry zareo, ary ankehitriny ny orinasan’ny sigara mihitsy aza no nahazo 
azy ireo amin'ny sigarabe sy ny fantsona (pipe). Izy ireo dia namporisika ny fanambaniana bebe kokoa 
ny vehivavy amin'ny alalan'ny fanaovana izany toa fireharehana sy  zavatra toa mahafinaritra ho azy 
ireo ny misotro ary koa ny setroka. Ankehitriny ianao tsy hahita insony ny dokam-barotra mampiseho 
ny entana eo amin’ny orinasan’ ny toaka raha tsy hoe misy vehivavy eo aminy, dia tahaka izany ihany 
koa ny fiangonana izay niharatsy. Ny vehivavy dia oharina amin’ ny Fiangonana . Tsy misy fomba 
mety hisakanan’ny olona izany. Ho tanteraka izany arak’izay voalazan’ilay anjely tamin’ny Rahalahy 
Branham ny 1946. Toy ilay anjely nanome torolalana an’i Paoly dia nitranga araka izay nolazaina 
tamin’i Paoly, toy izany no hatao amin'ny ity hafatr’ity anjely ity , satria tonga avy amin'Andriamanitra 
ho amin’ny mpaminanin'ity taranaka ity.

Ny famantarana faharoa, na "Sintona," dia ny fahafantarany ny zava-miafina ao am-po. Izy dia  afaka 
miresaka amin'ny olona fotsiny dia mahalala ny anarany sy ny momba azy ireo. (Tadidio fa ny 
Tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela, ary mpamantatra ny eritreritra sy ny 
fisainan'ny fo.) Ny olona dia nanomboka nahita izany, ary niseho tamin'ny faramparan'ny taona 1950 sy
ny fiandohan'ny taona 1960 tamin’ny asa fanompoan’i Rahalahy Branham. Nisesisy ny fahitana sy ny 
trangan-javatra ny faraparan’ny volana teo amin’ny fiainany izay nanambara ilay famantarana 
voalohany. Izany dia mba hamoaka ka hampiseho ny mpaka tahaka rehetra. Inona tokoa, ny sasany 
nivoaka niaraka tamin’ izany eo amin'ny tanany ankavia, ny hafa eo amin'ny tànany ankavanana, ny 
sasany amin'ny mangorintsina eo amin’ny kiho, ny sasany miaraka amin’izany eo amin’ ny 
hazondamosina, ary ny sasany dia mahatsapa izany eo amin'ny ny sofiny ankavanana. Izany rehetra 
izany dia mba hampisehoana fa nisy tahaka an’i Jana sy Jambres na dia ao ity taranaka ity aza, satria 
izy ireo dia tonga amin'ny fitiavana harena maloto no nanaovany izany, ho fahazoam-bola izay tsy misy
fiahiana ho an'ny olona, na ny Tenin'Andriamanitra, na ny lalan'ny fahamasinana. Lazainy fa sitrana ny 



olona rehetra, ka mitondra fandatsana eo amin'ny Tenin'Andriamanitra. Jesosy nanao hoe, "Tsy azoko 
atao na inona na inona afa-tsy ny nandidian ny Raiko Ahy.” Ny olona dia tonga tany amin’ny 
Rahalahy Branham ka nanao hoe: "Mivavaha ho ahy; Andriamanitra dia nanome anao ny fahefana." 
Dia hoy izy: "Eny, manana ny fahefana aho, fa tsy manana ny didy.” Izy tsy hanao izany na oviana na 
oviana mandra-pahatongan'ny fampisehon’Andriamanitra azy. Ary tsy nanao na inona na inona izy, 
raha tsy ny Ray no nampiseho azy. Hisaorana Andriamanitra noho ny iray izay mety hijanona miaraka 
amin'ny Teny.

Rehefa hanomboka ilay Sintona Faharoa nanomboka, mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, eto
dia tonga vokatra vaovao ny evanjelista, ary izy ireo koa afaka hilaza aminao ny zava-miafina ao am-
ponao ka hanao hoe: "Izao no lazain'i Jehovah.” Tsy misy toerana ahafahana nilaza izany rehetra izany,
fa fahalalana feno, araka ny fampisehoanan’ny Fanahy Masina sy ny fahazavan'ny 
Tenin'Andriamanitra, dia hita ao amin'ny rakipeon’ny hafatry Rahalahy Branham  IreoVoahosotra 
amin'ny andro farany. Izy io dia tena fanosorana'ny Fanahy Masina, fa fanaka diso izy ireo. Manontany
ianao hoe aiza izany no ao amin'ny Soratra Masina? Matio 7 milaza fa hisy ireo izay manao hoe:
"Tompo ô, Tompo ô, moa ve izahay tsy nandroaka demonia tamin'ny anaranao, ary nanangana ny 
maty, ary nanasitrana ny marary?” Fa, Jesosy namaly azy hoe: "Mialà amiko, ianareo mpanao ratsy, 
Tsy fantatro mihitsy ianareo.” Tonga ny olona izay nanao famantarana sy fahagagana, ary raha azo 
atao, dia  hamitaka ny olom-boafidy. Nahoana? Satria nananany ny famantarana, nefa tsy manana ny 
Tenin'Andriamanitra mba hitondra ho amin'ny vatanan’ ny Ampakarina.

Rahalahy Branham dia nahita fahitana izay niezahany namatotra tadikiraro kely ny zazakely iray 
tamin'ny tady lehibe ary tsy afaka manao izany izy noho ny tady lehibe kokoa noho ny lavaky ny fehi-
kiraro. Ao amin’ ny tapany faharoa amin’io fahitana io, dia misambotra trondro izy ary nanomboka 
nampiseho ny hafa ny fomba hahazoana trondro. Ny hevitr’izany taty aoriana ho azy dia midika hoe 
raha tonga aminy ny famantarana teny an-tànany dia niezaka nanazava izany tamin'ny olona izy. Ny 
Fanahin'ny Tompo niteny taminy ka nanao hoe: "Tsy afaka mampianatra zaza Pentekotista zava- 
mahagaga tsy azo hazavaina ianao.” Izany dia rehefa niezaka nampiseho ny mpitory hafa izy hanao 
toy izany zavatra nataony izany.

Fa tsy maintsy nisy ny Sintona Fahatelo, ary Andriamanitra niteny taminy rehefa nanambara izany 
taminy: "Aoka ho zava-miafina ao am-ponao ity!" Rahalahy Branham hoe: "Rehefa hiala ety aho , dia 
mihidy tao am-poko io zava-miafina io.” Ilay Sintona Fahatelo, ny dingana farany tamin’ny 
fanompoany - dia hoy izy: "Izao no ho zavatra izay hitondra ny Ampakarina amin'ny Fisandratana.”
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