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Chapter 14.
Malagasy.

Harambaton'i  Sabino.
Tamin'ny vanimpotoana rehetra dia naneho ny 
asany mahagaga Andriamanitra avy amin'ny 
alàlan'ny olona nofidiana tamin'ny toerana 
voafidy. Toy izany koa amin'ny mpino, ny 
fahagagana eo amin'ny asa dia tsy azo sarahina 
amin'ny toerana misy izany. Tamin'ny Mosesy dia
tao an-tendrobohitry Sinai, toerana hajaina ary 
sarobidy eny fa na dia teo amin'ny fon'ny ireo 
Jiosy amin'ny firenena moderna aza. Davida dia 
nitondra tao antsain'ny olona ny tanànan'i Davida,
ny tanàna masin'i Jerosalema, toerana 
niandohan'ny finoana Kristiana nandehanan'ny 
tongotr’i Jesosy. Tao no nisehoan'ny fifidianana 
ny mpianany;tao ihany koa no nampianarany ny 
fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ery am-
pitan'ny lemaka ery, ilay zaridaina 

manginginan'ny Getsemane, izay nivavahany, “Tsy ny sitrapoko fa ny anao no tanteraka.” Eo amin'ny 
avaratr'io tanàna io ihany ilay Tendrombohitry Golgota izay tena mahamenatra, toeran'ny fangirifiriana 
sy nahafatesan'i Jesosy, ilay zanak'ondry natao sorona.

Ny Nosin'i Patmô dia tsaroan'ny Kristiana fa toerana nisian'ny fanambaràna mahagaga tamin'i Jaona. 
Tao dia Andriamanitra no namangy lehilahy iray ary naneho azy izay hitranga ety ambonin'ny tany 
nanomboka tamin'izany fotoana izany hatramin'ny faran'ny fotoana.

Noho izany dia io ilay Andriamanitra, mandinika ny fon'olombelona, tahaka izay nataony hatry ny ela, 
misafidy toerana ho Azy miaraka amin'ny Mpaminany ho amin'ity tarànaka ity, ilay tendrombohitra 
lehibe sy mitomandàvana ao Catalina Mountains, ary eo amin'izany, ilay haràmbato fantatra amin'ny 
anarana hoe Sabino Canyon. Tucson dia mipetraka eo amin'ny fanambanin'izany ary azo tazanina 
tahaka ny vatosoa manjelatra avy eo amin'ny làlankely any amin'ny Sabino Canyon amin'ny alina.

Hatramin'ny fiainany tany aloha, Rahalahy Branham dia naheno ny fanondrona ny antso amin'ny 
andrefana. Tamin'ny 1927 dia notandremany izany antso izany, fa niverina tany antsinanana izy rehefa 
maty ny rahalahiny. Telopolo taona taty aoriana dia niresaka momba ny andrefana indray izy, tamin'ny 
fivoriana tao Waterloo, Iowa, niarahany tamin'ny namana tsy mifankafoy, dia ny fianakaviana Norman. 
Rahalahy Norman dia vao avy nilàza momban'ny faniriany hiàla any Iowa ary Rahalahy Branham dia 
nilaza taminy fa raha teo amin'ny toerany izy, dia ninony fa hiankandrefana izy. Ny zavatra rehetra 
nolazain'ilay mpaminany izay naman'izy ireo dia tena nekeny, ka lasa nifindra any Tucson ny Normans.
Io dia nametraka azy ireo amin'ny toerana saropady (strategique), ny lalana miditra mankany amin'ny 
Harambaton'i Sabino. (Sabino Canyon)

Ny nahafantarako ny nahasarika an'i Rahalahy Branham voalohany tamin'ny Tucson dia tamin'ny 



Janoary 1961, rehefa tonga fanindroany izy tao Beaumont, Texas, ho amin'ny fivoriana. Tadidiko izy 
nilaza hitohy handeha hamangy ny Normans ary handeha hihàza Javelina, ary nahavariana ahy fa bala 
fito ihany no nentiny niaraka taminy. Tsy nekeny ny fahafoizan-tenako mba hijery ny basiny izay 
toerana fihazàna iadidiko, nilazàny fa hojereny io any Tucson, miaraka amin'ny bala enina ary ny bàla 
fahafito dia ho ampiasaina hamonoana ny kisoany. Teo no nahafantarako fa nisy mpihàza hafakely teto,
olona handeha hiàza lavitry ny akaniny miaraka amin'ny bàla fito fontsiny.Taty aoriana dia tsapako fa 
tena hainy ny mampiasa ny basiny nantsoiny hoe “Blondie”, modely Remington 721, manana bàla 270 
Winchester, izay nampiasainy namonoany hàza dimampolo  tsy niràty na dia fipoahana iray aza.

Teo anoloan'ny tranon'ny pasitora (parsonage) tao Jeffersonville, izay naorina tamin'ny vola nomen'ny 
olona tao Calgary, Canada, dia rarivato no fidirana mankeo. Mpiray tanàna sady namana, Rahalahy 
Banks Wood dia nividy toerana teo akaikin'ny tranon'ny pasitora ary dia nikasa ny hanorina trano vato 
teo. Rahalahy Branham dia nanoro hevitra azy ny mba tsy hanao izany, satria tsapany fa ilay toerana 
dia ho voafoaka rehefa hamboarina ny tetezana miampita avy eo Ohio river mankany Louisville indray 
andro any. Ary tamin'ny 1957, Rahalahy Branham dia naharay fahitàna tamin'ny Tompo izay 
mifandraika indrindra amin'io toerana io. Nahita vato nipetraka nanodidina ny tokontaniny izy, 
fitaovana fampiasa amin'ny fanamboaran-dàlana, sy tsatoka sahala amin'ny tsatoka hazo natsatoka teo 
amin'y tokontaniny. Tovolahy iray, voalazan'ny Rahalahy Branham fa i “Ricky”, mpitondra bulldozer 
mahay, mikaoka ny tokontaniny raha izy manao ny asa amin'ny lalàna iny.Tao amin'ilay fahitàna dia 
sorena tamin'ity zazalahy ity i Rahalahy Branham ary nahita ny tenany nikapoka azy intelo mandra-
piverin'ny sainy, ary nahatsapàny fa toetra tsy mendrika ny mpanompon'ny Filazantsara izany. Teo izy 
dia nieritreritra hoe nahoana no tsy namely olona tahaka izany izy tamin'izy nanao ady totohondry 
(boxer). Teo ary dia tonga taminy ny Fanahin'ny Tompo ary nilàza, “Dingano io. Rehefa hitanao ireo 
tsatoka ireo alentika eo amin'ny tokontaninao, dia dinganonao izany.” nijery izy , ary nisy sarety 
(prairie schooner), “wagon” misarona tahaka ireny fampiasàn'ny olona taloha ireny rehefa mandeha 
miakandrefana izy ireo. Ny vadiny dia nipetraka teo akaikin'ny sezan'ny mpamily, niaraka teo daholo,  
ny zanany  nampiakarina tao daholo  izay efa vonona ny handeha. Niakatra izy, nalainy ny tady 
familiana, ary dia nitodi-doha niankandrefana raha tampoka teo ilay sarety dia lasa gara-tsarety ho azy 
manokana. Izany no faran'ilay fahitàna ary dia nosoratàny ao amin'ny bokiny momba ny fahitàny izany.

Indray andro tamin'ny faramparàn'ny taona 1962, raha vao hiditra ny fidirana mankao aminy iny 
Rahalahy Branham, dia tsikariny fa ny fefy sy ny vavahady dia nisy marika avy amin'ireo mpiasa 
mpiandraikitra izany mba ho fanesorana. Ny làlana dia tsy maintsy atao malalaka. Teo amin'ny 
tokontaniny dia nisy ireo tsatoka hitany tamin'ilay fahitàna, nilentika. Izany zavatra izany dia namerina 
ny fitadidiany: nojereny tao amin'ny boky mirakitra ny fahitàny, ary dia hitany tao.: “Rehefa mitrànga 
izany zavatra izany dia mitodia miankandrefana.” Nolazainy an'ireo mpino ao aminy ny 
fahatanterahan'ny hafatra nentiny ho azy ireo “Tompoko, izao ve no fotoana?” tamin'ny Desambra 
1962. Izay ny fotoana ho azy mba hifindrany any andrefana. Tamin'ny Janoary 1963, dia nifindra tany 
Tucson izy.

Ny Jolay 1965 rehefa namangy an'i Rahalahy Branham aho, nitantàra tamiko izy ny amin'ny fomba 
nanontaniany ireo rahalahy mba hamotika ny vavahady eo anoloan'ilay trano natokana ho an'ny 
pasitora tao Jeffersonville, mba ahafahana nanangona ny vato ary mba ho hangonina indray any aoriana
rehefa atao ilay fikasàna hanitàrana ny làlana. Hitako Rahalahy Banks ary ny Rahalahy sasany miasa 
amin'ny maritoa sy fandràka miezaka manàla ny vato. Nolazain'i Rahalahy Branham ahy izany sy ny 
fomba niasan'ireo Rahalahy tontolo andro ka nahavitàny nanala vato roa na telo. Nilaza izy fa Rahalahy
Banks dia nanambàra fa tsy maintsy “béton” no nanaovany azy ka lasa sarotra tamin'izy ireo ny 
namaky izany. Teo dia tadidin'i Rahalahy Branham indray ilay fahitana tany aloha ary dia nankao 
amin'ny boky izy. Teo amin'io fahitàna io dia hitany ilay zazalahy teo amin'ny bulldozer namotika io 



vavahady io. Izao izany dia mazava fa tsy afaka azera ilay vavahady raha tsy tonga antsehatra eo ilay 
zatovolahy sy ny bulldozer. Tsy mbola voakasika ilay vavahady tamin'izay fotoana izay.

Farany dia tonga ilay andro. Rahalahy Banks Wood dia vavolombelona iray fa tamin'ny andro 
nahatongavan'izy ireo hanisaka ilay vavahady, ary azo antoka, fa teo ilay bulldozer “Ricky” ilay 
zatovolahy teo amin'ilay bulldozer izay nihodikodina teo, nikaoka ny tany, namonjy ireo vodihazo, 
araka ny nahitàn'i Rahalahy Branham azy tao amin'ilay fahitàna. Io dia manaporofo fa ilay fahitàna dia 
avy amin'Andriamanitra, ary ny lalàna avoakan'Andriamanitra ihany no ivoahan'izany.

Ao amin'ny bokin'i Zakaria dia voasoratra, “Ary hilefa ho any amin'ny lemaky ny tendrombohitra 
ianao,... tahaka ny nandosiranareo ny horohoron-tany tamin'ny andron'i Ozia mpanjakan'i Joda... Ary 
amin'izany andro izany, ny hazavàna dia tsy hazàva, na ho maizina: Fa hisy andro iray izay ho fantatry
ny Tompo, tsy andro, na alina: fa amin'izany andro izany, amin'ny fotoana hariva dia hazàva.” Eto ary,
tsy io ve ilay hafatra nentin'i Rahalahy Branham “hazavàna amin'ny fotoana hariva”? Tsy tonga 
amin'ny fotoana mangatsiaka ve izany, fahamaizinana ara-panahy? Jereo ny tanànan'i Tucson. Izy dia 
mivelatra eo ambony 732 metatra miàla amin'ny ranomasina ary araka ny fahalalanay ankehitriny, dia 
toerana misy osotr'Andriamanitra io.

Araka ny voalazan'ny National Geographic, Novambra 1965, dia na ireo Papago, Apache Indians aza 
dia tsy mbola nipetraka tao Tucson Valley. Ny Papagos no foko lehibe mifankatia indrindra, ary ny 
Apaches, ny tena mpiady indrindra izay nonina tamin'ny tendrombohitra nitokana tamin'iny faritra iny, 
ary izy roa tonta dia samy tonga tao Tucson Valley mba hivavaka. Ny Indians dia nilaza fa 
Andriamanitra dia nipetraka tao amin'ny Catalina Mountains. Nanana fanambaràna avy 
tamin'Andriamanitra izy ireo, satria izy ireo dia nino ny Happy Hunting Ground (Fifaliana Amin'ny 
Tany Fihazàna) ary ilay Fanahy Lehibe (Great Spirit)-ilay Andriamanitra iray an'Izao rehetra Izao.

Fotoana fohy taorian’ny nifindran'i Rahalahy Branham tao Tucson, dia nanomboka nazàva taminay 
izay nanaraka ny hafatra nentiny fa misy zavatra miafina ao ambadik'izany. Nisy fotoana 
nanajanonan'ny mpanara-maso ny làlambe azy raha teny amin'ny làlana avy any Phoenix izy ho any 
Tucson, nanontany azy izay alehany.

“Jerosalema !” hoy Rahalahy Branham.

“Avy aiza ny fiavianao?” nanontany ilay manampahefana. “Jericho !” hoy ny navaliny.

Mety hafahafa izany valim-panontaniana nataony izany ho an'ny olon-kafa, fa ny fandinihana ny bolan-
tany dia mampiseho ny marika amin'ny fijerena ny sakany (latitude) amin'ny tanàna roa ao Arizona sy 
ny any Israely mitovy amin'izany. Ankoatran'izany, ny hahavon'ny Jerosalema dia 732 m (miala 
amin’ny ranomasina), mitovy amin'i Tucson.

Araka ny hitantsika teo amin'ny toko teo aloha, Rahalahy Branham dia tonga tao Tucson ny Janoary 
1963 miaraka amin'ny fahitàna an'ireo anjely sy fipoahana mampatahotra izay tena nibahana tao an-
tsainy. Ilay fahitàna dia tena nanelingelina azy fatratra, ary na dia tsy natahotra ny ho faty aza izy, dia 
nieritreritra ny fianakaviany izy tahaka izay mety ho ataon'ny lehilahy rehetra. Teo amin'io tebiteby io, 
ary teo ampangatahana ny Tompo ny amin'ny valiny, dia nifoha izy indray maraina, nitàzana teo amin' 
ny varavarankelin' ny tranony, mitsinjo faritra lavitra ao Catalina, ary naheno ilay Anjelin'ny Tompo 
nilàza taminy, “Mandehana eny” Tamin'io fotoana io dia nahita fahitàna efa hitany teo aloha izy, nisy 
zavatra nanitona azy tamin'io toerana  eo amin'io tendrombohitra io. Ilay faritra izay nitopàzan'ny 
masony dia ny Harambaton'i Sabino.



Tokony ho tamin'ny 8:30 ny maranan'io dia tafiditra teo amin'ilay harambato izy, namily niakatra 
faran'izay haingana, dia nanohy nandeha an-tongotra. Ilay fiakàrana mankadiry rindrina eo amin'ny 
harambàto atsinanana dia mitsangana mahitsy eo amin'ny ankavanany, avo dia avo, ambony afaka 
hanidinan'ny voromahery. Niakatra nanaraka làlana efa tsy nisy nampiasa intsony izy, niakatra mahitsy 
ny ilan'ilay fisompiranan'ny hantsana, dia nahitany ny tenany “ambony amin'izay hanidinan'ny 
voromahery,” teo ampovoan'ny vato miraniràny. Teo dia nahatsàpa ny fanatrehan'ny Tompo izy ka 
nandohalika nivavaka. Niresaka tamiko manokana izy indray andro, tamin'ny Aogositra 1965, dia 
nanontany an'Andriamanitra izy mba haneho azy ny dikan'izany rehetra izany, mba hanome valiny ho 
azy. Nitohy nilaza tamiko izy ny momban'ny fotoana tamin'izy narary tao amin'ny vavoniny ka nando 
rano misy menaka, ary voatery nampiana izy niakatra ny lapihazo, kanefa mbola nametrà-tanàna 
tamin'ny olona voan'ny omamiàdana ary dia nanjavona ny omamiàdana. Ilay fanomezàm-pahasoavana 
dia toa tsy nomena olon-kàfa afa-tsy izy ihany. Fa araka ny halàvan'ny taona iray, hoy izy, 
Andriamanitra dia hanodina ny tarehiny amin'ny Mpaminaniny, hisedràna sy hitsapàna azy. Noho izany
io maraina io izy, ambony teo amin'ny Harambàton'i Sabino, very hevitra nitady an'Andriamanitra mba 
ahazoany valiny ho azy manokana miaraka amin'ny tanany misandratra amin'Andriamanitra Mahery, 
rehefa niakatra ambony ny masoandro teo amin'ny toerana anelanelan'ireo tendrony ireo, tampoka teo, 
dia nisy tahon-tsabatra nikapoka ny tanany.

Rahalahy Branham dia niresaka momban'ilay nisehoan'ny sabatra im-betsaka, fa tiako ny hilaza izany 
manokana. Nipetraka teo amin'ny fivarotàna Kafe ny Holiday Inn izahay. Tadidiko fa eo amboninay teo
amin'ny rindrina dia nisy fiarovan-tràtra miaraka amin'ny sabatra roa mifampiampita (croisés) eo 
aminy. Rahalahy Branham dia naka ny antsiny, nasandrany ambony dia hoy izy,“Rahalahy Pearry, 
tena nisy tahaka ity antsy tazoniko amin'ny tanako ity.” nolazainy fa ilay tahony dia perla, ny fiarovana
dia volamena. Nataony sary tamiko teo amin'ny lamba kely izay toa mampiseho fa ny lelany dia 46 ka 
hatramin'ny 50 cm ny halavany. Io dia naranitra.

“Teo dia namirapiratra teo amin'ny masoandro io,” hoy izy, “rehefa miresaka io feo io.”
“Io ilay Sabatry ny Mpanjaka,”hoy ilay feo.
“Oh” hoy izy, “Sabatra iray tahaka ny mpanjaka mpitaingi-tsoavaly miaraka amin'ny lehilahy iray.”
“Tsy sabatra mpanjaka iray,” hoy ilay feo, “ Ilay Sabatry ny Mpanjaka !”

Teo ampitenenana ahy an’izany, dia hoy izy tamiko, “Rahalahy Pearry, tsy nofy io; tsy fahitàna io; fa 
sabatra ara-bakiteny teo amin'ny tanako. Ny masoandro dia mitaratra an'io.” Nolazainy ny fomba 
nikosehiny ny masony hijereny raha natory izy, fa tsy nofy io na fahitàna - fa tena izy.

Tamin'izay no niresahan'ilay feo taminy izay nilaza, “Io ilay Sintona Fahatelo.”

Taorian'io zavatra niainana mahafinaritra io, tao Sabino Canyon, Rahalahy Branham dia voasarika 
imbetsaka mba hiverina any amin'ilay harambato. Ny vato miranirany ery ambony ery dia mihazona 
fisintonana manokana ho azy. Eto izy dia mijery eny ivelany sy ambany mitazana an'i Tucson.

Mba ho fototry ny zavatra niainana manaraka tao Sabino, dia aleo isika hiverina any amin'ny fotoana 
tamin'ny 1923, tamin'ny reniny, izay tsy nomena fanofisana, dia nandeha nilaza taminy ny nofiny. 
Nosakanany izy ary izy tenany no nilaza ilay nofy, tahaka an'i Daniela nampahatsiahy ny nofy ho an'ny
mpanjaka. (Nataony matetika tamin'ny farapàran'ny fanompoany io, fampahatsiahivana ny olona hoe 
iza no mampiseho ny nofin'izy ireo amin’ny antsipirihiny izay adinon'izy ireo. Na dia izany aza  dia tao
ireo nilaza fa diso ny nanehony ny nofin'izy ireo, izay hadinony fa izy ireo anie no nitondra ny nofiny 
teo aminy e, ary nahatoky azy fa afaka handika izany izy.) Tao amin'ny nofin'ny reniny dia tany ivelany



amin'ny trano andrefana izy, trano eo antampo-tendrombohitra, raha nisy voromailala enina fotsy 
nanidina teo aminy, nijanona teo amin'ny tratrany, nametraka ny vavany teo amin'ny takolany, ary 
nimonomonona. Ny nahatongavan'ireo voromailala enina ireo dia tamin'ny endrika “S” ary lasa tahaka 
izany ihany izy ireo.

Mila fototra iray kely hafa. Ny toerana dia tao Mayo Clinic tany amin'ny taona 1950 tany. Rahalahy 
Branham dia nandeha nivoaka satria tena te ahafantatra ny fomba ahasitranan'ny vavoniny izy izay 
nampijaly azy isaky ny fito taona teo amin'ny fiainany. Ireo dokotera tao amin'io toeram-pitsaboana 
malaza io dia nanao ny fanadihadiana rehetra, ary dia niandry ny valiny izy - mety ho ela amin'ny 
farany dia hisy valiny io fangirifiriana izay nanala ny heriny sy nampahory azy fatratra io. Raha nifoha 
izy io maraina io, dia nahita fahitàna. Hitany ny tenany tamin'izy zazalahy fito taona, nitsangana teo 
anilan'ilay fotokazo poak'aty. Avy eo anefa dia toa tsy fito taona intsony izy fa lehilahy lehibe efa valo 
amby-telopolo taona. Nisy karazana biby hafa kely izay mitovy amin'ny bitro voalavo niditra tao 
amin'ilay lavaka tamin'ny hazo ary naka rantsany kely teo izy mba hakany izany.

Nivoaka tao anatin'ilay fahitana izy niantso mafy hoe, "Andriamanitra O! Ampio aho!”

Nivoaka tao anatin'ilay fahitàna izy ary nikiakiaka, “Tadidio fa 15cm fontsiny ny halavany.” Ilay feo 
dia niverina, “Tadidio fa 15 cm fontsiny ny halavany.”

Ao amin'ilay boky “Lehilahy Iray Nirahin'Andriamanitra”, Rahalahy Branham dia nanontany tena 
raha midika izany fa ilay fahararian'ny vavoniny dia ho enimbolana ihany, na mety midika ihany koa ve
fa mbola hiampy in'enina izany eo amin'ny fiainany? Ny tena valiny dia tsy maintsy hita tao Sabino 
Canyon.

Ny 11 Septembra, 1965, Rahalahy Branham dia nitondra izao hafatra izao “Ny herin'Andriamanitra 
Manova” tao Phoenix, Arizona. Izy sy ny tenako dia tafaraka tamin'izany fotoana izany. Teo no 
nilazako taminy fa hamidiko ny fivarotako any Texas, ary hifindra any Tucson aho ka hanokatra 
toerana hivavahana any ho an'ireo izay manaraka ny hafatra amin'io tanàna io. Ny herinandro manaraka
tamin'ny 18 Septambra tao Tucson dia nanontany ahy Rahalahy Branham raha hihinana sakafo maraina
hiaraka aminy aho. Avy hatrany dia nanaiky aho tamim-pahavononana, ary dia nihaona tao amin'ny 
fivarotana kafe tao Ramada Inn izahay, izay toerana nijanonako. Nolazainy tamiko fa kizitina be izy 
tamin'ny herinandro lasa. Ny olana dia teo amin'ny olona mifindra mankany an-tanàna ary tsy misy 
toerana hivavahana ka navesatra teo aminy. Nilaza ny hafaliany izy fa ho avy aho hamaha io olana io.

Ary dia mbola niteny tamiko indray izy momba ilay resaka sabatra tao Sabino sy ilay rahona teo 
ambonin'ny tendrombohitra izay nidina in-telo. Nanontany ahy izy raha efa hitako ny tranony vaovao 
izay namboariny any amin'ny faran'ny Catalinas. Tao amin'ilay mpivarotra kafe izahay ary naharitra 
tamin'izany ka naka sakafo atoandro. Tsynampitombona ny saiko ny fibahanana ny fotoanany loatra. 
Nieritreritra aho hoe nahoana no hatramin'ny Febroary, 1964 izay nahitako azy fa tena mpaminany izy, 
no mbola tsy nandeha tany amin'ny toerana izay nisy azy aho, kanefa dia mifandray amiko izy amin'ny 
fomba hafa na dia tsy nanontany aza aho fa hiresaka aminy. Isaky ny miresaka izahay dia io zavatra io 
foana no resahiny. Tena nahagaga ahy izany, nanontany azy aho hoe, nahoana no tsy maintsy ilaina 
izany, ary indrindra indrindra maro ireo olona te ahita azy. Io andro io tao Ramada Inn, dia nanontany 
azy indray aho hoe nahoana no mandany fotoana amiko kanefa olona amanjatony no te ahita azy, tsotra
ny navaliny, “Rahalahy Pearry, satria izay no dikany.”Ankehitriny dia izay mihintsy no dikany satria 
tamin'ny nanazavany azy momban'ilay zava-nitranga tao Sabino Canyon, dia afaka nahafantatra ilay 
toerana tena nitrangan'ireo zavatra ireo ny tenako.



Tamin'ny 19 Septambra, ny andro manaraka, Rahalahy Branham dia nitory teny tao Grantway 
Assembly of God Church, Tucson, ny toriteniny dia “Hetaheta” Ilay hafatra dia naparitaka avy 
amin'ny alàlan'ny telefaonina mihantona. Avy eo tamin'ny 20 Septambra, niantso azy Andriamanitra 
hiverina any Sabino Canyon indray. Tao amin'ny “Inona no Mahasarika Ao amin'ny Tendrombohitra”, 
no nitantarany ny fomba nifohazany maraina be ny fahatsapàny raha nijery teo am-baravaran-kely izy, 
ary avy eo indray dia nampatsiahivin'Andriamanitra an'ilay fahitàna bitro voalavo kely tahaka ny 
zavaboary. “Io ilay bitro voalavo,” hoy izy tamin'ny vadiny, raha iny naka ny Baiboliny iny izy sady 
namonjy ny harambato.

Efa lasalasa ny andro ny 20 Septambra, raha I Rahalahy George Smith sy ny tenako dia nijanona tao 
amin'ny trano nisy an'i Rahalahy Branham. Teo an-dàlana ho any Beaumont izahay izay toerana nisy 
ahy, araka ny fitsipika nomen'i Rahalahy Branham, mba “hivavaka foana i George” ho amin'ny 
Batisan'ny Fanahy Masina. Rahalahy Branham dia tonga teo anoloan'ny varavaram-be. Nihazona ny 
Baiboliny. Hitako fa nitomany izy.

“Rahalahy Green,” hoy izy, “ tadidinao ve izay nolazaiko anao tamin'ny Sabotsy hoe tena kizitina 
aho?”
Novaliako izany hoe, tadidiko.

“Hay,tsy holazaiko anao izao izany,” dia nanohy izy, “ho hitanao io aoriana kely. Nisy zavatra 
nitranga tamin'io maraina io izay namela ahy ahafantatra fa Andriamanitra dia nilaza fa ho OK aho.”

Rahalahy George sy Rahalahy Branham dia niaraka taminay tamin'izany fotoana izany, nitsangana 
mitodika miakandrefana izy, ny tanany havanana mianavaratra, mampiseho eo ambony lohany ary 
nilaza, “Niakatra tany Sabino aho tamin'ny maraina. Niakarako ny lalana, ary nalehako ny 
fihodinana, dia avy eo aho niverina teo amin'ireo vato miranirany ery ambony ery ireo, eo ambanin'io 
tahaka ny fipetrahana an-tsoavaly io, izay nipohiran'ilay sabatra. Alohan'ny nahatongavako tany dia 
novangian'Andriamanitra aho.”  Tsy novelabelariny tamin'izany fotoana izany ny momba izany, ka na 
Rahalahy George na izaho dia samy tsy nisy nahalala izay nitranga, fa faly kosa izahay rehefa lasa. 
Rahalahy Branham dia niverina tao Sabino isan'andro tao anatin'ny roa andro manaraka, fa tsy mbola 
talohan'ny 2 Oktobra, raha tonga tany Tucson aho niaraka tamin'i Rahalahy Marconda mba hijery 
faritra izay hitany ary noheveriny fa tsara hanaovana fiangonana, dia ny mba ahalalako bebe kokoa 
an’izany. Izahay dia tao amin'ny Tobin-datsatsin'i Rahalahy Evan raha tonga i Rahalahy Branham.

Rehefa niresaka taminy izahay momba ilay toerana, dia nanontany izany koa izy mba ahita izany. 
Rahalahy Marconda sy ny tenako dia nankeo amin'ny toerana nijanonan'ny fiaran'i Rahalahy Branham 
ary avy eo dia nandeha nihazo ny faritra misy ny Harambaton'i Sabino. Tsaroako fa mora dia mora ny 
fitondrany azy ary naharitra 45 minitra avy eo amin'ny tobin-dasantsy mivoaka mankany amin'ny 
sampanan'ny River Road sy Canyon Road. Rahalahy Marconda nipetraka teo aloha, izaho teo afara, ary
nandritra io fandehanana io no nilazan'i Rahalahy Branham tamiko fa ny amin'izay lehilahy tokony ho 
diakona amin'ilay fiangonana noeritreretiko dia ho tonga ho azy ary hanomboka ny asa tsy amin-
tahotra sy tsy amin'ny famporisihina avy amiko. Tsy voatery nitaintaina aho raha nilaza tamiko izany 
izy, satria ho tanterahin'Andriamanitra izany. Fa tamin'io fotoana io ihany koa no nilazany taminay 
momban'ilay voromailala fotsy niseho, momban'ilay teny hoe “voromahery” misoratra eo amin'ny 
vatolampy, ary ny fomba nakàny sary ilay vatolampy niaraka tamin'ilay soratra teo aminy. Ny teniny 
dia nampangitakitaka anay fatratra, fa mbola tsy nanana fahalalana feno ny tena dikany izahay 
momban'ny Harambaton'i Sabino.

Niverina tany Beaumont aho, ary avy eo dia nandeha fiara manidina nankany Venezuela hanao asa 



fitorian-teny. Ny 2 Oktobra, nontantaraiko ny olona fantatro tany ny zava-nitranga fantatro tao Sabino, 
fa saingy araka izay fahalalako fontsiny ihany amin'ny fahendreko izay voafetra tamin'izany andro 
izany.Avy eo tamin'ny Novambra 1965 dia nandeha tany Tucson aho niaraka tamin'ny fianakaviako. 
Voalohany no nandehanako tao Sabino ary nanomboka nahita ireo toerana izay noresahin'i Rahalahy 
Branham.Ary tamin'ny Thanksgiving izahay mianakavy dia nandeha tany Shreveport, Louisiana, ary 
tao i Rahalahy Branham no nitory teny “Eo amin'ny elatry ny voromailala fotsy” tamin'ny farany, dia 
tena azoko ny zava-nitranga tao Sabino Canyon ny 20, 21 ,22 Septambra.

Ny marainan'ny 20 Septambra, taorian'ny nampahatsiahivan'ny Tompo azy ny amin'ilay bitro-voalavo 
tahaka ny zavamanan'aina (créature), dia nihanika ny Harambato Sabino izy, nankany amin'ilay toerana
nipotran'ilay sabatra. Tampoka teo raha niodina teo amin'ny làlana izy, dia teo ilay biby kely be volo. 
Tsy bitro-voalavo ilay izy, fa raha ny marina, dia hafa nohon'ny zavatra mety efa hitany hatrizay. Ilay 
biby dia nitsambikina tamina zavatra, tsy hita, ary nitsatoka teo amin'ny tsilo raketa. Fahatairana no 
nisy teo aminy ary fantany fa io dia famantàrana avy amin'ny Tompo, fa raha ilay aretina nolazain'i Dr. 
Ravensworth fa tsy ho sitràna (rehefa nanao fanadihadiana ny amin'ny vavoniny izy ary nilazàny fa ny 
rindrin'ny vavoniny dia mafy be, ary “maina tanteraka”) dia hiàla aminy. Ny fanambaràna feno dia ilay 
“16 cm” momba ilay biby kely dia midika fa harary in'enina izy. Satria izy nijaly tamin'io isaky ny fito 
taona ary teo dia faha 56 taonany, ny faha-enina amin'ny fotoanan'ilay taona fito dia efa manakaiky ary 
ho afaka amin'ilay aretina izy amin'ny andro sisa iainany. Ny andro manaraka, ny faha 21, dia niverina 
indray izy, nitodi-doha nihazo ilay vato miranirany izay nipoiran'ilay sabatra. Tampoka teo dia tsapany 
ny fanatrehan'ny Tompo. Nesoriny ny satrony, nijery manodidina izy, ary teo amin'ny làlana dia nisy 
voromailala kely fotsy. Ny eritreriny dia niverina tany amin'ilay nofy momban'ilay voromailala enina 
nanao endrika “S” tamin'izy tany amin'ny trano andrefana antampon-tendrombohitra. Izy dia nilaza 
foana fa ny voromailala fahafito dia hipoitra indray andro any. Eto izy dia ao andrefana, manangana 
trano eo an-tendrombohitra ary ilay voromailala fahafito dia tonga teo aminy. Ny nandraisany azy dia 
tahaka ny nilàna azy, famantàrana avy any ambony - avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra mamy  madio 
-  eo amin'ny elatry ny voromailala fotsy; tahaka ny namangian'Andriamanitra an'i Noah - tamin'ny 
voromailala - tahaka ny nanomezan'Andriamanitra vavolombelona tamin'ny batisan'i Jesosy teo 
amin'ny Jordana - niaraka tamin'ny voromailala.

Ny 22 Septambra dia mbola nahitana azy indray niakatra ilay harambàto. Nody tany an-trano izy ny 
andro alohan'ny fifaliana ary avy eo dia nandeha niverina nidera sy nisaotra ny Tompo. Tonga teo 
amin'ny sampanan-dàlana izy ka ilay misampana miatsinanana foana no noraisiny. Nolaniany tamin'ny 
haben'ilay harambato ny maraina manontolo, izay mahazo ny halàvan'ny lalana amin'ny sampana 
andrefana. Niala hetaheta tamin’ny rano mangatsiaka madio manganoanao avy ao amin'ny renirano izy,
ary tokony ho tamin'ny mitatao vovonana dia nihazo niverina tamin'ny lalakely ny tenany. Nijanona izy
mba haka aina kely teo amin'ny aloka, niankina tamin'ny vato izay voalazàny fa mety ho 70 taonina. 
Niresaka taminy ilay feo, “Inona io iankinanao io?” vetivety foana dia nanosika ny tenany hiala 
tamin'ilay vatolampy izy mba hijery an'izany teo sy tery, voasoratra amin'ny quartz fotsy eo amin'ny 
ilan'ilay vatolampy ny teny hoe “eagle” (voromahery). (Tadidio ny hafatra napetrany momba ny 
voromahery sy ny voromailala, efa nilaza foana izy fa ny voromailala dia mitarika ny voromahery ary 
amin'izany dia ny hafatry ny voromahery no hitondra ny Ampakarina ho any ankoatra) Ahoana ny 
fomba nahatongavan'ny teny hoe “eagle” (voromahery) teo amin'ilay vatolampy, tsy nisy nahalala 
izany, fa teo, voasoratra tao amin'ny sisin'ilay vato ny teny hoe “eagle” (voromahery) ary ny hahavony 
dia mahatratra ny fon'ny mpaminany, rehefa niankina teo izy.

Ny ampitson'iny dia niverina izy mba haka sary ilay vato. Valo ambinifolo ny totalin'ny sary nalainy 
tamin'io andro io. Fotoana fohy taorian'io dia novelarina ny sary, fa tsy nisy nahafantatra momban'ilay 
zava-nitranga tanteraka raha tsy efa nitory izy “Eo amin'ny elatry ny voromailala fotsy.” Mazava ho 



azy, taorian'io toriteny io, dia tena nisy dikany lehibe izany tamin'ny tsirairay, satria mbola tsy nisy asa 
natao izay nahatsapana ny fanatrehan'ny Tompo hatramin'izay tao Shreveport noho io alina io. Endre 
izany fiheveranay momban'io zavatra io nandritra ny herinandro nisian'ny loza (accident), miezaka 
mampitohy ny dikan'ny famangiana tao Sabino sy ny horohoro toa mifanohitra amin'izany tamin'ilay 
loza. Na dia tsy hitanay aza ny dikany tamin'izany fotoana izany, dia misy zavatra iray atokisanay fa 
marina, tian'Andriamanitra ny Mpaminaniny, satria nandefa famantaràna taminy Izy -eo amin'ny elatry 
ny voromahery.

Ny Martsa 1966 dia nitantàra tamiko ny fahavesaran'ny maha irery azy Rahalahy Billy Paul ary 
nanamarihany fa vonona ny hanao izay azo atao rehetra izy mba ahitana ilay toerana ao Sabino izay 
namagian'Andrimanitra ny rainy. Nohadiadinay niaraka ilay sary sy ny (negative). Rahefa nijery azy 
ireo izahay, ny fitadidiako dia voakasika tamin'ny fisehoan-javatra sasany. Ary toa tadidiko izy ireo. 
Tonga teo amin'ny iray izay mitovy amin'ny voromahery iray mihantona ambony be izahay, ary ny 
elany dia mivelatra, mijery ny sorony havanana. Tsy hitako ny misy ilay fiforonana (vato), fa fantatro 
ary noheveriko fa afaka mahita an'io vatolampy miavaka io aho, eny fa na dia hanofàna fiaramanidina 
aza hanaovana izany. Tampoka teo, ny lakilen'ny Eagle Rock dia toa mipetraka ao amin'ireo sary ireo. 
Rahalahy Branham dia tsy liana amin'ny fakàna sary, fa namela rakitra ho anay izy momba ny làlana 
mankany Eagle Rock. Ilay sary iray momban'i Eagle Rock dia mampiseho mazava tsara ny teny hoe 
“eagle” (voromahery) misoratra fotsy amin'ny sisin’ ilay vatolampy (somary ao anatin'ny sisiny) . 
Rahalahy Billy Paul dia nitondra izany sary izany tany ampiangonana ny Alahady alina mba haseho ny 
mpino.

Ilay zavatra niainana momban'ny fijerevana ireo sary sy ny firesahana tamin'ny Rahalahy Billy Paul dia
nampihetsi-po ahy ary tsy afaka tao antsaiko io ny Alatsinany tontolo. Ny Talata hariva 13 Martsa 
1966, telo taona akatroka izay no nandaozan'i Rahalahy Branham an'i Tucson mba ho any 
Jeffersonville mba hitory ny Tombokase, Rahalahy Harold McClintock sy ny tenako dia niakatra tany 
Sabino mba hanombohanay ny fikarohana.
Alohan'ny nijanonan'ny fiara dia tsaroako avy hatrany ny iray tamin'ireo vohon-tany (vato)izay nipoitra
teo amin'ny iray tamin'ireo sary nalain'i Rahalahy Branham, fa tsapako fa ny nakana azy dia tamin'ny 
toerana samy hafa; mety niakatra tamin'ny tehezan-tendrombohitra hafa izy mitazana mitsivalana 
an'ilay vohon-tany (vato). Dia nitohy ny fanadihadinay, izay miaraka amin'ny fitrandrahana ao amin'ny 
fitadidiako dia izay nolazain'ny mpaminany tamiko fa fanomezan'Andriamanitra, sy ny fitandremana 
fatratra ny fampitahana ireo anjely ary ny fahalavitana amin'ireo izay nasehon'ny sary.

Taty aoriana dia hitako fa ilay sary voalohany dia ireo vato miranirany (maranitra) izay nipotran'ilay 
sabatra. Ilay tendrombohitra makadiry eo aoriana, ilay fipetrahana an-tsoavaly (saddle) izay avy 
amin'ny alàlan'izany ny masoandro dia mamiratra mba hampanjelatra ilay sabatra, izy roa ireo dia 
milaza fa tsy maintsy io ilay toerana. (Ny fanandramana farany dia nampiseho fa io ihany ny toerana eo
amin'ny tendrombohitra atsinanana izay mety hazavain'ny tana-masoandro rehefa tokony teo amin'ny 
10:00 ora maraina teo tamin'ny datin’andro Janoary izay nipoiran'ilay sabatra.) Rahalahy Branham dia 
nitily tsara tamin'ny fakan-tsariny ireo vato maranitra ireo izay tarafin'ny masoandro amin'ny maraina. 
Ilay porofo dia tena matanjaka.

Falifaly tamin'io fahafantarana voalohany io rahalahy McClintock sy ny tenako ka niakatra ny 
lalankely, nanantena ny ho tonga eny amin'ireo vato miranirany ao amin'ny sary. Rehefa tonga teo 
amin'ny sampanana amin'ilay lalankely izahay, ny fitadidiako dia toa nanakoako ny tenin'ny 
mpaminany, “...Voasarika niverina ho any andrefana aho...” Nandeha nanaraka ny lalankely andrefana 
izahay, nanohy dia lavidavitra ary tsy nahita famantarana hafa mba hamporisika anay, rehefa nijery 
todika ny lalankely izahay dia hitanay fa ny zorony sy elanelany dia mahitsy amin'ilay faritra izay 



nakan'i Rahalahy Branham sary ireo vato maranitra. Teo no nahafantarako fa ny mpaminany dia 
nandeha tamin'io lalankely io ary nankany amin'ilay vatolampy izay misy soratra hoe “eagle” 
(voromahery) teo aminy, ary ny teo ambaniko dia ilay toerana amin'ny lalankely atsinanana, izay 
nipoiran'ilay sabatra.

Nihodina teo amin'ilay lalankely izahay, ary tany dia mazava tsara tahaka ny nolokon'ny mpanao sary, 
ilay vato lehibe niforona izay tena mitovy amin'ny voromahery, ny elatra mikombona, mijery ny 
sorony. Ilay fiforonana (vato) dia marina, fa ny zorony nakana azy diso. Ny mpaminany dia mety tsy 
maintsy nidina teo ambany tamin'ny naka an'io sary io. Ankehitriny dia mazàva, ary tsy misy 
fisalasalana fa teo amin'ny làlan'ny mpaminany izahay. “Tsy teo izy,” hoy aho nikiakiaka, “fa izy teo 
aloha nandeha nijery ambony an'io.”

Ny fikoropahanay teny an-dalana dia voasakana rehefa nahita vatolampy lehibe izahay izay toa mitovy 
amin'ilay vatolampy nipoiran'ilay soratra hoe “voromahery”. Ny fanadihadina lalina dia nampiseho fa 
mety hisy soratra kely fotsy eo amin'ny vato. Mety ho teny, fa tsy tena mazava. Niverina indray ny 
tenin'ny mpaminany, “Ny zavatra rehetra dia omeo ny teny hoe fanandramana.” Eto ary, io vatolampy 
io dia toa ilay izy, afa-tsy ny antony iray, ny mpaminany dia nilaza fa io vato io dia milanja fitopolo 
taonina, kanefa ity vato ity dia tsy mihoatra ny roa taonina. Rahalahy McClintock dia nanomboka 
namaritra ny antsipirihany momban'ilay vatolampy, mba hanaovana fampitahana amin'ny sary. Raha 
nanao izany izy, dia nilaza taminy aho fa hiakatra ny lalankely, ary hijery raha afaka ahita ny faritra 
nakan'ny mpaminany sary ilay vatolampy lehibe voromahery.

Ary rehefa nandeha nidina aho dia nahita vohon-tany hafa izay nahafahako nahalala mora foana avy 
amin'ny sary nalain'i Rahalahy Branham. Ary farany, metatra vitsivitsy niala teo dia nijanona aho 
niantso an'i Rahalahy McClintock.Tamin-kafaliana, nilaza aho fa nino hoe teo ho eo amin'ny 
manodidina no nakana ilay sary. Rehefa nitodika niankavanana aho, ny lamosiko niankina tamin'ny 
harambato tahaka ny hoe hianjera izy, tampoka teo dia nahita vatolampy ny masoko, tsy vato fontsiny, 
fa tao anaty vato, tena mazava tsara, ny teny hoe e-a-g-l-e (voromahery), misoratra fotsy ao anaty 
vatolampy.

Alohan'ny hamoahako ny teny izay niantsoako mafy an'i Rahalahy Harold, dia nandohalika aho, 
nisaotra an'Andriamanitra aho fa nitarika Izy tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina nankany amin'ilay teny
“eagle” (voromahery) misoratra tao anatin'ilay vato.

Nanomboka teo ny hafa dia naka ny sarin'i Rahalahy Branham ary nampitaha izany araka izay tiany, fa 
io ilay toerana.Tadidio ny tenin'i Jesosy izay nilazany fa raha hijanona tsy hanompo ny olona, ireo vato 
dia hikiakiaka. Hoy aho ilay Sabino Canyon dia fijoroana vavolombelona hita-maso ho an'ireo izay tsy 
mino ity hafatra ity.



Ny Mpanoratra tao Eagle Rock
Tadidio  ny Teny “eagle” (Voromahery) dia ao anaty vato quarts fotsy.
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