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Latas sa mga katuigan ang Dios naghimo sa 
Iyang gamhanang mga buhat pinaagi sa 
pinili nga mga tawo sa pinili nga mga dapit. 
Sa ingon niini alang sa magtotoo, ang 
katingalahan sa mga buhat dili mabulag 
gikan sa mga lokasyon mismo. Uban kang 
Moises kini mao ang Bukid sa Sinai, usa ka 
dapit nga gitahud ug mahal sa mga 
kasingkasing bisan sa modernong adlaw nga 
Hudiyong nasod. Si David nagpahinumdom 
sa Siyudad ni David, ang balaang siyudad sa 
Jerusalem, duyan sa Kristiyanismo sa tinuod 
gitumban sa mga tiil ni Jesus. Dinhi nahitabo
ang pagpili sa daghan sa Iyang mga tinon-
an; dinhi usab Iyang gisugdan ang 

kataposang panihapon. Sa tabok lang sa walog mao ang hilum nga Tanaman sa Getsemani, 
diin Siya nag-ampo, “Dili ang akong pagbuot ang matuman kondili ang imo.” Sa amihanan 
lang niining siyudad mao ang bantogang Bungtod sa Golgota, dapit sa kasakit ug kamatayon 
alang kang Jesus, ang gihalad nga Kordero.

Ang Isla sa Patmos gihinumdoman taliwala sa mga Kristohanon tungod kay mao ang dapit sa 
kahibulongang pagpadayag ni Juan. Dinhi mao nga ang Dios miduaw sa usa ka tawo ug 
nagpakita kaniya sa tanan nga moabut sa yuta gikan niadtong adlawa hangtud sa katapusan 
nga panahon.

Mao usab, nga ang Dios, nga nakiglabot sa mga kasingkasing sa mga tawo sama sa kanunay 
Niyang gibuhat sa kapanahonan, mipili isip usa sa Iyang mga tigumanan uban sa Iyang 
propeta niini nga kaliwatan, ang dako, gansangon nga kabukiran sa Kabukiran sa Catalina ug,
sulod niini nga han-ay, usa ka canyon nga nailhan nga Sabino Canyon. Ang Tucson 
nahimutang sa base niini nga range ug mahimong makita nga usa ka naggilakgilak nga mutya
gikan sa agianan sa Sabino Canyon sa gabii.

Gikan sa sayong bahin sa iyang kinabuhi, si Igsoong Branham nakadungog sa nagsinyas nga 
tawag sa kasadpan. Niadtong 1927 gituman niya ang tawag, apan mibalik sa silangan sa 
dihang namatay ang iyang igsoon. Paglabay sa katloan ka tuig nga namulong siya pag-usab 
mahitungod sa kasadpan, samtang anaa sa mga miting sa Waterloo, Iowa, uban sa pipila ka 
minahal nga mga higala, ang pamilyang Norman. Bag-o lang nagpahayag si Igsoong Norman 
og tinguha nga mobalhin gikan sa Iowa ug gisultihan siya ni Igsoong Branham nga, kung siya
pa, nagtuo siya nga moadto siya sa kasadpan. Naimpluwensyahan pag-ayo sa bisan unsang 



gisulti sa ilang higala nga propeta, ang mga Norman mibalhin sa Tucson. Kini nagbutang 
kanila sa usa ka estratehikong lokasyon, ang ganghaan sa Sabino Canyon.

Ang una nakong nahibaloan sa interes ni Igsoong Branham sa Tucson niadtong Enero 1961, 
sa dihang miadto siya sa ikaduhang higayon sa Beaumont, Texas, alang sa usa ka miting. 
Nahinumdom ko nga nag-ingon siya nga mogawas siya aron bisitahan ang mga Norman ug 
moadto sa pagpangayam sa Javelina, ug nahingangha ako nga pito lang ka bala ang iyang 
dala. Gibalibaran niya ang akong tanyag nga i-adjust ang mga talan-awon sa iyang riple sa 
gilay-on diin ako miyembro, nga nag-ingon nga i-adjust niya kini sa Tucson nga adunay unom
ka mga bala ug nga ang ikapitong bala maoy gamiton sa pagpatay sa iyang baboy. Didto 
nako naamgohan nga ania ang usa ka talagsaon nga mangangayam, usa nga mangangayam 
nga layo sa balay nga adunay pito lang ka bala. Sa ulahi akong nahibal-an kung unsa ka 
maayo ang iyang pagdumala sa riple nga iyang gitawag nga “Blondie,” usa ka Remington 
Model 721, sa 270 nga kalibre sa Winchester, nga iyang gigamit sa pagpatay sa kalim-an ug 
lima nga ulo sa dula nga wala nawala bisan usa ka buto.

Sa atubangan sa parsonage sa Jeffersonville, nga gitukod gamit ang mga pundo nga gidonar 
sa mga tawo sa Calgary, Canada, maoy usa ka bato nga entrada sa agianan. Usa ka silingan 
ug higala, Igsoong Banks Wood, mipalit og lote tapad sa propyedad sa parsonage ug 
nagtinguha nga magtukod og balay nga bato niini. Gitambagan siya ni Igsoong Branham sa 
dili pagbuhat niini, tungod kay gibati niya nga ang lokasyon pagakuhaon sa diha nga ang usa 
ka tulay tabok sa Ohio River gikan sa Louisville matukod sa umaabot nga adlaw. Unya 
niadtong 1957, si Igsoong Branham nakadawat og usa ka panan-awon gikan sa Ginoo nga 
may kalabutan niini nga kabtangan. Nakita niya ang mga bato nga nagbuy-od sa iyang 
atubangan nga nataran, mga ekipo sa paghimo og dalan, ug mga istaka sama sa mga istaka 
sa surbeyor nga gipadpad sa iyang atubangan nga nataran. Usa ka batan-ong lalaki, nga 
gihulagway ni Igsoong Branham nga usa ka “Ricky,” usa ka smart-aleck nga buldoser nga 
drayber, naggisi sa iyang atubangan nga nataran samtang nagtrabaho siya sa dalan.

Diha sa panan-awon si Igsoong Branham nasuko niining bataa ug iyang nakaplagan ang 
iyang kaugalingon nga gibunalan ang bata sa tulo ka higayon sa wala pa niya nasakpan ang 
iyang kaugalingon, nakaamgo nga kini usa ka pamatasan nga dili angay sa usa ka ministro sa
Ebanghelyo. Niini naghunahuna siya sa iyang kaugalingon kung giunsa niya wala makaigo 
bisan kinsa nga ingon niana, sukad siya usa ka boksingero. Unya ang Espiritu sa Ginoo misulti
kaniya ug miingon, “Laktoranan niini. Kung makita nimo nga kini nga mga stake nga 
gipadpad sa imong atubangan nga nataran, laktawan nimo kini. ” Mitan-aw siya, ug didto 
naglingkod sa iyang atubangan nga ganghaan ang usa ka "prairie schooner," usa ka 
tinabonan nga karomata sama sa gigamit sa mga pioneer sa ilang pagpaingon sa kasadpan. 
Ang iyang asawa milingkod tapad sa dapit sa drayber, usa ka team ang gi-hitch, ug ang iyang
mga anak kay kargado na ug andam nang molakaw. Mikatkat siya, gipunit ang mga renda, ug
mipaingon sa kasadpan sa dihang kalit nga ang prairie schooner nahimong iyang 
kaugalingong station wagon. Kini mao ang katapusan sa panan-awon ug iyang gitala kini sa 
iyang basahon sa mga panan-awon.

Usa ka adlaw sa ulahing bahin sa 1962, samtang si Igsoong Branham mosulod na sa iyang 
agianan, iyang namatikdan nga ang ganghaan ug koral gimarkahan nga daw sa usa ka 



tripulante sa kontraktor aron kuhaon. Ang karsada kinahanglan nga palapdan. Diha sa iyang 
atubangan nga nataran mao kadtong mga istaka nga iyang nakita sa panan-awon, nga 
giabog paubos. Ang butang nakapadasig sa iyang panumduman: mitan-aw siya sa basahon 
sa panan-awon, ug didto kini: “Kon mahitabo na kining mga butanga, liko ngadto sa 
kasadpan.” Iyang gisultihan ang iyang kongregasyon niini nga katumanan, sa iyang mensahe 
ngadto kanila “Senyor, mao na ba kini ang Panahon? ” sa Disyembre sa 1962. Kini ang 
panahon alang kaniya sa pagbalhin ngadto sa kasadpan. Niadtong Enero sa 1963, mibalhin 
siya sa Tucson.

Niadtong Hulyo, 1965, samtang nagbisita ako kang Igsoong Branham, gisultihan niya ako 
kung giunsa niya paghangyo ang mga igsoon nga gub-on ang ganghaan sa atubangan sa 
parsonage sa Jeffersonville, aron ang mga bato mahimong tipigan ug sa ulahi matigom pag-
usab human mahitabo ang gisugyot nga pagpalapad sa kadalanan. Nakita nako si Igsoong 
Banks ug ang uban pang mga igsoon didto nga nagtrabaho gamit ang balsa ug pait nga 
naningkamot pag-ayo sa pagtangtang sa mga bato. Gisultihan ko ni Igsoong Branham bahin 
niini ug giasoy kung giunsa pagtrabaho sa mga igsoon sa tibuok adlaw ug milampos sa 
pagtangtang sa duha o tulo lang sa mga bato. Siya miingon nga si Igsoong Banks miingon 
nga sila naghimo sa butang gikan sa solidong konkreto ug nga kini imposible alang kanila sa 
pagguba niini. Niini si Igsoong Branham nahinumdom pag-usab sa karaang panan-awon ug 
miadto sa libro. Diha sa panan-awon nga iyang nakita ang batang lalaki nga nagsakay sa 
buldoser nga nagguba sa ganghaan. Karon klaro na nga ang ganghaan dili matangtang 
hangtod nga ang bata nga lalaki ug ang buldoser miabot sa lugar nga nahitaboan. Ang 
ganghaan nabiyaan nga wala’y labot niadtong higayona.

Sa kataposan niabot ang adlaw. Si Igsoong Banks Wood usa ka saksi niadtong adlawa sa 
ilang pag-abot aron sa pagbalhin sa ganghaan ug sigurado, adunay usa ka smart aleck nga 
“Ricky ” nga bata nga nagsakay sa buldoser nga nagtuyok-tuyok, nagguba sa nataran, ug 
midagan ngadto sa mga kahoy, sama sa nakita ni Igsoong Branham sa panan-awon. Kini 
nagpamatuod nga ang panan-awon iya sa Dios, ug mahimo lamang nga mahitabo sa paagi 
nga gimando sa Dios.

Diha sa basahon ni Zacarias kini natala,

5 Ug kamo mangalagiw paingon sa walog sa akong mga bukid; kay ang walog sa mga 
bukid moabut ngadto sa Azal; oo, kamo mangalagiw, ingon sa inyong pagpangalagiw 
tungod sa linog sa panahon ni Uzzias, nga hari sa Juda; ug si Jehova nga akong Dios 
moanhi, ug ang tanang mga balaan mouban kanimo.
6 Ug mahitabo niadtong adlawa nga walay suga; ug kadtong mga mahayag nga biloon
monguib sa ilang kaugalingon:
7 Apan kadto maoy usa ka adlaw nga nahibaloan ni Jehova; dili adlaw, ug dili gabii; 
apan mahitabo nga sa panahon sa kahaponon motungha ang kahayag.

Karon, kining mensahe nga gidala ni Igsoong Branham mao ang “kahayag sa panahon sa 
kahaponon”? Dili ba kini moabot sa panahon sa bugnaw, espirituwal nga kangitngit? Tan-awa 
ang siyudad sa Tucson. Kini nahimutang sa kawhaan ug upat ka gatus ka mga tiil ibabaw sa 
lebel sa dagat ug gikan sa atong nahibaloan karon, kini usa ka dapit nga gidihogan sa Dios.



Sumala sa National Geographic, Nobyembre 1965, ang mga Papago o ang mga Apache nga 
indian wala sukad nakaokupar sa walog sa Tucson. Ang Papagos, ang kinadak-ang 
mahigalaon nga tribo, ug ang mga Apache, ang labing mahiligon-gubat nga tribo, nagpuyo sa
usa lang ka kutay sa kabukiran nga gilain, niining dapita, ug silang duha miadto sa Walog sa 
Tucson aron sa pagsimba. Ang mga Indian miingon nga ang Diyos nagpuyo sa Kabukiran sa 
Catalina. Sila adunay pipila ka pagpadayag sa Dios, kay sila mituo sa Malipayon nga Yuta sa 
Pangangayam ug sa Dakong Espiritu - ang usa ka Dios sa Uniberso.

Sa wala madugay human si Igsoong Branham mibalhin ngadto sa Tucson, kini nahimong 
dayag alang kanamo nga misunod sa iyang mensahe nga katingad-an nga mga butang ang 
anaa. Dihay higayon nga gipahunong siya sa patrolman sa highway samtang diha siya sa 
dalan gikan sa Phoenix paingon sa Tucson, nangutana kaniya kon asa siya paingon.

“Jerusalem! ” miingon si Igsoong Branham.

“Diin ka gikan? ” pangutana sa opisyal. “Jerico! ” niabot ang tubag.

Ang iyang mga tubag ingon og katingad-an sa uban, apan ang pagsusi sa kalibutan nga 
kalibutan nagpakita sa gimarkahan nga pagkaparehas sa latitud sa duha ka mga lungsod sa 
Arizona ug sa ilang mga katugbang sa Israel. Dugang pa, ang altitude sa Jerusalem kaluhaan 
ug upat ka gatus ka mga tiil, sama sa Tucson’s.

Sama sa atong nakita sa miaging mga kapitulo, si Igsoong Branham miabot sa Tucson 
niadtong Enero 1963 uban sa panan-awon sa mga anghel ug sa makalilisang nga pagbuto sa 
iyang hunahuna. Ang panan-awon nakasamok pag-ayo kaniya, ug bisan wala siya mahadlok 
nga mamatay, nabalaka siya sa iyang pamilya sama ni bisan kinsang lalaki. Niini nga 
kahimtang sa kasamok ug samtang nangaliyupo sa Ginoo alang sa tubag nga siya nahigmata 
usa ka buntag, mitan-aw sa bintana sa iyang apartment paingon sa usa ka layong dapit sa 
Catalinas, ug nakadungog sa Anghel sa Ginoo nga miingon kaniya, “Lakaw didto.” Niadtong 
panahona nakakita siya ug usa ka panan-awon nga nakita na niya kaniadto, butang nga 
nakapadani kaniya sa maong dapit sa kabukiran. Ang dapit nga gisud-ong sa iyang panan-aw 
mao ang Sabino Canyon.

Sa mga alas 8:30 nianang buntaga misulod siya sa canyon, nagmaneho kutob sa iyang 
mahimo, ug milakaw nga nagbaktas. Ang dagkong dagkong mga bluff sa silangang canyon 
nga paril mibangon nga patindog sa iyang tuo nga kilid, nga pataas ug pataas, diin ang mga 
agila molupad. Pagsaka sa abandonado nga dalan ug dayon diretso sa kilid sa bakilid nga 
pangpang, iyang nakaplagan ang iyang kaugalingon “sa dapit diin ang mga agila nagalupad,” 
sa tunga-tunga sa pipila ka mga spiked nga mga bato. Dinhi iyang gibati ang presensya sa 
Ginoo ug miluhod aron mag-ampo.

Gisultihan niya ako sa personal usa ka higayon, sa Agosto 1965, nga siya naghangyo sa Diyos
nga ipakita kaniya ang kahulogan niining tanan, nga hatagan siyag tubag alang sa iyang 
kaugalingon. Siya mipadayon sa pagsulti kanako sa mga panahon sa diha nga siya masakiton 
kaayo sa iyang tiyan nga iyang isuka kining mantikaon, tubig nga sama sa substansiya, 



kinahanglan nga tabangan ngadto sa plataporma, ug bisan pa niana ibutang ang iyang mga 
kamot sa mga tawo nga nasakit sa kanser ug mawala ang kanser. Ang regalo ingon og alang 
ni bisan kinsa gawas sa iyang kaugalingon. Sulod sa usa ka tuig, siya miasoy, ang Dios 
motalikod sa Iyang nawong gikan sa Iyang propeta, magsulay ug magsulay kaniya. Mao nga 
ania siya nianang buntaga, didto sa taas sa Sabino Canyon, desperado nga nangita sa Dios 
alang sa tubag alang sa iyang kaugalingon uban sa iyang mga kamot nga gibayaw ngadto sa 
Dios nga Labing Gamhanan sa dihang ang adlaw misubang sa usa ka saddle taliwala sa mga 
taluktok ug sa kalit, ang gunitanan sa usa ka espada miigo sa iyang kamot.

Gisultihan ni Igsoong Branham ang espada nga nagpakita sa daghang mga higayon, apan 
gusto ko nga isulti kini sama sa iyang gisulti kanako sa personal. Nanglingkod mi sa coffee 
shop sa Holiday Inn. Nahinumdom ko nga sa ibabaw namo sa bungbong mao ang taming nga
may duha ka espada nga gikrus niini. Gipunit ni Igsoong Branham ang iyang kutsilyo, 
gigunitan kini ug miingon, “Igsoon Pearry, kini tinuod sama niining kutsilyo nga akong 
gigunitan sa akong kamot.” Gisultihan niya kung giunsa ang kuptanan perlas ug ang 
guwardiya bulawan. Gidrowingan ko niya og diagram sa usa ka panyo nga daw nagpakita nga
ang blade gikan sa disiotso ngadto sa baynte pulgada ang gitas-on. Hait kadto.

“Didto kini naggilakgilak sa adlaw,” siya miingon, “sa dihang kana nga Tingog misulti.”

“Kini ang Espada sa Hari,” miingon ang Tingog.

“Oh.” siya miingon, “usa ka espada sama sa usa ka hari iyang kabalyero ang usa ka tawo 
uban.”

“Dili espada sa ang hari,” mipatugbaw ang Tingog, “Ang Espada sa Hari! ”

Sa pagsulti kanako niini, siya miingon kanako, “Igsoong Pearry, dili kadto usa ka damgo; dili 
kini usa ka panan-awon; kini usa ka literal nga espada sa akong kamot. Ang adlaw misidlak 
gikan niini. ” Gisultihan niya kung giunsa niya pagpahid ang iyang mga mata aron tan-awon 
kung natulog ba siya, apan dili kini damgo o panan-awon - kini tinuod.

Unya ang Tingog misulti kaniya ug miingon, “Kini mao ang Ikatulong Pagbira.”

Human niining talagsaong kasinatian sa Sabino Canyon, si Igsoong Branham nadani sa 
makadaghang higayon nga mobalik sa canyon. Ang gubaon nga mga bato sa taas adunay usa
ka partikular nga atraksyon alang kaniya. Dinhi siya nagbarog nga nagtan-aw sa gawas ug 
paingon sa ubos ngadto sa Tucson.

Subong background sang masunod nga eksperiensia sa Sabino, balikan naton ang isa ka tion 
sang 1923 sang ang iya iloy, nga indi tawo nga nagadamgo, magsugid na unta sing damgo 
tuhoy sa iya. Iyang gipahunong siya ug gisuginlan siya sa damgo sa iyang kaugalingon, sama 
sa paghinumdom ni Daniel sa damgo sa hari alang kaniya. (Kanunay niyang gibuhat kini sa 
ulahi sa iyang ministeryo, sa tinuod nahinumdom alang sa mga tawo nga nagdala sa ilang 
mga damgo ngadto kaniya, mga detalye nga ilang nakalimtan. Apan ang uban miingon sayop
ang iyang gisulti bahin sa ilang mga damgo, nalimot nga sila mao ang nagdala sa mga damgo



ngadto kaniya, nga may pagsalig nga siya makasulti kanila sa mga hubad.) Sa damgo sa 
iyang inahan didto siya sa kasadpan nagtukod og balay sa ibabaw sa bungtod sa dihang 
unom ka snow white nga salampati ang milupad ngadto kaniya, misidlak sa iyang dughan, 
mibutang sa ilang mga sungo sa iyang aping, ug miuwang. Ang pag-abot sa unom ka 
salampati diha sa pormang “S” ug sila mibiya sa samang paagi.

Usa pa ka gamay nga background ang gikinahanglan. Ang kahimtang mao ang Mayo Clinic sa
mga 1950’s. Si Igsoong Branham miadto didto tungod sa usa ka desperado nga 
panginahanglan nga mahibalo kon sa unsang paagi siya mamaayo sa iyang sakit sa tiyan nga 
naghampak kaniya sa matag pito ka tuig sa iyang kinabuhi. Ang mga doktor sa bantog nga 
klinika nagpahigayon sa tanan nilang mga pagsulay ug naghulat siya sa resulta - tingali sa 
katapusan usa ka tubag niini nga kasakit nga nakawala sa iyang kusog ug naghimo sa 
kinabuhi nga miserable kaayo alang kaniya. Nianang pagkabuntag sa pagmata niya, nakakita 
siyag panan-awon. Nakita niya ang iyang kaugalingon isip siyete anyos nga batang lalaki, nga
nagbarog duol sa haw-ang nga tuod sa usa ka kahoy. Unya morag dili na siya siyete, apan 
usa ka tawo nga mga katloan ug walo. Usa ka matang sa usa ka katingad-an nga gamay nga 
mananap nga morag usa ka squirrel nga misulod sa lungag sa tuod ug siya nagkuniskunis sa 
usa ka lipak sa tuod aron kini ipagawas. Sa kalit lang milupad ang mananap gikan sa tuod, 
mitugpa sa iyang abaga, ug midagan gikan sa abaga ngadto sa abaga. Sa iyang panan-awon 
siya adunay usa ka kutsilyo diin siya misulay sa pagpatay sa mananap, apan wala niya 
mahimo. Gibuka niya ang iyang baba sa pagsinggit “Wha...!” ug ang balhiboon nga gamayng 
mananap milukso sa iyang baba, misulod sa iyang tiyan ug misugod sa pagliso balik-balik.

Migawas siya sa panan-awon nga nagsinggit, “Oh Ginoo! Tabangi ko!...”

Usa ka Tingog misulti kaniya sa hilom nga nag-ingon, “Hinumdomi nga kini unom lamang ka 
pulgada ang gitas-on.”

Mibalik-balik ang Tingog, “Hinumdomi nga kini unom lang ka pulgada ang gitas-on.”

Sa libro nga ‘Usa ka tawo nga gipadala gikan sa Diyos’, Igsoong Branham naghunahuna kon 
kini ba nagpasabot nga ang nerbiyos nga kondisyon sa tiyan molungtad na lang ug unom ka 
bulan, o mahimo ba nga makabaton pa siya niini sa unom pa ka beses sa iyang kinabuhi? 
Ang tinuod nga tubag mao ang makita sa Sabino Canyon.

Niadtong Septembre 11, 1965, si Igsoong Branham nagdala sa iyang mensahe nga 
“Gamhanan sa Dios sa pagbag-o” didto sa Phoenix, Arizona. Siya ug ako nag-uban og gamay 
niadtong adlawa. Niadtong tungora gisultihan ko siya nga ibaligya nako ang akong negosyo 
sa Texas, mobalhin sa Tucson, ug magbukas ug dapit sa pagsimba didto alang niadtong 
misunod sa mensahe sa maong siyudad. Pagkasunod semana sa Septiyembre 18, samtang 
didto sa Tucson, si Igsoong Branham mitawag aron mangutana kon mamahaw ba ko uban 
niya. Misugot dayon ko, ug nagkita mi sa coffee shop sa Ramada Inn, nga akong gipuy-an. 
Gisultihan ko niya kung unsa siya kakulba sa miaging mga semana. Ang mga problema sa 
mga tawo nga mibalhin ngadto sa siyudad nga walay dapit sa pagsimba misugod sa 
pagpabug-at kaniya. Gipahayag niya ang iyang kalipay nga moabut ako aron masulbad ang 
kahimtang.



Gisugilon niya pag-usab kanako ang mga kasinatian sa espada sa Sabino ug sa panganod 
ibabaw sa bukid nga mikunsad sa makatulo. Iya kong gipangutana kon nakita ba nako ang 
iyang bag-ong balay nga iyang gitukod sa tumoy sa Catalinas. Dugay kaayo mi sa coffee shop
niadtong adlawa nga nag-order mi og paniudto. Nabalaka ko nga gigugol nako ang daghang 
oras sa iyang oras. Naghunahuna ko kon sa unsang paagi, sukad niadtong Pebrero, 1964, sa 
dihang una nakong gisultihan siya nga akong nasabtan nga siya usa ka propeta, wala pa ako 
makaadto sa usa ka siyudad diin siya anaa apan nga siya mokontak kanako sa usa ka paagi 
bisan pa nga ako dili gayud mangayo alang sa usa ka interbyu. Matag higayon nga mag-
istoryahanay mi, iyang hisgotan kining samang mga kasinatian. Kini nakapalibog kaayo 
kanako, nangutana ko kaniya kon nganong kinahanglan kini, ilabina nga daghan kaayong 
mga tawo ang gustong makakita kaniya. Karong adlawa sa Ramada Inn, gipangutana nako 
siya pag-usab ngano nga nakig-uban siya kanako nga usa ka gatos nga mga tawo ang gusto 
nga makakita kaniya, siya yano nga miingon, “Igsoong Pearry, kini kinahanglan nga 
mahitabo.” Karon nahibal-an na nako nga kini siguradong gituyo tungod kay, gikan sa iyang 
paghulagway sa mga panghitabo sa Sabino Canyon, nakit-an nako ang mga lugar kung diin 
kini nahitabo.

Niadtong Septembre 19, pagkasunod adlaw, si Igsoong Branham nagwali sa Grantway 
Assembly of God Church, Tucson, sa iyang sermon nga “Uhaw.” Ang mensahe gisibya pinaagi 
sa telepono hook up. Unya sa Septiyembre 20, gitawag siya sa Diyos balik sa Sabino Canyon. 
Sa “Unsa ang Atraksyon sa Bukid ” iyang giasoy kon sa unsang paagi siya mibangon sayo sa 
buntag, mibati nga mitan-aw sa iyang bentana, ug gipahinumdoman pag-usab sa Diyos 
nianang panan-awon sa gamayng squirrel sama sa binuhat. “Anaa kanang squirrel,” giingnan 
niya ang iyang asawa, samtang iyang gikuha ang iyang Bibliya ug mipaingon na usab sa 
canyon.

Sa ulahi sa adlaw sa Septiyembre 20, nga si Igsoong George Smith ug ako mihunong sa 
apartment ni Igsoong Branham. Kami nagpadulong sa Beaumont diin ako, sumala sa mga 
instruksyon ni Igsoong Branham, sa “ampo George pinaagi ” sa bunyag sa Espiritu Santo. 
Mihunong si Brother George aron manamilit kang Becky sa wala pa kami mobiya. Si Igsoong 
Branham miadto sa atubangang pultahan nga nagkupot sa iyang Bibliya. Nakita nako nga 
naghilak siya.

“Igsoong Green,” miingon siya, “nahinumdom ka ba sa akong gisulti kanimo niadtong Sabado
bahin sa kakulba kaayo? ”
Nitubag ko nga nakahinumdom ko.

“Maayo, dili ko na isulti kanimo karon,” mipadayon siya, “mahibaloan nimo kini unya. Adunay 
nahitabo karong buntaga nga nagpahibalo kanako nga ang Dios miingon nga OK ra ko! ”

Si Igsoong George miduyog kanamo nianang panahona ug si Igsoong Branham, nga 
nagbarog nga nag-atubang sa kasadpan, ang iyang tuong kamot paingon sa amihanan, 
misinyas ibabaw sa iyang ulo ug miingon, “Misaka ko sa Sabino karong buntag. Mitungas ko 
sa agianan, mihimo niadtong kurbada ug mibalik sa palibot kung asa kadtong gisi nga mga 
bato didto sa itaas, sa ilawom mismo niadtong montura, diin mitungha ang espada. Sa wala 



pa ako mobangon didto, ang Ginoo mibisita kanako.”

Wala siya magdetalye niadtong panahona, mao nga si Igsoong George ug ako wala mahibalo 
kon unsay nahitabo, apan mibiya gihapon mi nga malipayon.

Si Igsoong Branham mibalik sa Sabino kada adlaw sa misunod nga duha ka adlaw, apan sa 
Oktubre 2, sa dihang miadto ako sa Tucson uban ni Igsoong Marconda aron sa pagsusi sa 
pipila ka propiedad nga iyang nakit-an, nga iyang gibati nga angay alang sa usa ka simbahan,
nga ako kinahanglan nga magkat-on pa. Naa mi sa service station ni Igsoong Evan sa dihang 
niabot si Igsoong Branham. Sa dihang gisultihan namo siya mahitungod sa kabtangan, 
mihangyo siya nga tan-awon usab kini. Si Igsoong Marconda ug ako misakay sa station 
wagon ni Igsoong Branham ug mipaingon sa dapit sa Sabino Canyon. Nahinumdom ko nga 
hinay kaayo ang iyang pagdrayb ug mikabat ug kwarentay singko minutos ang among 
pagdrayb gikan sa service station paingon sa junction sa River Road ug Sabino Canyon Road.

Si Igsoong Marconda milingkod sa atubangan, ako milingkod sa luyo, ug sa panahon niini nga
pagsakay nga si Igsoong Branham misulti kanako kon giunsa sa mga lalaki kinsa mahimong 
mga diakono sa simbahan nagplano ko sila awtomatikong mosulod ug magsugod sa pagbuhat
sa mga trabaho walay bisan unsa nga kabalaka o pag-aghat sa akong bahin. Dili ako angay 
mabalaka, siya miingon kanako, kay ang Dios maoy mopahinabo niini. Apan mao usab kini 
nga panahon, nga siya misulti kanamo mahitungod sa puti nga salampati nga nagpakita, 
mahitungod sa pulong nga “agila” nga gisulat sa ibabaw sa bato, ug sa unsa nga paagi siya 
mikuha sa usa ka hulagway sa bato uban sa pulong nga gisulat diha niini. Ang iyang mga 
pulong nakapahinam pag-ayo kanamo, apan wala gihapon mi kompletong pagsabot sa 
kahinungdanon sa mga panghitabo sa Sabino Canyon.

Mibalik ko sa Beaumont, ug gikan didto milupad paingon sa Venezuela sa usa ka misyon sa 
pagsangyaw. Niadtong Oktubre 2, gisultihan nako ang mga tawo didto sa tanan nakong 
nahibaloan bahin niining mga kasinatian sa Sabino, apan gikan lamang sa baroganan sa 
akong limitado nga kahibalo niadtong panahona. Unya sa Nobyembre, 1965, mibalhin ko 
uban sa akong pamilya sa Tucson. Mibisita ko sa Sabino sa unang higayon ug nagsugod sa 
pagtan-aw niining mga dapita nga gisulti ni Igsoong Branham. Unya sa Thanksgiving, kaming
tanan miadto sa Shreveport, Louisiana, ug didto si Igsoong Branham nagwali “Sa mga pako 
sa usa ka snow white nga salampati” nga sa katapusan, bug-os nakong nasabtan ang 
nahitabo sa Sabino Canyon niadtong Septiyembre 20, 21, ug 22.

Sa buntag sa Septembre 20, human siya gipahinumdoman sa Ginoo sa squirrel sama sa 
binuhat, misaka siya sa Sabino Canyon, paingon sa dapit diin mipakita ang espada. Sa kalit sa
iyang pagliko sa usa ka kurba sa agianan, didto ang gamay nga balhiboon nga mananap. Dili 
kadto usa ka squirrel; sa pagkatinuod, kini lahi kay sa bisan unsa nga iyang nakita sukad. Ang
mananap milukso paingon sa usa ka butang, nasipyat, ug misibat sa iyang kaugalingon sa 
usa ka cholla cactus. Usa ka kahinam ang midagayday kaniya tungod kay nahibal-an niya nga
kini usa ka timaan gikan sa Ginoo nga kini nga sakit nga si Dr. Ravensworth nideklarar nga dili
na matambalan (pagkahuman sa pagsusi sa iyang tiyan ug pag-ingon nga gahi kaayo ang 
bungbong sa iyang tiyan, kini “nauga ”.) sa dili madugay mobiya kaniya. Ang kompleto nga 
pagsabot mao nga ang “unom ka pulgada ” sa gamay nga binuhat nagpasabot nga siya 



adunay kasamok sa unom ka higayon. Tungod kay siya nag-antus uban niini matag pito ka 
tuig ug kini mao ang iyang kalim-an ug unom nga tuig, ang ikaunom nga pito ka tuig nga 
yugto nagkaduol na sa pagtapos ug siya mahigawas sa sakit sa nahibiling mga adlaw.

Sa sunod nga adlaw, ang ika-21, mibalik siya pag-usab, nga mipaingon sa gansangon nga 
mga bato diin mitungha ang espada. Sa kalit lang nakaamgo siya sa presensya sa Ginoo. 
Iyang gitangtang ang iyang kalo, mitan-aw sa palibot, ug didto sa agianan adunay gamay nga
puti nga salampati. Mibalik ang iyang hunahuna sa damgo sa unom ka salampati sa pormang 
“S” samtang didto siya sa kasadpan nagtukod ug balay sa bungtod. Miingon siya nga nahibal-
an na niya nga ang ikapitong salampati motungha sa umaabot. Karon, ania siya sa kasadpan,
nga nagtukod ug usa ka balay sa ibabaw sa bungtod ug ang ikapitong salampati miduol 
kaniya. Gikuha niya kini sumala sa katuyoan niini, usa ka timaan gikan sa itaas - sa putli nga 
gugma sa Dios - sa mga pako sa usa ka puti nga salampati nga niyebe; ingon nga ang Dios 
miduaw kang Noe - uban sa usa ka salampati; ingon nga ang Dios nagpamatuod sa bautismo
ni Jesus didto sa Jordan - pinaagi sa usa ka salampati.

Septiyembre 22nd nakit-an siya pag-usab paingon sa canyon. Mipauli siya nga nagmaya sa 
miaging adlaw ug karon mibalik siya sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo. Miabut siya sa 
usa ka sanga sa agianan diin kanunay niyang giagian ang sanga sa silangan nga nagdala. 
Karong buntaga gibati niya ang kusog nga pagdasig sa pagsubay sa kasadpan nga sanga niini
nga agianan. Nakainom siya sa bugnaw nga naggilakgilak nga tubig sa sapa ug mga udto 
nakit-an niya ang iyang kaugalingon nga mibalik sa agianan. Mihunong siya aron mopahulay 
sa landong, nagsandig sa bato nga iyang gihulagway nga mga setenta ka tonelada. Ang 
Tingog misulti kaniya, “Unsa may imong gisandigan?” Dali siyang mipaatras gikan sa bato 
aron susihon kini ug didto, gisulat sa puti nga quartz sa kilid mismo sa bato ang pulong nga 
“Eagle” [agila]. (Hinumdumi ang iyang mensahe bahin sa agila ug sa salampati, kung giunsa 
niya kanunay nga giingon nga ang salampati ang manguna sa agila ug kini ang mensahe sa 
agila nga magdala sa Pangasaw-onon ngadto sa pikas nga bahin.)

Giunsa nga ang pulong nga “agila” nakaabut sa ibabaw sa bato nga wala’y nahibal-an, apan 
didto, nahisulat sa kilid sa bato nga hapit sa gitas-on sa kasingkasing sa propeta samtang 
siya nagsandig sa bato, mao ang pulong nga “agila.” Pagkasunod adlaw mibalik siya aron 
kuhaan og litrato ang bato. Nakuha niya ang kinatibuk-an nga napulog walo ka mga litrato 
nianang adlawa. Naugmad sila wala madugay human niini, apan walay usa nga nahibalo sa 
mga kasinatian sa bug-os hangtud nga siya misangyaw “Sa mga pako sa usa ka snow white 
nga salampati.” Siyempre, human niini nga sermon, dako kinig kahulogan sa tanan, tungod 
kay wala gayuy serbisyo diin ang presensya sa Ginoo mabati nga labaw pa niadtong gabhiona
sa Shreveport. Giunsa namo paghunahuna kini nga mga kasinatian sa panahon sa semana sa
aksidente, naningkamot sa pagpasig-uli sa kahulogan sa mga pagbisita sa Sabino uban sa 
contrasting kalisang sa aksidente. Bisan kung dili namon makit-an ang kamahinungdanon 
niadtong panahona, adunay usa ka butang nga masiguro natong tanan, gihigugma sa Dios 
ang Iyang propeta, kay gipadala Niya kaniya ang usa ka ilhanan - sa mga pako sa usa ka 
salampati.

Sa Marso 1966, si Igsoong Billy Paul sa pag-asoy kanako sa kabug-at sa iyang kamingaw, 
mikomento kon sa unsang paagi siya mohatag ug bisan unsa aron makaplagan ang mga dapit



sa Sabino diin ang Diyos miduaw sa iyang amahan. Among gisusi ang mga litrato ug ang mga
negatibo. Samtang gitan-aw namo sila, ang akong panumduman napukaw sa pipila ka mga 
talan-awon. Morag nagsugod na ko sa pag-ila kanila. Miabot kami sa usa nga morag agila nga
nagtungtong sa taas, nga gibira ang iyang mga pako, nagtan-aw sa iyang tuo nga abaga. 
Wala pa nako makita ang pormasyon, apan nakaingon ko nga nagtuo ko nga makit-an nako 
ang talagsaong bato, bisan kung kinahanglan kong mag-arkila og eroplano aron mahimo kini.
Sa kalit, ingon og ang yawe sa ‘Eagle Rock’ nahimutang sa usa ka dapit niini nga mga litrato. 
Si Igsoong Branham dili usa ka mahiligon sa kamera, apan nagbilin siya kanamo og usa ka 
rekord sa dalan paingon sa Eagle Rock. Ang usa ka hulagway sa ‘Eagle Rock’ tin-aw nga 
nagpakita sa pulong nga “agila” nga gisulat sa puti sa kilid (o hinoon, ngadto sa kilid) sa bato
. Gidala ni Igsoong Billy Paul ang maong hulagway sa simbahan niadtong Domingo sa gabii 
aron ipakita sa kongregasyon.

Ang kasinatian sa pagtan-aw sa mga hulagway ug sa pagpakigsulti kang Igsoong Billy Paul 
nakapakutaw pag-ayo sa akong kasingkasing nga ako gihasol niini tibuok adlaw sa Lunes. Sa 
Martes sa hapon, Marso 13, 1966, eksaktong tulo ka tuig sa adlaw nga si Igsoong Branham 
mibiya sa Tucson padulong sa Jeffersonville aron sa pagsangyaw sa mga Selyo, si Igsoong 
Harold McClintock ug ako mipaingon sa Sabino aron sugdan ang among pagpangita.

Bag-o lang namo nga giparking ang sakyanan ug akong naila dayon ang usa sa mga porma 
nga mipakita sa usa sa mga litrato ni Igsoong Branham, apan akong naamgohan nga lahi ang
anggulo; siya dayag nga didto sa usa ka dapit sa bakilid nga nagtan-aw sa pinahigda sa 
pormasyon. Mao kini ang nahitabo samtang nagpadayon kami sa among pagpangita, uban 
ang kanunay nga pag-usisa sa akong panumduman, nga ang propeta misulti kanako nga usa 
ka gasa sa Dios, ug usa ka makuti nga pagtandi sa mga anggulo ug mga gilay-on uban 
niadtong gipadayag sa mga litrato. Sa ulahi, akong nadiskobrehan nga kining unang 
hulagway maoy sa gisi nga mga bato diin nagpakita ang espada. Ang dagkong mga bluff sa 
luyo, ang saddle diin ang adlaw misidlak aron ang espada mogilak, parehong nagsulti kanako 
nga kini mao ang lugar. (Usa ka ulahi nga pagsulay nagpadayag nga kini ra ang lugar sa 
silangang bakilid nga madan-agan sa silaw sa adlaw sa mga alas 10:00 sa buntag sa petsa sa
Enero sa dihang mitungha ang espada.) Gipunting ni Igsoong Branham ang iyang camera sa 
tukma nga mga bato diin ang kahayag sa adlaw moigo nianang orasa sa kabuntagon. Ang 
ebidensya hilabihan ka daghan.

Nalipay niining unang nadiskobrehan, si Igsoong McClintock ug ako nagdali sa pagsaka sa 
agianan, tuyo nga makaabot sa craggy nga mga bato sa litrato. Sa dihang miabut kami sa 
usa ka sanga sa agianan, ang akong panumduman milanog sa mga pulong sa propeta, 
“...Nadani ako balik sa kasadpan...” Kami mipaingon sa kasadpang agianan, mibiyahe ug layo 
nga walay laing makapadasig nga ilhanan, sa dihang mitan-aw kami sa likod subay sa 
agianan among nakita nga ang anggulo ug gilay-on parehas alang sa lugar diin gikuhaan ni 
Igsoong Branham ang litrato sa craggy pagporma sa bato. Niadtong tungora nahibal-an nako 
nga ang propeta milakaw niini nga agianan padulong sa bato nga adunay pulong nga “agila” 
ug nga sa akong luyo mao ang lugar sa silangang agianan, diin ang espada nagpakita.

Among gilibotan ang usa ka kurba sa agianan ug didto, klaro, nga daw gipintalan sa usa ka 
pintor, ang dakong bato nga pormasyon nga susama kaayo sa usa ka agila, ang mga pako 



gipilo, nga nagtan-aw balik sa iyang abaga. Sa makausa pa, husto ang pormasyon, apan 
sayop ang anggulo. Ang propeta lagmit nagbarog sa ilalom sa dihang gikuhaan niya kinig 
litrato. Karon klaro na sa walay duhaduha nga kami anaa sa dalan sa propeta. “Wala siya 
dinhi,” Misinggit ko, “pero naa siya sa unahan nagtan-aw sa itaas padulong niini.”

Ang among pagdali subay sa agianan nahunong kay nakakita mi og dakong bato nga morag 
kini ang bato diin gisulat ang pulong nga “agila”. Usa ka maampingong pagsusi nagpadayag 
nga adunay pipila ka gagmay nga puti nga mga letra sa bato, tingali usa ka pulong, apan dili 
kaayo klaro. Ang mga pulong sa propeta mibalik, “Ihatag ang tanan ang pulong nga 
pagsulay.” Karon kini nga bato morag kini mao ang usa, gawas sa usa ka detalye; ang 
propeta miingon nga kini mitimbang ug kapitoan ka tonelada ug kini nga bato dili mosobra sa
duha ka tonelada. Igsoon nga si McClintock nagsugod sa paghimo og sketch sa mga detalye 
sa bato alang sa ulahi nga pagtandi sa litrato. Samtang gibuhat niya kini, giingnan nako siya 
nga modagan ko sa agianan ug tan-awon kon makit-an ba nako ang dapit diin gikuhaan sa 
propeta ang hulagway sa dakong bato nga agila.

Sa akong paglugsong sa agianan, akong nakita ang ubang mga porma nga dali nakong 
mailhan gikan sa mga litrato nga gikuha ni Igsoong Branham. Sa katapusan, pipila ka yarda, 
mihunong ko aron tawagan si Igsoong McClintock. Malipayon kong miingon nga nagtuo ko 
nga sa usa ka dapit niini nga dapit gikuha ang hulagway. Sa akong paglingi sa akong tuo, ang
akong likod sa pangpang sa pagkanaog niini, kalit akong nakit-an ang akong mga mata nga 
nakatutok sa usa ka bato, dili lang bato, kondili sa bato, klaro, ang mga letra nga E-a-g-l-e, 
gisulat sa puti sulod sa bato.

Sa wala pa nako mapagawas ang mga pulong nga isinggit ngadto ni Igsoong Harold, 
nagluhod ko nga nagpasalamat sa Dios nga Siya migiya kanako pinaagi sa Espiritu Santo 
ngadto sa pulong nga “agila” nga gisulat sa bato.

Sukad niadto gikuha sa uban ang mga litrato ni Igsoong Branham ug gitandi kini sa ilang 
katagbawan nga mao kini ang lugar. Hinumdumi ang mga pulong ni Jesus diin Siya nag-ingon
nga kung ang mga tawo maghupot sa ilang pagdayeg ang mga bato mosinggit. Moingon ko 
nga ang Sabino Canyon usa ka pisikal nga pagpamatuod batok sa kalibutan sa mga 
nanghimakak niini nga mensahe.



Ang tagsulat sa Agila Bato.
Matikdi ang pulong nga “Eagle” [Agila] nga gisulod sa puti nga quartz.
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