ALBERTO

Niezapomniana relacja byłego jezuickiego księdza o jego
nawróceniu się do Pana Jezusa Chrystusa.

Dr Rivera był zobowiązany do pozostania pod adresem który widać w górnej części
karty identyfikacyjnej, aż do momentu wydania decyzji o zakończeniu okresu
próbnego któremu był poddany w 1967 roku, na krótko przed jego nawróceniem się
do Pana Jezusa Chrystusa.)

DR ALBERTO R.
RIVERA - 1985

Powyżej widać kilka z ostatnich zdjeć dr Rivery, pochodzących z okresu, kiedy był on
dyrektorem Szkoły Parafialnej w San Lorenzo, w hiszpańskiej Tarrasie.
ALBERTO, PODWÓJNY KRZYŻ, OJCOWIE ŚWIĘCI, SIŁA i PROROK zostały napisane i opublikowane przez
Wydawnictwo Chick, w oparciu o relację Alberto Rivery o jego życiu, a także na podstawie innych informacji przez
niego dostarczonych. Aż do swego odejścia do Pana Jezusa, które nastąpiło dwudziestego czerwca 1997-ego roku, dr
Rivera zajmował się historycznymi i biblijnymi badaniami dotyczącymi rzymskiego katolicyzmu i biblijnymi proroctwami
dotyczącymi tej organizacji. Podróżował po wielu krajach głosząc Ewangelię o ratunku od piekła jedynie w Panu
Jezusie Chrystusie, w kościołach, szkołach i wielu innych miejscach. Pomagał wielu rzymskim katolikom poznać
jedyną drogę zbawienia, nauczając ich, aby swój ratunek od należnej im kary piekła powierzali tylko i wyłącznie Panu
Jezusowi Chrystusowi. Wielu sposród nich, dziś jako byli rzymscy katolicy uważają że mają względem dr Rivery dług
wdzięczności, za jego bezkompromisowe i pełne wiary głoszenie Prawdziwej Ewangelii Chrystusowej. Tylko przyjecie
prawdziwej Ewangelii umożliwiło im przyjąć dar wiecznego życia i wieczne bezpieczeństwo w Panu Jezusie Chrystusie.

Donna Eubanks

(Była siostra przełożona)
“Jestem teraz prawdziwą
Chrześcijanką. Tylko z łaski Bożej.
Po 23 latach spędzonych jako
zakonnica w zakonie Sióstr św.
Józefa, potwierdzam, opierając się
na mojej znajomości rzymskiego
katolicyzmu i moich osobistych
doświadczeniach, że dr Rivera mówi
prawdę o religii rzymsko-katolickiej.”

Clark Butterfield

(Były ksiądz rzymsko-katolicki)
“Po przeczytaniu ALBERTO
uświadomiłem sobie, że jako były
ksiądz, nie jestem osamotniony w
moich staraniach niesienia wieści
o zbawieniu milionom niewolników
rzymskiego-katolicyzmu. To
zaszczyt dla mnie móc poświadczyć
prawdziwość świadectwa dr Rivery.”
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użytych w celach dokumentacyjnych. Wydrukowano w Polsce.
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Jest 3:15. Uderzamy!
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Gdzie mnie
zabieracie?

Zobaczysz!

Tak mi przykro z powodu tej niedogodności,
którą mogliśmy tobie sprawić. Bądźcie
pewni, twoja rodzina jest bezpieczna.

To z pewnością nie jest konieczne!
Proszę zdjąć ten kaptur!
Tak, proszę pana! Przepraszam!

Bezpieczna?

Kiedy usłyszałem o tym, Sam, uczyniłem
moją osobistą misją to, aby wyprowadzić
twoją rodzinę w odpowiednim czasie.

Nie zdajesz sobie sprawy z tego,
jakie masz szczęście. Jeszcze
kilka minut i mogło być za późno.

Moja rodzina? Są oni tutaj?

A moje maleństwa?...

Twoje dzieci mają się dobrze, Heleno.
Lekarz upewnia się, czy jest z nimi
wszystko w porządku.

Zobaczysz ich wkrótce.
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Czasy się zmieniają. Twoje publiczne wystąpienie
wywołało niepokój i strach. Byłem pewien, że
ludzie twojego sortu mogliby to zrozumieć.

Po prostu nie rozumiem,
co się stało.

My wiemy!
Monitorujemy
twoją sytację od
miesięcy.

Jak mam to rozumieć?

Co masz na myśli mówiąc nasz sort?

Tematy, które podejmujesz naruszają
nasze najnowsze statystyki
przestępstw z nienawiści.

Twoje słowa sprawiają,
że ludzie popełniają
przestępstwa z
nienawiści.

To jest, dlaczego musieliśmy
przenieść twój sort w
bezpieczne miejsce...
aby was chronić!
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