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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Wszelkie podobieństwo między jakimkolwiek imieniem, jakąkolwiek postacią, osobą i/lub instytucją w tej publikacji z jakąkolwiek żyjącą lub umarłą
osobą albo z instytucją nie jest zamierzone, a wszelkie takie podobieństwo, które może zaistnieć jest wyłącznie przypadkowe z wyjątkiem odniesień
do Boga lub Pana Jezusa Chrystusa lub bezpośrednich cytatów ze Słowa Bożego (Biblii) lub odniesień do postaci historycznych albo instytucji
użytych w celach dokumentacyjnych. Wydrukowano w Polsce.

PODWÓJNY KRZYŻ
ALBERTO, CZĘŚĆ DRUGA (OPARTE NA PRAWDZIWYCH WYDARZENIACH)
Dr Alberto Rivera został wyszkolony na tajnego agenta. Był jezuickim księdzem przydzielonym do
przeniknięcia w zbory i seminaria protestanckie, w celu ich zniszczenia. Nasze opowiadanie kontynuuje
historię jego nawrócenia do Chrystusa. W tym czasie porzucił “wiarę” Kościoła Rzymskokatolickiego.
Było to wcześniej poprzedzone szokującymi wydarzeniami mającymi miejsce pośród jego przełożonych
w Hiszpanii i w Watykanie.

Tej nocy, kiedy miałem
opuścić Madryt, byłem
załamany. Miałem jedną
walizkę oraz bilet w jedną
stronę do Waszyngtonu.
Byłem zdumiony tym,
jak Bóg włożył paszport i
wymagane dokumenty w
moje ręce, abym opuścił
Hiszpanię. To była moja
jedyna szansa ucieczki.

*Patrz: strona 27
“Alberto”, Tom 12.

Moje serce było złamane. Kilka godzin wcześniej zadzwoniłem do mojego
ojca i powiedziałem mu, że opuszczam instytucję rzymskokatolicką. Mój
ojciec** nazwał mnie rodzinnym psem i odłożył słuchawkę. **Mt 10: 34 - 38

Przed opuszczeniem lotniska odbyłem nagłą
rozmowę telefoniczną z moją młodszą siostrą,
Marią z Anglii. Było to działanie Boże, że operator
telefoniczny był w stanie połączyć się z nią w
rzymskokatolickim klasztorze. Maria płakała.

Alberto, czy Maria
była zakonnicą?

Tak, była
klasztorną Zakonu
Najświętszego
Serca.

Alberto, to ty? Och, Alberto…
Alberto… (chlip, chlip) Trzy
razy próbowałam popełnić
samobójstwo…pomóż mi,
Alberto… (klik!!)

Tylko jeszcze jeden samolot odlatywał z Hiszpanii
tej nocy. Leciał do Londynu…. więc wsiadłem
do niego. Tylko Bóg wiedział, w jakim okropnym
niebezpieczeństwie była Maria i jak blisko była jej
śmierć. Kierował mnie do Londynu.

Ponieważ próbowałem skontaktować się z
Marią, przegapiłem mój lot do Waszyngtonu.
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Lotnisko Heathrow, Londyn,
Anglia, 5:30, 18 września 1967 r.

O Boże, co mam zrobić? Jestem
załamany. Przegapiłem lot do
Waszyngtonu. Wszystko się poplątało.

Mam być w Londynie, aby
zobaczyć Marię? Pomóż mi, Panie.

Dostałem mały pokój w YMCA*
i zacząłem dzwonić do zborów
protestanckich.

Nie miałeś obaw,
że oni także
mogli pochodzić
z przeniknięcia?

Ci ludzie przyszli mi pomóc.
Poprowadzili mnie do klasztoru,
w którym była Maria.

Jeśli nie pojawisz się
w ciągu godziny, my
pójdziemy po ciebie.

Jesteś ojcem
Rivera?
Tak.

Oczywiście. Byłem rozgoryczony…
Dodzwoniłem się w końcu do zboru
anabaptystycznego w Londynie. Dzięki
Bogu, podjąłem słuszną decyzję.

Maria rozmawiała ze mną o
tobie wiele razy. Powiedziała,
że jesteś bardzo zagorzałym i
pełnym wiary księdzem.

*Międzynarodowa organizacja ekumeniczna
propagująca szeroko rozumiany fizyczny
i duchowy rozwój człowieka oparty na
wartościach chrześcijańskich.

Tylko że, sposób jaki matka przełożona mówiła do mnie
budził we mnie podejrzenia… Zastanawiałem się, czy
już wiedziała, że opuściłem instytucję rzymskokatolicką.
Wiem, że przyszedłeś
zobaczyć się z twoją siostrą,
Marią. Ale jest ona zbyt
chora, aby się z tobą spotkać.

Ojcze, muszę przeprosić, ale nie mogą pozwolić
tobie na zobaczenie się z Marią, ponieważ
stosuję się do zasad panujących w naszym
zakonie. Tak jak wiesz, jest to zakon żeński.**

Jedynym kapłanem, z którym może
się spotkać, jest jej spowiednik. Teraz,
z twoim pozwoleniem, zostawiam
ciebie. Siostra wskaże tobie drzwi.
Przepraszam, ale to jest powód tego, dlaczego
jestem w Londynie. Muszę zobaczyć się z Marią
przed tym, jak zostanę deportowany do Ameryki.

*Nikt nie ma pozwolenia kontaktowania się z
zakonnicami z wyjątkiem specjalnych okazji. Moja
nagła rozmowa telefoniczna z Hiszpanii była jedyną
przyczyną, dla której pozwolili mi rozmawiać z Marią.

Parę słów: Dla twoich dogłębnych badań Rzymskiego Katolicyzmu, Chick Publications wydało wielki klasyk:
“Pięćdziesiąt lat w Kościele Rzymskim”, Charles Chiniquy.
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Nie zgadzam się na to, aby
wyjść… jeśli nie przyprowadzisz
Marii, sam pójdę ją odnaleźć.

Nie nazywaj mnie już dalej ojcem. Nie jestem kapłanem
Rzymu. Jestem zbawionym, skruszonym grzesznikiem.

Dzyń
Dzyń
Dzyń
Wiedziałam, że nie byłeś
tym, kim próbowałeś być.

Ojcze, nie mam innego wyjścia
poza telefonem na policję.
Wiedziałem wtedy, że Watykan powiadomił
archidiecezję w Londynie, że uciekłem. Poza
tym mogła zadzwonić do archidiecezji zamiast
na policję. Oni już mnie poszukiwali.

Siostry, nie pozwólcie mu
przekroczyć tych drzwi do
czasu, aż zechce nas opuścić.
Dzwonię do Scotland Yard.

Bez względu na to, co zrobisz, nie opuszczę
tego miejsca, jeśli nie zobaczę Marii.
Powstrzymaj ten heretycki nonsens,
ojcze. Zobaczysz, co zrobię.

Pół godziny później
metropolitalna policja
Londynu przybyła
zamiast Scotland Yard.

Włamał się pod fałszywym
pretekstem, oficerze.

To jest mężczyzna
podający się za
księdza.

Do bardzo poważne
przewinienie.

Zakonnice wykonały bardzo dobry występ przed policją.
To był bardzo przekonujący show.
Chlip, chlip… Matko Boska, ochroń
nas przed tym diabelskim mężczyzną!

CHLIP
CHLIP

Groził, że zrobi nam
fizyczną krzywdę. Chcę,
aby został aresztowany!

Zatem będę czekał
na przyjście policji.

Czy zakonnica doniosłaby na księdza? Zgodnie z
jej przysięgą, nawet jeśli papież odszedłby od wiary
rzymskiej, byłaby zobligowana na niego donieść.
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