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Zalecane do czytania dla dorosłych i młodzieży

ALBERTO, CZĘŚĆ CZWARTA

SIŁASIŁA



A L B E R T O Niezapomniana relacja byłego jezuickiego księdza o jego 
nawróceniu się do Pana Jezusa Chrystusa.

DR ALBERTO R. 
RIVERA - 1985Dr 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.)

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)

Clark Butterfield 
(Były ksiądz rzymsko-katolicki)

“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.”

“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.”

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.
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SIŁA
Jest to prorockie studium opracowane w celu ujawnienia okultystycznej 
strony Nierządnicy z „Księgi Apokalipsy”, Wielkiego Babilonu, „I zawołał 
potężnie głosem wielkim, mówiąc: Upadł, upadł Babilon on wielki i stał się 
przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, i mieszkaniem 
wszelkiego ptastwa nieczystego i przemierzłego.”(Ap 18: 2)

Moja opowieść zaczyna się w małej wiosce położonej wysoko w górach 
jednej z Wysp Kanaryjskich, na Południowy – Zachód od Hiszpanii.

Ta, kiedyś wesoła wieś stała się  
nocną porą dziwnie cicha. Kiedy 
zaszło słońce, ludzie mówili szeptem.

Strach ogarnął serca wieśniaków. Sklepy 
zaczęto zamykać wcześnie, po południu. 

Nigdy więcej ludzie nie wychodzili na zewnątrz 
w godzinach nocnych, a wieczorami piosenki 
przestały być śpiewane..

Zła rzecz przyszła do ich wsi. 
Nawet zwierzęta były przerażone.

„Przyjdź jutro. Lepiej 
śpiesz się do domu. Jest 

prawie ciemno.”

Dziwny, nieziemski hałas był słyszany z domu wdowy, Pani Carmen Montez, bardzo 
pobożnej córki rzymskiego katolicyzmu. Noce Pani Carmen zmieniały się w koszmary.

Carmen zapaliła swoje świece i zaczęła modlić się do Maryi Dziewicy, aby tego wieczora te 
okropne rzeczy nie powróciły. Ale jej serce zaczęło łomotać, a pot pokrył jej twarz. Kiedy odwróciła 
się, dreszcz przeszedł jej po plecach, ponieważ usłyszała jak drzwi wejściowe powoli otwierają 
się… te same drzwi, które tak starannie zaryglowała o zachodzie Słońca. Ta rzecz wróciła!

Ściszonymi głosami 
wieśniacy pytali 
jeden drugiego, czy 
śmierć rzeczywiście 
spacerowała tymi 
osamotnionymi ulicami.

Och, nie!

Przekład: Sebastian Mrówczyński  
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Cofnijmy się kilka lat, aby zobaczyć, jak ten koszmar rozpoczął się. Carmen Montez miała małą, 13 – letnią córkę 
cierpiącą na niekontrolowane ataki padaczki. Lekarze powiedzieli Carmen, że dla małej Margerity nie ma lekarstwa.

Carmen zabrała swoje dziecko 
do sanktuarium Dziewicy Maryi 
i złożyła przysięgę: jeśli Święta 
Dziewica uleczy jej dziecko, to 
Carmen zadba o to, aby mała 
Margerita została zakonnicą w 
zakonie karmelitanek.

Kiedy modliła się do figury Błogosławionej Dziewicy, Minęły trzy lata i dla Carmen przyszedł czas 
dotrzymania obietnicy złożonej Dziewicy Maryi.

dziwna moc przeszła na Margeritę. Ataki zupełnie 
ustały. Lekarze byli zdumieni. Mała Margerita została 
uzdrowiona! To był cud, więc Carmen oddała chwałę 
Maryi Dziewicy za to, że uleczyła jej małą dziewczynkę.

Matko Święta. Słyszę 
łańcuchy ciągnięte 

po podłodze!

Carmen odwiedziła księdza proboszcza 
i poprosiła go o pomoc.

Ach ojcze! To było okropne. 
Słyszeliśmy krzyki i płacz w 

ciemności.

Wierzymy, że jest to 
płacz twoich krewnych 
cierpiących w czyśćcu.

Żądają większej ilości mszy, które będą 
odprawiane i więcej świec, które będą 

zapalane dla złagodzenia ich mąk..

Ale ojcze, jesteśmy 
bardzo biedni. Czy 
oni nie rozumieją?

Spróbuję, ojcze.

Tylko oni rozumieją ból ich udręki. 
Musisz im pomóc. Wtedy to się 

skończy.

Więcej mszy było odprawianych, ale to się nie skończyło. Stawało się gorsze z każdą kolejną nocą. Rodzina była przerażona. Ale nie 
Margerita, która mogła spokojnie przebywać w swoim pokoju i odmawiać różaniec. Ta uczyła się, aby zostać nowicjuszką karmelitanek.

Cytaty biblijne pochodzą z: “Biblia to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu” (Biblia Gdańska), 2006.
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