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Transkrip Video: 

“PARA JESUIT DALAM GEREJA MAHK” 

 

Sumber: Modern Manna Ministries www.modermanna.org oleh alm. Danny Vierra (yang 

menurut pengetahuan saya adalah seorang penganut doktrin Trinitas). 

Transkrip dan terjemahan oleh Yolanda Kalalo-Lawton www.agapekasih.org. 

 

Danny: Hai, saya Danny 

Vierra dari Modern Manna 

Ministries, saya mempunyai 

percakapan istimewa yang 

akan saya lakukan hari ini 

dengan seorang wanita 

yang datang dengan suami-

nya ke BellaVita Lifestyle 

Center. Nama-nya adalah 

June Rieck (sebelumnya 

dikenal dengan nama June 

Moss). Sebelum dia pulang, 

saya berbincang dengan-

nya tentang sejarah Gereja 

Advent yang saya pikir kita 

semua perlu dengarkan. Pertama-tama saya mau membaca Kitab Suci, sebuah 

amaran dari Paulus kepada gereja.   

Kisah 20:29 “Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas 

akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan 

itu.”  

Komentar Ellen White akan ayat ini, beliau berkata: “Paul gentar untuk gereja, 

ketika melihat ke masa yang akan datang, dia melihat serangan-serangan yang 

dia (gereja) harus alami dari musuh-musuh baik dari luar dan dari dalam. Dengan 

kesungguhan yang serius dia mohon saudara-saudara-nya untuk menjaga 

dengan waspada kepercayaan-kepercayaan sakral mereka.”   The Acts of the 

Apostles, p. 395.1 (Ellen G. White). 

https://www.youtube.com/watch?v=EdQ7JPDf4n8 
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Saya tahu bahwa dalam Kitab Suci, kita dapat belajar dari cerita-cerita masa 

lampau.  Saya tidak pernah melupakan ketika kita duduk dan berbincang-

bincang di suatu sore, dan anda mulai berbagi cerita dengan saya, cerita yang 

saya belum pernah dengar sebelumnya tentang percakapan anda dengan Alm. 

Dr. Wilkinson. 

June: Betul 

Danny: Siapa Dr. Wilkinson? 

June: Waktu saya pergi ke Tacoma Park, Maryland untuk bergabung dalam 

Program Keperawatan, sekitar tahun 1954–1958, suami saya (almarhum suami-

nya bernama Ralph Moss) dan saya tinggal di Tacoma Park sementara saya 

mengambil Program Keperawatan. Suami saya telah mendengar tentang B.G. 

Wilkinson (Seorang teolog Advent 1872-1968).  Di hari-hari libur saya, suami 

saya sering mengajak saya untuk mengunjungi Dr. Wilkinson yang waktu itu 

adalah seorang pria berumur sekitar 80 tahun.  

Adalah saat-saat yang sangat menggetarkan, ketika kami duduk dekat kaki pria 

ini, dia menceritakan semua sejarah mula-mula Gereja Advent.  Dr. Wilkinson 

mengatakan pada kami bahwa dia adalah teolog (Penyandang gelar PhD) yang 

pertama dalam denominasi kita. Dia…saya pikir ketika dia berumur 20-an tahun 

atau pada akhir usia remaja-nya, dia menemukan pekabaran Advent dan sangat 

tertarik, dia sangat bersemangat dan mulai menyebarkannya. Dia meraih gelar 

PhD dan dia diterima bekerja di Battle Creek College sebagai profesor, saya 

percaya sebagai profesor Sejarah, Bahasa Gerika dan Bahasi Ibrani. Semua ini 

terjadi waktu dia masih berumur 25 tahun. Dia adalah seorang muda yang 

sangat cerdas waktu itu.  Sementara dia bekerja di sana, tentu saja Ellen White 

juga berada di sana, yaitu di sekitar Battle Creek.  Dr. Kellogg juga.  Kita memiliki 

sebuah percetakan dan sebuah gereja yang besar.  

Dr. Wilkinson fasih berbicara dalam 8 bahasa yang berbeda. Dia adalah seorang 

yang cerdas. Waktu demi waktu berlalu, mereka pindah (kantor pusat Advent 

pindah dari Battle Creek) ke Tacoma Park di mana kantor kita berada sekarang.  

Dia menceritakan kepada kami tentang kebakaran-kebakaran di Battle Creek. 

Dan Ellen White telah memperingatkan percetakan kita bahwa percetakan kita 

hanya untuk mencetak literatur-literatur Advent. Sebuah kebakaran terjadi 

dalam percetakan dan membakar hangus percetakan tersebut.  Apa yang 

http://www.agapekasih.org/


www.agapekasih.org  
 

TRANSKRIP VIDEO: PARA JESUIT DALAM GEREJA MAHK 3 

 

kemudian dinyatakan (pada 

Ellen White) adalah, pada 

malam sebelum kebakaran, 

di atas meja penerbit, 

terletak sebuah buku 

spiritualistik (lihat “The Early 

Elmshaven Years” oleh 

Arthur White- 5BIO, Hal. 

292.2) yang akan dicetak 

oleh percetakan kita. 

Danny:  Anda tahu June, 

buku itu sebetulnya adalah 

buku dari Kellogg berjudul 

“The Living Temple” (1903) yang mengajarkan Panteisme, bahwa Allah bukan 

makhluk pribadi tetapi esensi misterius yang ada di alam.  Dengan kata lain Dia 

ada dalam pohon, dalam air, dalam tumbuh-tumbuhan, dalam setiap makhluk 

manusia. 

June: Dan malam itu, 

Tuhan berkata: “Sudah 

cukup” dan Dia membakar 

percetakan itu. 

Danny: Ketika saya 

berpikir tentang 

penghakiman-

penghakiman Allah, yang 

pertama sebetulnya terjadi 

pada tanggal 18 Februari 

1902  yaitu yang 

terbesar dan terjadi pada institutsi terkenal, Battle Creek Sanitarium.  Yang 

kedua, kita tahu adalah the Review and Herald Publishing Association pada 

tanggal 30 Desember 1902 sebab kenyataaannya bahwa mereka akan mencetak 

buku The Living Temple oleh J.H. Kellogg. 

June: Wilkinson mengatakan pada kami bahwa ketika para petugas 

pemadam kebakaran dihubungi, mereka berkata, “Kami tidak dapat 

memadamkan kebakaran itu, itu adalah api Advent.” Mereka tahu ada sesuatu 

dengan kebakaran-kebakaran tersebut yang tidak dapat mereka tanggulangi 
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sampai api itu 

membakar habis.  Dia 

menceritakan tentang 

John Harvey Kellogg, 

dia berkata bahwa 

presiden, anggota-

anggota kongres, 

orang-orang yang 

menduduki jabatan 

tinggi di Washington 

DC datang untuk 

disembuhkan. Jadi kita 

dapat melihat bahwa Allah bekerja di sana untuk membuat Advent dikenal di 

pusat kota negara kita. Setan melihat hal ini. Kita diajarkan bahwa pekerjaan 

kesehatan adalah tangan kanan dari pekabaran jadi dapat dibayangkan 

bagaimana Setan mau agar pekabaran ini disingkirkan. 

Suatu waktu Dr. Wilkinson melihat Kellogg berjalan dengan seorang pria muda 

yang tampan berpakaian hitam-hitam.  Kellogg tidak pernah memperkenalkan 

pria tersebut pada siapapun.  Beberapa waktu kemudian, Ellen White mendapat 

penglihatan yang menyatakan bahwa pria itu adalah Setan sendiri.  Dr. 

Wilkinson katakan pada kami bahwa Ellen White berkata demikian tapi saya pikir 

beliau tidak pernah menulis tentang penglihatan tersebut. 

Danny: Ellen White mungkin tidak pernah menulis tentang pria berpakaian 

hitam di samping Kellogg, tapi saya tahu kalimat yang beliau tulis  untuk dokter 

Kellogg (pada sidang GC 1903 – Surat 301, 1903 (5BIO 292.5) berbunyi: 

“Seperti hal yang benar, gambaran yang licik tentang Allah di alam tampak 

mempesona, pengaruh yang menenangkan sebagai tablet kedamaian dan 

keamanan yang diberikan kepada umat-umat di dalam pandangan-pandangan 

spiritualistik yang telah Setan tanamkan dalam teori-teori-mu.” Lt 301, 1903 

(April 5, 1903) par. 3.  Jadi beliau telah memberi konfirmasi bahwa Setanlah yang 

memberi pengaruh teori Panteisme. Bahkan Ellen White membandingkan buku 

The Living Temple dengan pohon terlarang  dan beliau mengatakan dalam Surat 

224, 1903: “Seperti Adam dan Hawa yang mengambil buah dari pohon 

pengetahuan baik dan jahat, dan memakannya, domba dan anak-anak domba 

kita sendiri sedang menelan butir-butir tipuan yang salah yang disodorkan 

kepada mereka dalam halaman-halaman buku ini. Saya diinstruksikan untuk 

http://www.agapekasih.org/
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mengamarkan saudara saudari kita untuk tidak mendiskusikan hakikat Allah.” Lt 

224, 1903 (October 11, 1903) par. 3. 

Jadi dalam dua kesempatan, kita dapat melihat bahwa beliau memberi 

konfirmasi bahwa itu adalah Setan sendiri sebab kita tahu bahwa Setanlah yang 

ada di atas pohon yang menipu Adam dan Hawa. 

June: Sejak saat pemuda itu tampak berjalan bersama Kellogg, ide-ide-nya 

mulai berubah, seluruh filsafat-nya. Dia mulai memperoleh simpatisan. 

Walaupun Ellen White bekerja dengan-nya, dia tidak pernah berubah. Dia telah 

memeluk erat teori-nya. Jadi, Tuhan harus membakar semuanya. 

Danny: Dr. Wilkinson…bagaimanakah penerimaan rekan-rekan-nya? 

June: Waktu 

itu, saya pikir 

segalanya biasa-

biasa saja. Dia 

dibawa ke 

Tacoma Park dan 

menjadi 

presiden dari 

Universitas kita 

di sana.  Dia 

adalah Presiden 

dari Washington 

Missionary 

College yang 

sekarang 

bernama 

Columbia Union 

College selama 

kurang lebih 10 tahun. Selama tahun-tahun itu, selain menjadi presiden, dia juga 

mengajar semua murid teologi.  

Kemudian orang-orang dari General Conference datang dan berkata: “Ben, anda 

terlalu bekerja keras. Kami akan meringankan-mu dari beberapa tugas-mu. Kami 

akan mengirim seorang profesor muda untuk mengajar murid-murid teologi-mu 

dan ini akan meringankan beban-mu.” Jadi Ben setuju dengan saran itu dan 

orang muda ini datang dan mulai mengajar para murid teologi kita. Tidak 

http://www.agapekasih.org/
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beberapa lama kemudian, beberapa orang murid yang telah diajarkan oleh 

Wilkinson sebelumnya datang pada-nya dan berkata: “Dr. Wilkinson, ada 

sesuatu yang ganjil, Tampaknya dia (profesor muda yang baru) tidak 

mengajarkan apa yang kita ajarkan dan kita percayai.” Hal ini begitu 

tersembunyi, tapi beberapa dari pelajar-pelajar yang cerdas mengerti bahwa 

ada sesuatu yang ganjil. Dr. Wilkinson tidak menegur teolog tersebut, dia hanya 

mulai mengamati surat-surat yang ditujukan pada-nya. 

Di koridor, ada tempat surat seperti rumah-rumah burung merpati dimana 

setiap surat untuk semua staf pengajar ditempatkan. Tempat surat-surat 

tersebut tidak ada penutup.  Semuanya terbuka. Jadi saat Wilkinson 

memperhatikan surat-surat dari profesor muda ini, suatu hari sebuah amplop 

manila datang dan Wilkinson melihat bahwa alamat pengirimnya adalah dari 

Georgetown University. 

Wilkinson mengambil amplop 

manila tersebut dan 

membawanya ke dalam kantor, 

membuka dan membaca isi 

surat tersebut. 

Danny: Saya percaya bahwa 

(Georgetown University) adalah 

universitas pertama Jesuit di 

Amerika. 

June: Betul 

Danny: Di sanalah Bill Clinton 

pernah berkuliah. 

June: Iya. Tentu saja dia 

sangat berminat ketika 

melihatnya (alamat universitas 

tersebut). Ketika surat dia buka, 

di dalamnya dia menemukan 

instruksi yang harus diajarkan 

kepada murid-murid teologi 

kita oleh profesor muda ini 

untuk beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Jadi nyatanya bahwa 

profesor ini menerima instruksi setiap bulan tentang apa yang harus dia ajarkan. 

http://www.agapekasih.org/
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Danny: Dia ditanamkan di sana. Seorang yang ditanamkan oleh para Jesuit. 

June: Apa yang sering menimbulkan kaingin-tahuan saya ialah, siapa orang-

orang yang ada di General Conference yang mencari profesor muda ini untuk 

dipekerjakan dan saya akan membicarakan tentang ini kemudian.  

Wilkinson memanggil profesor ini ke kantor-nya dan menempatkan surat-surat 

tersebut di hadapan-nya dan berkata: “Saya tahu siapa anda, saya tahu 

mengapa anda di sini dan saya tahu dari mana anda datang.” Wilkinson katakan 

bahwa dalam waktu satu jam, profesor itu sudah pergi dan tidak pernah muncul 

lagi. 

Danny: Ellen White berkata dalam 4T hal. 210: “Pekerjaan utama Setan ada di 

kantor pusat dari kepercayaan kita.” Testimonies for the Church, vol. 4, p. 210.5 

(Ellen G. White). Suatu pernyataan yang tegas.  Kenapa tidak musuh menjadikan 

univesitas-universitas kita, departemen teologi kita, Battle Creek, semua 

institusi ini sebagai sasaran-nya!  

June: Tentu saja. Tidak hanya membantas pekerjaan kesehatan kita, dia 

juga harus membantas semua kepercayaan kita.  

Suatu waktu dalam tahun-tahun berikutnya Dr. Wilkinson mulai menulis buku, 

dia sudah pensiun dan sudah lanjut usia. Dia menulis dua buku. Buku yang 

pertama, “Our Authorized Bible Vindicated.” 

Danny: Saya telah membaca sedikit tentang buku ini di Wikipedia bahwa dia 

menyingkap kesalahan dari pergantian atau penghapusan ayat-ayat Alkitab 

dalam beberapa versi Alkitab. 

June: Waktu kami mengenal-nya, dia tidak senang dengan Alkitab Revised 

Standard Version. Ini adalah salah satu dari versi permulaan yang dimasukkan 

ke dalam gereja.  Dan dia katakan pada kami bahwa versi ini akan 

menghancurkan kepercayaan kita. 

Danny: Adventisme 

June: Iya. Dia katakan bahwa dia percaya versi tersebut dibuat untuk 

menghapus kita dan seluruh gereja Kristen untuk mengganti kepercayaan 

mereka. 

Suami saya sering mengantar Dr. Wilkinson apabila dia diundang untuk memberi 

ceramah dan saya sering duduk menjadi pendengarnya dan saya ingat dia 

http://www.agapekasih.org/
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mengangkat Alkitab Revised Standard Version dan berkata: “Saya hanya akan 

membawa versi ini ke mimbar untuk menyingkap kesalahannya.”  

Danny: Wow…sangat tegas. 

June: Dia sangat tegas dengan perkataan-nya tapi dia mengamarkan umat-

umat kita dan tentu saja ada orang-orang dalam denominasi kita yang menjadi 

marah pada-nya. Wilkinson menjadi sasaran (kemarahan) mereka.  

Dia memiliki seorang sahabat karib, yang pada suatu malam datang pada-nya 

dan berkata : “Ben, mereka akan menempatkan-mu untuk diinterogasi besok 

hari.” Mereka tidak bermaksud untuk mengamarkan Wilkinson bahwa dia akan 

menghadap pimpinan (dari GC). Mereka bermaksud untuk memanggil dan 

mengundang-nya dalam suatu pertemuan tanpa memberi tahu apa yang akan 

dibicarakan, dan Ben akan datang layaknya masuk ke dalam sarang ular berbisa 

tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi tapi Allah mengirimkan-nya amaran 

dan dia katakan bahwa dia semalaman tidak tidur untuk mempersiapkan diri 

mempelajari bahan-bahan yang dia perlukan. 

Ketika dia masuk ke dalam pertemuan itu, dia memiliki banyak senjata untuk 

mengalahkan mereka. Roh Kudus ada bersama-nya dan mereka tidak mampu 

berkata apapun akan apa yang dia katakan dengan tuduhan apapun yang 

mereka tuduhkan. Dia mampu mengalahkan mereka.  Mereka berhadapan 

dengan seorang yang memiliki otak cerdas dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 

Buku yang lain yang ditulis oleh Dr. Wilkinson 

adalah: “Truth Triumphant” dan dia katakan 

bagaimana dia pergi ke semua perpustakaan di 

Eropa untuk mengumpulkan sejarah-sejarah 

kuno.  Salah satu yang sangat menarik bagi 

saya ialah ketika dia pergi ke Inggris, dia 

berkesempatan untuk melihat naskah asli dari 

bangsa Waldensi dalam bahasa mereka 

sendiri, dan dia dapat membacanya secara 

fasih tanpa penafsiran. Dia dapat membaca 

dalam bahasa Waldensi dan dari situlah dia 

menyusun buku-nya.  

Namun Truth Triumphant adalah juga duri di 

mata salah seorang pimpinan di Washington 

DC. 
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Danny: Dan siapakah mungkin orang itu? 

June: Dia adalah L.E. Froom, LeRoy 

Froom yang setiap orang pikir terhormat 

(LeRoy Froom adalah teolog sejarah Advent, 

1890-1974). Dan Dr. Wilkinson katakan pada 

kami bahwa LeRoy Froom memerintahkan, 

sebab Wilkinson akan mencetak edisi kedua 

buku-nya, Froom menelepon percetakan dan 

menginstruksikan untuk merusak piringan-

piringan cetaknya. 

Danny: Anda pasti hanya bercanda! 

June: Tidak! 

Danny: Masih ada banyak lagi yang kita akan bicarakan tentang LeRoy Froom 

sebentar lagi. 

June: Iya, betul. LeRoy Froom memerintahkan piringan-piringan cetak 

tersebut untuk dihancurkan. Kami bertanya kenapa dia (Dr. Wilkinson) tidak 

membuat piringan-piringan cetak lain, dia menjawab: “Saya tidak punya 

uangnya.” Dia sudah berumur 80 tahunan, dia berkata dia tidak punya biayanya. 

Jadi, jika siapa saja memiliki buku tersebut, jadikan itu sebagai harta-mu. Anda 

memiliki sesuatu yang Gereja Katolik ingin hancurkan sebab buku itu 

memberikan sejarah yang benar tentang Gereja mula-mula di Waldensi…apa 

yang bangsa Waldensi alami di tangan Roma. 

Kembali kepada LeRoy Froom… 

Danny: Ini adalah beberapa informasi yang paling penting yang anda bagikan 

pada saya karena sementara anda membagikan hal ini, saya akan mengatakan 

pada anda bagaimana Allah menuntun saya untuk mengungkap beberapa agen 

dari Roma di dalam denominasi kita. 

June: LeRoy Froom membenci Dr. Wilkinson. Setiap tahun pada ulang tahun 

Dr. Wilkinson, dia (Froom) menelepon Dr. Wilkinson dan berkata: “Ben, apakah 

kamu masih hidup?” Dia begitu benci, dia tidak sabar menunggu-nya untuk 

meninggal. 
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Dr. Wilkinson memberikan pada kami identitas dari bapa-bapa Katolik pertama 

dan bagaimana mereka merusak kebenaran jadi kami mengetahui siapa nama 

dari bapa-bapa Katolik tersebut.  

Di Tacoma Park beberapa waktu kemudian, Dr. Froom mengadakan seri 

evangelisasi - jika anda dapat menyebutnya demikian, apa yang disebut “Iman 

dari Bapa-Bapa Kita.” Kami menghadiri kira-kira 2 pertemuan dan kami tidak 

ingin mendengarkan lagi. Setiap Bapa yang dia sebutkan dalam daftar-nya yang 

dia anggap sebagai Bapa-Bapa pemuka Gereja Advent atau Protestanisme, 

semuanya adalah Bapa-Bapa dari Roma Katolik yang Wilkinson sudah 

beritahukan pada kami. Sejak saat itu ketika saya menjumpai Dr. Wilkinson, saya 

bertanya: “Dr. Wilkinson, apakah penatua LeRoy Froom adalah seorang Jesuit?” 

Danny: Wow… 

June: Dr. Wilkinson tidak menjawab tapi saya dapat melihat dari wajah-nya 

bahwa ada banyak pertanyaan besar sebab bagaimana cara orang ini (Froom) 

telah memerangi-nya (Wilkinson).  

Kami juga memiliki buku “Questions on Doctrine 

(Pertanyaan-Pertanyaan tentang Doktrin)” 

Danny: Hal inilah yang saya mau diskusikan… 

June: Questions on Doctrine ditulis oleh 3 

orang.   

Suatu hari kami datang ke rumah Dr. Wilkinson dan 

dia sedang mondar-mandir dan dalam tangannya 

ada sebuah naskah. Dia berkata: “Ini buku yang 

mereka siap untuk terbitkan.” Dia melanjutkan: 

“Buku ini mengarahkan belati langsung ke hati 

Gereja Advent.” 

Danny: Buku itu memberitahukan (kepada dunia) bahwa kita mendukung 

dunia Injili/Evangelis. Kita tidak lagi terlihat berbeda sekarang tentang “hakikat 

Kristus,” yaitu sebuah doktrin yang sangat penting bagi Gereja Advent. 

June: Betul.  Wilkinson begitu kecewa tentang hal itu tapi dia tidak dapat 

berbuat apa-apa. Ada tiga pengarang dari buku itu dan Wilkinson berkata: 

“Lihat, mereka bahkan tidak menyebutkan penulis-penulisnya. Mereka tidak 
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mau orang-orang mengetahui siapa orang-orang di balik buku tersebut.” Salah 

satu penulis tersebut adalah Froom. 

Danny: Dan kedua orang yang lain, June, adalah Walter E. Reed dan Roy Allen 

Anderson. 

June: Ketiga orang ini adalah orang terpenting di General Conference. 

Danny: Saya tidak melihat nama dari LeRoy Froom dalam buku ini. Di sini saya 

mempunyai kopi dari buku Questions on Doctrine yang diterbitkan tahun 1957 

tapi di dalam buku dikatakan bahwa: “Dipersiapkan oleh kelompok perwakilan 

dari Pimpinan Gereja MAHK, Guru-Guru Alkitab dan para editor.” 

June: Hal-hal inilah yang sedang terjadi di Tacoma Park waktu kami berada 

di sana. 

Danny: Kejahatan di tempat-tempat tinggi. 

June: Kejahatan di tempat-tempat tinggi.  

30 tahun kemudian, waktu kami tinggal di Oregon, pada acara makan bersama 

di gereja, kami bertemu dengan seorang wanita yang sedang berkunjung ke 

gereja kami pada hari Sabat itu, dia adalah seorang wanita Advent. Saya tidak 

tahu apakah dia sedang mengujungi keluarga atau apa saja, tapi dalam 

percakapan kami saya dapati bahwa dia pernah tinggal di Tacoma Park untuk 

beberapa waktu dan saya mengetahui tahun berapa dan sebagainya.   

Entah bagaimana dalam percakapan kami, dia menceritakan tentang suatu 

cerita. Dia berkata bahwa dia memiliki seorang teman, seorang Katolik yang 

baik. Suatu hari dia berkata bahwa dia mau memperkenalkan teman-nya kepada 

vegetarianisme.  Jadi dia membawa teman-nya ini ke Sanitarium/Balai 

Pengobatan di mana kita memiliki rumah makan yang baik dan banyak 

pengunjung datang untuk makan di sana.  Saat mereka sedang makan di sana, 

berjalan masuk penatua Froom dan seorang staf General Conference yang lain 

bersama-nya.  Wanita itu hampir saja melepas garpu-nya.  Wanita Katolik itu 

berkata: “Apa yang mereka sedang lakukan di sini?” Wanita Advent itu berkata: 

“Apa maksudmu? Itu adalah penatua Froom dari General Conference” dan dia 

menyebutkan penatua yang satu lagi. Wanita Katolik itu berkata: “Tidak. Tidak. 

Bukan. Mereka adalah pastor-pastor Katolik” Dan wanita Advent itu berkata: 

“Apa maksud-mu? Mereka adalah pendeta-pendata Advent” wanita ini berkata: 

“Tidak.” Dia melanjutkan: “Saya pernah menghadiri suatu misa saat mereka 
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sedang memimpin misa tersebut.  Saya pernah mengunjungi Gereja Katolik di 

mana mereka melakukan misa itu.” 

Danny: Saya pernah mendengar cerita ini dari orang lain yang berkata bahwa 

seorang lain yang berjalan dengan LeRoy Froom hari itu yang diidentifikasikan 

oleh wanita tersebut sebagai pastor-pastor Katolik, adalah penulis yang lain dari 

buku Questions on Doctrine, Roy Allen Anderson. 

June: Wanita itu menceritakan hal ini pada saya. Saya sekarang menyesal 

tidak menanyakan nama dan alamat dari wanita itu. 

Danny: Pikirkan tentang hal ini sesaat.  Kita telah melihat Kellogg, kita bicara 

tentang pikiran yang cerdas, seorang cerdas yang telah menulis banyak buku.  

Ini salah satu buku-nya: “The Arts of Massage” oleh John Harvey Kellogg, saya 

baru saja mendapatkan buku tentang hidroterapi yang begitu tebal, tentang 

kebersihan usus besar, dan semua hasil kerja-nya sehubungan dengan fisiologi 

dan anatomi (ilmu urai tubuh) dan manajemen Battle Creek Santarium.  Iblis 

memang ingin menyalibkan pekabaran kesehatan! 

June: Benar sekali. Dia mau meruntuhkannya. 

Danny: Kesaksian anda memang tidak dapat kita buktikan selain dari cerita ini 

datang dari mulut Dr. Wilkinson sendiri tentang apa yang Ny. White katakan 

pada-nya. 

June: Iya. Dia (Dr. Wilkinson) mengatakan-nya sendiri. Kami duduk dekat 

kaki-nya dan meminum sejarah Advent.  Dia menceritakan semua kejadian yang 

terjadi dalam denominasi. 

Danny: Penerbitan Questions on Doctrines menyebabkan kegemparan besar 

sebab buku itu merubah, mengganti, melunakkan pendirian-pendirian kita atau 

posisi kita tentang teologi (doktrin). Dan (buku itu) masuk dan mulai 

menyebabkan perpecahan dalam hal hakikat Kristus. Menyebabkan kekacauan 

dalam Gereja Advent, menyebabkan orang-orang bertanya apa yang dulunya 

kita ajarkan dan Questions on Doctrine kepada orang-orang dari dunia Injili tidak 

memandang kita dengan persepsi buruk seperti dulu…..dan wanita itu 

mengidentifikasikan LeRoy Froom sebagai pastor Katolik. 

June: Iya. Wanita itu berkata bahwa dia telah menghadiri misa di gereja-nya 

(LeRoy Froom). 

Danny: Masuk akal. Sebab siapa lagi yang ada di balik Questions on Doctrine? 
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June: Yang sangat menyedihkan adalah nama LeRoy Froom hingga saat ini 

bermunculan dalam tulisan-tulisan kita, dibesar-besarkan, dihormati!  Mereka 

masih berpikir bahwa dia adalah seorang yang terbesar (dalam denominasi kita). 

Dia menulis sebuah buku untuk menentang buku Dr. Wilkinson “Truth 

Triumphant,” tentang perintis-perintis kita…. 

Ketika kami berada di Tacoma Park, tampaknya hanya saya dan suami saya yang 

sering mengunjungi Dr. Wilkinson. Suatu saat kami bertanya pada-nya mengapa 

murid-murid teologi tidak pernah datang mengunjungi-nya.  Dia berkata bahwa 

mereka telah diperingatkan untuk menjauhi-nya, “Bahwa saya adalah seorang 

dukun, saya tidak tahu apa lagi yang mereka katakan pada murid-murid tersebut 

tentang saya.” 

Kami jadi ingin tahu. Kami mulai berbicara dengan murid-murid teologi dan 

mereka semua berkata, “Oh, B.G. Wilkinson. Kami tidak mau berhubungan 

dengan dukun tua itu.” Jadi mereka benar-benar membuat murid-murid teologi 

kita diracuni untuk menentang-nya. Mereka tidak ingin mendekati-nya. 

Bukankah itu sesuatu (yang buruk)? 

Danny: Siapa “mereka” itu? 

June: Kami tidak tahu. 

Danny: Tapi mereka adalah para pemimpin di Gereja Advent?  

June: Para pemimpin di General Conference.  Mereka yang mengajar para 

murid teologi. 

Danny: Beberapa tahun lalu, saya kuatir 

bahwa ada penyusupan Jesuit dalam Gereja 

Advent. Dan mungkin beberapa dari kalian telah 

membaca buku saya “The Final Inquisition” 

dimana saya menyorot Dr. Samuele Bacchiocchi 

sebab saya prihatin melihat buku-buku dan 

meteri-materi-nya yang disahkan oleh The Lord’s 

Day Alliance (Organisasi Pemelihara Sabat Hari 

Pertama – Termasuk organisasi Injili/ekumenis) 

yang mempromosikan Hari Minggu sebagai hari 

Tuhan dan juga disahkan oleh Society of Jesus 

yang dikenal dengan Jesuit. Dia mengajarkan 

tentang nubuatan, mengganti dan merubah 
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nubuatan ajaran kita dari tahun 

538-1798, mengalihkan 

perhatian kita dari Roma kepada 

kaum Muslim, dan dia membawa 

hal-hal ini ke dalam gereja. Dia 

kuliah di Gregoriana. Gregoriana 

adalah Sekolah Jesuit di Roma, 

Italia dan dia diakui dan 

dihormati oleh Paus karena hasil 

kerja-nya - buku: “From Sabbath 

to Sunday (Dari Hari Sabat ke 

Hari Minggu).” 

Saya juga tidak tidur semalaman, seperti Wilkinson tidak tidur semalaman untuk 

mempersiapkan diri-nya menghadapi tantangan terhadap buku-nya Truth 

Triumphant, saya juga melakukan hal yang sama, saya membaca buku “From 

Sabbath to Sunday” dan saya menentang Dr. Bacchiocchi secara langsung di 

Gereja Advent Gold, dan saya katakan pada-nya, “Saya tidak tidur semalaman 

untuk membaca buku “From Sabbath to Sunday,” dan saya mendapati bahwa 

ketika anda mengutip Wahyu 1:10, anda tidak mengatakan bahwa “Hari Tuhan” 

itu sebagai Hari 

Sabat (Sabtu). Dan 

semua di gereja 

terdiam. Ada sekitar 

200 orang dalam 

gereja itu, dan dia 

berkata: 

‘Pengamatan yang 

sangat baik, orang 

muda…betul, tidak 

saya sebutkan.’” 

June: Mereka sangat berani sekarang.  Mereka bahkan tidak ada masalah 

mengatakannya secara terang-terangan. 

Danny: Mereka tidak ada masalah mengatakannya dengan terus-terang.  Dia 

berkata kemudian, “Tapi dalam buku yang baru, saya menyebutnya…”  
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Dan saya hampir tidak percaya pada pendengaran 

saya ketika dia mulai mengatakan bahwa dia 

berteman baik dengan para pengikut “The Lord’s Day 

Alliance,” mereka sering datang ke rumah-nya untuk 

makan spageti (makanan Italia) dan mereka suka 

sekali menggunakan saus hari Sabat yang istimewa.  

Saya mendengar-nya dengan tercengang.  Tapi saya 

sudah menelanjangi mereka sebelum saya menulis 

buku saya, dalam buletin bulanan “The Elijah 

Prophecy” yang dapat anda lihat di 

www.ModernManna.com, saya mengatakan bahwa 

mereka adalah penyusup Jesuit dan ini didorong oleh 

teman baik saya, Pdt. Bill Hughes, penulis buku “The Secret Terrorists” yang 

membuka kedok mereka bagaimana peran mereka sepanjang sejarah, mereka 

berada di balik tragedy-tragedi yang terjadi, seperti 

tenggelamnya (kapal laut) Titanic, pemboman di 

Oklahoma dan runtuhnya gedung-gedung The World 

Trade Center. 

Bahkan ada satu bab tentang para Jesuit tertulis 

dalam buku “The Great Controversy (Pertentangan 

Besar oleh Ny. White)” yang mengatakan bagaimana 

mereka (Jesuit) akan menyusup.  Dalam Selected 

Messages Vol. 1 Hal. 122.3, kutipan Ny. White 

mengatakan bahwa kita memiliki lebih banyak yang 

harus ditakuti yang berasal dari dalam (gereja) 

daripada yang berasal dari luar.  

Apa anda percaya atau tidak pada apa yang disaksikan oleh-nya (ibu June) yang 

berasal dari Dr. Wilkinson, saya pikir bahwa tragedi-tragedi yang sudah terjadi 

dalam Adventisme, mulai dari Dr. Kellogg sampai Questions on Doctrines, saya 

percaya bahwa para Jesuit ada di balik semua ini. Saya percaya bahwa mereka 

telah menyusup ke dalam Tacoma Park (Kantor GC), saya percaya mereka telah 

menyusup ke dalam universitas-universitas kita, mereka sedang mendorong 

“formasi spiritual” dan “one movement (Pergerakan Kesatuan).” Mereka 

mencoba membawa anak-anak kita mengalami/berbakti dengan perasaan, 

musik rock, dalam pengosongan pikiran dan membiarkan ‘allah’ mengisi 

perasaan mereka, membiarkan mereka dikuliahi oleh para biarawan/wati 
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Katolik yang mengajarkan cara penyembahan Allah yang lebih efektif dengan 

cara pengosongan pikiran (meditasi). Ini adalah rencana-rencana para Jesuit! 

June: Dapatkah saya menyaksikan sebuah cerita yang tiba-tiba saja saya 

ingat? Saya akan coba menyingkatnya. 

Danny: Silahkan. 

June: Ini terjadi saat Dr. Wilkinson masih berada di Battle Creek.  Ny. White 

diberikan sebuah penglihatan dimana dia melihat dua pemuda akan 

mendaftarkan diri mereka di universitas tersebut untuk mengikuti program 

teologi. 

Danny: Apakah penglihatan ini diberikan sebelum kejadian itu? 

June: (Mengangguk) sebelum semua terjadi. Tuhan telah mengamarkan 

beliau untuk mengamarkan universtas kita agar tidak menerima pendaftaran 

dari dua pemuda yang akan mendaftar sebab mereka adalah para Jesuit. Jadi Dr. 

Wilkinson menceritakan kepada kami bagaimana Ny. White telah diamarkan, 

dan dia (Dr. Wilkinson) tidak menerima pemuda-pemuda tersebut. Tapi Dr. 

Wilkinson mengatakan pada kami juga bahwa Ny. White telah diberi penglihatan 

bahwa mereka (para Jesuit) akan tetap mencoba menyusup ke dalam 

denominasi kita tapi mereka mengerti bahwa mereka tidak akan berhasil 

menyusup sampai Ny. White meninggal. Jadi, mereka menunggu sampai Ny. 

White meninggal dan mulai menyusup kembali. 

Danny: Apa yang kita saksikan di dalam gereja kita saat ini? Kita dipenuhi 

dengan teologi-teologi baru yang tidak jelas, buku-buku orde baru, pastor Jesuit 

dan Katolik yang datang berkhotbah kepada para murid kita, umat-umat 

dianjurkan untuk menerima perjamuan suci sesuai dengan cara Katolik dalam 

sakramen ekaristi mereka, menyatukan Rumah Sakit – Rumah Sakit kita dengan 

Gereja Katolik! Saya melihat transformasi dalam gereja kita, tapi saya ingin 

mengatakan bahwa gereja tampak seperti akan jatuh tapi tidak.  Gereja akan 

tetap berdiri sementara orang-orang berdosa di dalam Sion ditapis. Ny. White 

berkata dalam Acts of the Apostle hal. 11: “Jiwa-jiwa yang setia telah 

membentuk gereja sejak semula.” Allah akan memiliki sebuah gereja yang 

menang. Kebenaran akan menang.  Ingat judul buku dari Dr. Wilkinson? Saya 

ingin mengatakan bahwa Allah memiliki suatu kelompok kecil, kelompok kecil 

yang sisa.  Hanya sedikit yang akan melalui masa ini dan menyelesaikan 

pekabaran tiga malaikat kepada dunia. 
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June, ketika saya meminta anda untuk duduk bersama saya membicarakan 

tentang ini, anda tahu saya menulis buku tentang Virgin Mary, dan 3 milyar buku 

dalam 7 bahasa telah terjual. Saya berada di Saint Louis ketika Paus Yohanes 

Paulus II bertemu dengan presiden Clinton. Kami membagikan 60.000 buku 

Virgin Mary. Itu adalah misa dalam gedung yang terbesar dalam sejarah.  Saya 

mendapat ancaman-ancaman mati sejak saat itu.  

Sementara kami membagikan buku dan literatur-literatur yang menelanjangi 

binatang dalam Wahyu 13, Gereja Advent meminta maaf melalui media akan 

apa yang kami lakukan, yaitu membela kebenaran dan menunjukkan siapa 

binatang itu sebenarnya dan binatang pertama yang datang sebelumnya!  

June: Tapi ada hal-hal yang terjadi kemudian sebagai hasil dari pekerjaan 

yang anda dan teman-teman lakukan di sana, menyebarkan literatur, sebetulnya 

berhasil juga. 

Danny: Terima kasih. 

June: Sebab orang-orang yang datang untuk melihat Paus tidak sebesar 

jumlah yang telah diantisipasi. Ini juga menjukkan bahwa Allah memiliki orang-

orang yang setia di dalam Roma itu sendiri. Ada seorang pastor Katolik yang 

mengamati beberapa orang kita yang sedang membagikan literatur-literatur itu, 

dia berjalan ke arah mereka untuk meminta buku tersebut. Dia mengamati buku 

tersebut, dia kembali dan berkata: “Bisakah saya membantu kalian 

menyebarkan buku-buku ini?” 

Danny: Saya belum pernah mendengar cerita itu. 

June: Saya sungguh percaya bahwa ada anak-anak (Allah) di Roma yang 

suatu saat akan berdiri membela kebenaran ini, sementara orang-orang kita 

sendiri akan berjatuhan ke luar dari jalur. 

Danny: Dalam video yang kami buat waktu itu, kami bertemu seorang 

pendeta Katolik yang sedang siap-siap untuk memulai tugasnya di sana, dan saya 

menyodorkan buku itu pada-nya.  Dia berkata bahwa dia telah membacanya. 

Namanya adalah Luke. Saya berkata pada-nya “Puji Tuhan, saya berdoa bahwa 

Tuhan akan menumbuhkan benih-benih yang telah ditanamkan itu dan anda 

akan berdiri di pihak yang benar.” 

Ketika saya meminta anda melakukan percakapan ini, anda berkata bahwa anda 

agak keberatan. Tolong katakan kepada kami alasannya. 
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June: Betul. Saya agak keberatan sebab selama bertahun-tahun saya 

mengenal orang-orang yang dibunuh oleh karena iman mereka dan anda tahu, 

saat kita mengatakannya secara umum, kita menjadi sasaran.  Saya sekarang 

sudah pensiun dan agak pemalu, jadi saya pikir: “Waduh…” tapi saya sadari 

bahwa orang-orang lain perlu tahu kesaksian ini. 

Danny: Puji Tuhan 

June: Dan Allah-lah yang memegang kontrol. 

Danny: Saya rasa poin yang penting saat ini ialah, walaupun Iblis telah 

memukul denominasi kita dalam banyak perkara dan dengan begitu parah, kita 

tahu bukan hanya kemurtadan alfa yang telah terjadi tapi omega akan datang. 

Ny. White berkata bahwa beliau gentar untuk umat-umat kita (lihat Selected 

Messages vol. 1 hal 197.4).  Kita melihat spiritualisme, musik yang sudah 

berganti, cara kita bergereja, keduniawian, formasi spiritualistik, buku orde 

baru, filsafat manusia, beliau juga melihat bahwa semua ini akan terjadi sebelum 

struktur kita dapat dihancurkan (lihat Selected Messages, vol. 1 hal. 204.2).  

Tahukah anda beliau mengatakan hal ini? 

June: Iya tapi saya percaya Yesus telah berkata bahwa “domba-domba-Ku 

mendengar suara-Ku” dan Dia akan menang sebab saya tahu Israel moderen 

yang benar-benar mengasihi Tuhan tidak akan tertipu.  Mereka yang keluar 

adalah mereka yang dibersihkan. Saya percaya pembersihan telah terjadi sejak 

gereja dimulai. 

Danny: Saya ingin mengatakan pada 

semua orang dan kita akan kembali pada 

anda (ibu June) jika ada kata-kata penutup 

yang anda ingin sampaikan. 

Jika kalian mau membaca buku Virgin Mary 

saya dalam bahasa Spanyol, Perancis dll, 

jika anda mau membaca buku The Final 

Inquisitions yang membuka kedok dari 

Samuele Bacchiocchi yang saya tulis 

sebelum kematian-nya, dan membuka 

rencana Roma dan bagaimana para Jesuit 

bekerja, kalian dapat mengunjungi website 

saya yang tidak banyak diketahui publik, dan membaca buku-buku tersebut 

secara gratis. Silahkan kunjungi www.VirginMaryBook.com.  
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Saya sangat bersyukur karena kita dapat melihat bagaimana Tuhan telah 

menuntun kita di masa lampau. Bahkan dengan persungutan, pengeluhan, 

kemurtadan, pemujaan berhala, apa yang sudah terjadi kepada bangsa Yahudi, 

Dia tetap memiliki umat yang akan menang di masa Laodikia ini. 

June: Kita harus melihat kuasa Tuhan pada bangsa Israel zaman dahulu. Iblis 

menjatuhkan bangsa Israel dahulu berulang kali. Mereka dituntun ke dalam 

penyembahan berhala dan segala bentuknya tapi melalui Bangsa Yahudi, Mesias 

datang dan Allah menyimpan garis keturunan orang-orang yang setia sampai 

Mesias datang. Walau Iblis mencoba merusak gereja orang Yahudi (moderen) 

untuk menghalangi kedatangan Mesias, tapi dia tidak akan berhasil dan sama 

seperti Adventisme…walau tampak seperti akan jatuh, tidak akan jatuh. Allah 

akan menuntun pergerakan ini melawati masa-masa ini. Satu-satunya 

pertanyaan adalah, “Apakah saya akan melewati masa ini?” itulah pertanyaan 

besar untuk ditanyakan. 

Danny: Saya selalu berkata, “Ini adalah tentang pekabaran dan pergerakan.” 

Kita mau tinggal setia pada pekabaran dan pergerakan ini. Bunyikan terompet 

amaran, berseruh dan janganlah membuat pengecualian. Tunjukkan kepada 

umat-umat di dalam rumah Yakub akan pelanggaran-pelanggaran mereka. 

Apakah ada kesimpulan yang anda ingin bagikan?   

June: Tidak ada. Saya pikir saya sudah mengatakan semua yang ada dalam 

pikiran dan hati saya. Mungkin banyak cerita yang lain yang terjadi selama 

bertahun-tahun tapi kita tidak ada waktu untuk menceritakan semua saat ini. 

Danny: Saya ingin berterima kasih. Terima kasih atas keberanian anda. Sangat 

menggetarkan mendengar informasi-informasi ini. Saya terlibat dalam 

pekerjaan/misi kesehatan.  Saya sedang belajar lebih lanjut tentang sejarah dari 

Kellogg dan tehnik-tehnik penyembuhan-nya dan saya juga duduk di sini 

mengamati kemurtadan dalam Adventisme saat ini. 

Walaupun ada para Jesuit, pendeta-pendeta Katolik, dan tanaman-tanaman 

yang oleh Roma, Vatikan telah tanamkan di kantor pusat kita, Allah akan 

menang. Allah akan memiliki umat-Nya. Alkitab berkata bahwa Naga itu Marah 

dan memerangi wanita dam benih-nya yang sisa, yaitu mereka yang melakukan 

hukum Allah dan memiliki iman dari Yesus. Jadi, di akhir zaman kita akan 

menang.  Mereka tidak dapat menghentikannya. Kita tidak dapat menghentikan 

Tuhan! 
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June: Dia-lah yang berkuasa dan kuasa-Nya lebih kuat dari Iblis. 

Danny: Terima kasih, June. Adalah suatu kesempatan yang istimewa 

mengenal anda. 

June: Sama-sama. Adalah suatu kesempatan istimewa berada di BellaVita. 
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