
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Khotbah di GRII Singapura seringkali berulang 
ulang & putar-putar kembali lagi di dalam doktrin-
doktrin dasar yang banyak jemaat sudah kenal 
dan tahu. Ini membuat khotbah menjadi kering 
dan itu-itu lagi. Bagaimana pendapat Pak Tong? 
Apakah itu khotbah saya? Kalau khotbah saya, 
mengapa saya tidak tahu. Kalau bukan khotbah 
saya, mengapa tanya saya? Jadi tanyalah pada yang 
khotbah ulang-ulang,  mengapa khotbah diulang-
ulang? Maka akan diberikan jawaban langsung. 
Kalau saudara tanya saya, setahu saya, saya jarang 
ulang khotbah saya. Doktrin juga saya jarang 
mengajar, kecuali di dalam seminar-seminar 
dengan tema yang sudah ditetapkan kita tidak boleh 
sembarangan khotbah yang sama. Maka itu saya kira 
pertanyaan ini tidak terlalu bersangkut paut dengan 
saya sendiri. Saya tidak rasa kita perlu dengarkan 
khotbah yang sama berulang-ulang tetapi saya juga 
tidak rasa tidak boleh mengulangi lagi. Sama-sama 
kita setiap hari makan, adakah orang bertanya 
mengapa kita ulang-ulang makan? Kita harus 
makan, tapi kalau bisa masak nasi yang sama 
dengan bumbu yang berbeda menjadi daya tarik 
yang segar dan tidak habis-habisnya. Itu perlu 
bijaksana. Seorang koki yang baik tidak ulang-ulangi 
dengan cara masak yang sama. Seorang koki  di Los 
Angeles mengatakan pada saya bahwa enyiapkan 
masakan Chinese lebih sulit dibanding dengan 
masakan Jepang, karena masakan Jepang kalau 
digabungkan kira-kira 70-80 macam. Sedangkan 
orang Tionghoa masak ayam saja bisa 70 macam. 
Kalau masak ayam setiap hari dengan cara masak 
sama, maka orang pasti akan bosan. Itu sebab di 
dalam khotbah bagaimana membuat suatu 
kelincahan, kesegaran yang tidak habis-habis dan 
menarik, ini penting sekali. Saya sudah kotbah 65.5 
tahun, sejak umur 17 sampai sekarang umur 82, 
saya sudah khotbah di banyak negara, kota dan kira-
kira 37 juta manusia yang pernah ikut kebaktian di 
dalam 65 tahun di lebih dari 600 kota.  
 
Tetapi masih ada jadwal khotbah di berbagai 
tempat dan negara. Di New York, Boston, 
Philadelphia dan Washington DC sudah ada jadwal  

 
 
 
 

bulan September tahun depan. Saya tidak tahu 
apakah sampai pada waktunya itu saya masih hidup 
dan masih ada kekuatan untuk naik kapal terbang 
ke sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada 
hari siang, jangan tunggu sampai malam tidak ada 
orang bisa bekerja. Tidak ada orang mengetahui 
hari depan situasi bagaimana. Tidak ada orang 
mengetahui hari depan kesempatan masih ada atau 
tidak. Karena sekarang masih siang hari, mari kita 
bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, 
bekerja dengan banting tulang menjelang waktu 
akan lewat, malam akan tiba. Yesus berkata kalau 
waktu malam sudah tiba tidak ada orang bisa 
bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kita.  
 
Apa yang Pak Tong syukuri sepanjang tahun 2022 
yang sudah setengah jalan? 
Saya secara optimistik setengah tahun baru lewat 
ini sangat diberkati oleh Tuhan. Optimistik ini akan 
disambung dengan pesimistik yang tidak menentu 
setengah tahun akan datang jadi apa, no one 
knows. Itu sebab mari kita baik-baik memegang 
kesempatan yang diberikan Tuhan, kerja seberat 
mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. 
 
What and why do you have for parent whose 
child come out as gay, what should they do ? 
Bunuh anak? Tidak. Bersungut-sungut marah 
kepada Tuhan? Tidak. Menerima fakta yang sangat 
menakutkan? Juga tidak. Engkau sambil berdoa 
sambil menginspeksi dirimu sendiri, apakah dulu 
engkau pernah memberikan pengajaran yang 
kurang baik mengakibatkan anak itu menyeleweng 
secara fungsi seks yang engkau tidak sadar. Jikalau 
seorang ibu mendidik anak laki-laki terlalu keras, 
terlalu diktator sehingga anak itu dari kecil 
mendapatkan satu kesan perempuan itu jahat. 
Yang disebut ibu saya tetap tidak terkecuali,  dia 
mulai benci perempuan. Hati-hati Alkitab 
mengatakan yang menjadi istri perlu hidup suci, 
perlu hidup bijaksana, perlu hidup lemah lembut. 
Itulah, the beauty of girl of a lady. Seorang wanita 
yang keras, galak itu hanya menyatakan hebatnya 
dia, tetapi akibatnya merusak keluarganya, 

merusak citra suami dan merusak perasaan anak 
laki-laki yang besar di dalam rumah itu. Kalau 
anak-anak itu melihat kegalakan wanita yang tidak 
bisa diterima lalu dia mengalihkan kebencian 
kepada ibunya, kepada semua perempuan, maka 
besok lihat anak perempuan dia membenci, 
melihat anak perempuan yang galak lebih benci 
dan akhirnya dia mengatakan lebih baik saya 
sayang laki-laki saja. Jangan sewenang-wenang 
mendidik anak, jangan sewenang-wenang 
melampiaskan nafsu, jangan sewenang-wenang 
memakai hak untuk mengontrol orang lain karena 
side efek kalau sudah timbul, engkau sulit untuk 
mengembalikan keadaan yang sudah dirusak. 
 
Tidak berarti ini satu-satunya sebab seorang anak 
laki mencintai laki-laki. Ada orang yang 
mempunyai ketakutan menjamah, mendekati 
orang yang beda kelamin, Saya minta saudara 
mengerti setiap orang mungkin secara terlanjur 
sudah membiasakan diri memilih seks apa yang 
menjadi objek yang disukainya. Itu sebab kita sulit 
merubah tendensi yang sudah dibentuk melalui 
karakter yang menjadi kebiasaan. Jangan sampai 
membiarkan kecenderungan yang salah itu terus 
menerus sehingga engkau tidak bisa tarik kembali. 
Setelah engkau sudah membiasakan diri laki suka 
laki dan laki tidak suka perempuan makin lama 
makin keras, makin lama makin beku, makin lama 
makin menjadikan sesuatu tidak normal dirubah 
menjadi normal. Makin lama makin membiarkan 
kemauanmu yang salah, engkau sudah susah balik. 
Kita harus mengerti segala sesuatu ada sebab 
penyebab yang kalau tidak diperhatikan, mungkin 
hari depan susah bertobat. Maka harus diri sendiri 
dengan perasaan takut kepada Tuhan, tidak mau 
hidup di dalam dosa.  
 
Dalam rencana Tuhan yang asli, Allah hanya 
ciptakan laki-laki dan perempuan, Allah tidak 
mencipta laki menjadi seperti perempuan atau 
perempuan menjadi seperti laki-laki. Di dalam 
Roma pasal 1 ada kalimat laki-laki bersetubuh 
dengan laki-laki secara tidak wajar. Perempuan 
telah berubah sifat yang wajar lalu mereka 
menyenangi perempuan secara tidak wajar. Berarti 
itu bukan rencana Allah mencipta manusia. Tidak 
ada ajaran seperti itu, sehingga waktu engkau 
merasa ada kemungkinan engkau punya 
kecenderungan itu, engkau harus kembali dengan 
penuh perasaan takut kepada Tuhan, tidak 

membiarkan sifat itu terus menuju kepada arah 
yang tidak benar. Berkata kepada diri this is not 
right, this is wrong, this is something God never 
create me like that. I shouldn't obey my will, I 
shouldn't obey my flesh. Setiap manusia dicipta 
oleh Tuhan, maka manusia harus dihargai. Orang 
yang dicipta oleh Tuhan kalau sudah berdosa tetap 
orang itu harus dicintai. Dosanya boleh dibenci, 
orangnya tidak boleh dibenci. Orang homoseks 
tetap harus dicintai orang Kristen. Orang yang 
lesbian tetap harus diperhatikan orang Kristen. Kita 
mendoakan mereka karena sama seperti kita, 
mereka juga dicintai oleh Tuhan. Kalau bisa kita 
berusaha mendekati, menasehati dan merubah dia 
kembali kepada jalan yang benar. Saya mau tanya 
lagi adakah orang yang sudah homoseks akhirnya 
bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Ada. 
Mudah tidak? Tidak. Berapa lama? Tidak menentu. 
Tetapi orang yang sungguh-sungguh memperhatikan 
dan dengan panjang sabar dan dengan tekun 
menasehati, orang semacam ini adalah orang yang 
agung. Berdoalah supaya Tuhan membangkitkan 
konselor yang superior yang mempunyai 
kemampuan seperti ini menjadi penolong di dalam 
gereja. Tuhan memberkati kita. 
 
Ada hamba Tuhan di GRII yang secara publik 
menyatakan bahwa siapapun yang tidak setuju 
dengan arah dan pengajaran Pak Tong sebaiknya 
jangan menjadi pemimpin di OSG/KTB maupun 
melayani. Apakah ada ruang untuk diskusi yang 
sehat dalam GRII? 
Saya hanyalah manusia, saya bisa salah. Kalau di 
dalam keadaan saya salah jangan setuju saya, 
tetapi harus betul-betul menyelidiki sehingga yang 
salah jangan disetujui. Kalau Stephen Tong 
mencintai kebenaran dan engkau juga mencintai 
kebenaran mari kita sehati membela kebenaran, 
bukan sehati mendukung seorang namanya Stephen 
Tong. Yang penting kebenaran Tuhan yang 
memberikan pengesahan kepada manusia. Bukan 
manusia yang memberikan pengesahan kepada 
kebenaran. Jadi kalau Stephen Tong salah bisa 
tunjukkan kesalahannya dengan bertanggung jawab 
mari kita semua mengkoreksi Stephen Tong. Kalau 
Stephen Tong tidak salah, kita sengaja melawan 
dia, ini tidak boleh karena dia adalah orang yang 
sudah janji membela kebenaran seumur hidup 
menjadi hamba Tuhan. Maka kita semua dengan 
arah yang sama, dengan sikap yang sama taat 
kepada Tuhan, taat kepada Firman lalu kita sama-
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sama membela kebenaran yang kita percaya di 
hadapan Tuhan. Ini yang penting.  
 
Pak Tong bagaimana Tuhan Yesus bisa 
membebaskan saya dari dosa pornografi. 
Saudara mengapa suka pornografi? Daripada tidak 
bisa mengendalikan diri, lebih baik nikah cepat-
cepat saja. Kalau engkau boleh nikah, engkau tidak 
nikah, engkau tiap hari pikirkan perempuan, 
pikirkan seks, pikirkan alat kelamin, pikirkan 
bagaimana hubungan seks, tapi tidak mau nikah, itu 
hanya buang waktu, buang pikiran, buang psikologi, 
buang engkau punya keinginan nafsu dan engkau 
tidak habis-habis ditagih nafsumu itu. Memboroskan 
hidup di dalam hal yang tidak berarti sayang sekali, 
karena hidup kita setiap tahap ada pentingnya, 
setiap tahap ada fungsinya, setiap tahap ada 
batasnya. Dari umur 10-12 saat itu otak ingatan 
paling baik. Di masa ingatan baik terus pikir porno, 
itu rugi besar. Dari 12-18 engkau mempunyai 
kemungkinan menumbuhkan badan dengan 
olahraga menjadi orang yang kuat jasmaninya. Di 
dalam usia ini engkau baik-baik olahraga, baik-baik 
melatih badanmu menjadi kuat, menjadi sehat. 
Kalau jaman ini hanya untuk pikir porno dan 
sebagainya, tubuh tidak tidak berkembang, tulang 
tidak bertumbuh, otak tidak bisa berpikir banyak, 
waktunya dibuang-buang untuk porno, untuk 
pikiran yang jahat akhirnya engkau tidak ada 
pengetahuan, tubuh tidak sehat. Umur 18-25 itu 
masa engkau boleh menganalisa, boleh berpikir, 
engkau boleh membandingkan semua teori. Kalau 
engkau tidak pakai masa ini, engkau buang masa 
belajar yang paling penting. Setelah engkau usia 30, 
sudah lewat masanya berbanding logika, engkau 
sudah kehilangan ketajaman. Itu sebab dalam 
setiap periode hidupmu, pakai dengan bijaksana.  
 
Khotbah saya yang paling penting dimulai dari umur 
25-30. Pikiran paling tajam mulai umur 17-30. 
Selama berapa belas tahun itu saya merencanakan, 
saya memikirkan semua doktrin yang sulit, semua 
ayat yang sulit. Sesudah itu saya pakai apa yang 
menjadi karya pemikiran saya semenjak tahun 17 
sampai umur 30 lalu hingga umur 82 dengan tidak 
habis-habis. Puji Tuhan.Barangsiapa yang sungguh-
sungguh takut Tuhan, menjalankan kehendakNya 
siang malam, pikirkan firman Tuhan, maka apa yang 
dia jalankan selalu berhasil, ini janji Tuhan. Engkau 
akan menjadi air hidup yang tidak  habis-habisnya 
memancar, ini adalah janji Tuhan. Mari pemuda-

pemudi berhenti pikir yang tidak perlu, berhenti 
pikir banyak tentang seks, berhenti hanya mau cari 
film porno, mencari akan video atau youtube yang 
tidak beres, tetapi pakai pikiran yang ada pada 
otakmu untuk memikirkan yang benar, untuk 
membiasakan diri membandingkan logika, 
memikirkan semua kebenaran yang baik, sehingga 
engkau lupakan yang tidak perlu dan berasal dari 
iblis, tetapi ingat yang dari Tuhan. Maka engkau 
menjadi orang bijaksana, orang yang penuh takut 
kepada Tuhan.  
 
At school I have difficulties on making friends 
with a few people because they do not associate 
with people who do not support LGBTQ, I do not 
understand how to response to this because I 
was never taught by my parents how or what 
should I do to be able to interact with people in 
my school. 
Saudara masuk sekolah yang mana, kasih tahu saya. 
Saya mau menyelidiki sekolahmu sekolah normal 
atau tidak normal. Mengapa orang normal masuk 
sekolah itu menjadi terkucil? Karena sekolah itu 
sudah menyetujui LGBTQ dan mereka telah 
membikin suatu peraturan yang tidak setuju 
dikucilkan? Mungkin saudara harus pindah ke 
sekolah yang lain. Kekristenan di dalam dunia ini 
sedang mengalami ujian yang besar, sedang 
melayani pengucilan yang menakutkan, sedang 
menimbulkan satu revolusi cultural yang tidak 
normal. Jangan masukkan anak-anak kita ke 
sekolah yang tidak bertanggungjawab. Jangan 
mengiyakan sesuatu kebiasaan yang tidak normal, 
jangan memperbolehkan kultur yang tidak beres 
merajalela dan merusak keturunan kita. Kiranya 
Tuhan memimpin hari depan kita masing-masing. 
 
Apa artinya bermegah di dalam salib Kristus?  
Ini ayat dari Galatia 6:14, bermegah dari salib 
Kristus berarti kita tidak takut dipermalukan oleh 
orang lain kalau kita menerima Kristus. Kita 
menerima Kristus yang disalib, kita menerima 
Kristus yang dipermalukan di atas Golgota. Paulus 
berkata aku tidak merasa malu karena Injil Tuhan 
Yesus. Waktu kita menderita, kita mengabarkan 
Injil dikecewakan, ditertawakan, diolok-olok orang 
lain, kita tidak malu karena kita tahu ini kebenaran 
terdalam di dalam Alkitab dan bijaksana Tuhan 
Allah tersimpan di belakang hal yang memalukan 
Kristus. Di situ terjadi kemenangan yang sejati, 
melalui penderitaan baru ada kesuksesan. Melalui 

kematian baru ada kebangkitan. Melalui siksaan 
baru ada kemuliaan. Melalui Yesus mati baru Yesus 
bisa dibangkitkan. Ini satu proses, pada waktu 
manusia mulai melawan proses ini, manusia mulai 
bahaya. Aku tidak merasa dipermalukan oleh 
orang-orang yang melawan Kristus, oleh orang-
orang yang menghina salib, ini adalah jalan kita. 
Jalan yang benar adalah perlu susah dulu, perlu 
menderita dulu, perlu bayar harga dulu sehingga 
baru menuju kepada kemuliaan yang sejati. 
 
Apakah kita perlu menikah? 
Engkau dicipta di dalam keadaan seks yang cuma 
separuh. Laki-laki cuma separuh. Tuhan cipta 
separuh di dalam diri orang lain yang adalah beda 
dengan kamu. Engkau laki-laki Tuhan ciptakan 
perempuan yang sekarang engkau belum kenal tapi 
besok engkau akan kenal, akan mendapatkan dia, 
akan bersatu dengan dia di dalam pembentukan 
keluarga. Seks itu adalah karunia dari Tuhan. 
Hubungan seks menjadi satu kenikmatan hidup 
yang tidak bisa diganti oleh tingkah laku yang lain 
sehingga manusia kalau sudah dewasa, sudah 
matang tubuhnya, dia perlu menikah. Laki menikah 
dengan perempuan. Hanya satu laki dan hanya satu 
perempuan, dua orang menjadi satu baru mungkin 
membentuk keluarga. Berjanji untuk setia dari 
permulaan sampai maut memisahkan, saling 
menghormati, saling menghargai, saling 
mendukung, saling mencintai, saling menolong lalu 
mereka akan mengalami bahagia dari Tuhan. 
Melalui hubungan satu laki dan satu perempuan 
akhirnya perempuan akan dihamili dan melahirkan 
seorang bayi yang nantinya menjadi dewasa dan 
berdikari. Ini adalah pimpinan Tuhan. Mari kita 
baik-baik memelihara apa yang ditetapkan oleh 
Tuhan. 
 
Bolehkah kita tidak cari pacar dan pasangan ? 
Tidak. Kalau engkau tidak cari pasangan engkau 
sulit hidup seorang diri melewati puluhan tahun 
tanpa pasangan. Dan mungkin menjadi orang aneh 
atau menjadi orang yang berzinah dengan sesama 
jenis dan itu melawan kehendak Tuhan, penyakit 
juga akan tiba. Manusia mempunyai organ seks 
yang dicipta oleh Tuhan dengan sempurna. Organ 
seks kita mempunyai 2 lapisan kulit yang tidak luka 
ketika berhubungan seks dengan benar. Tetapi 
ketika hubungan seks tidak benar, maka ketika alat 
kelamin luka, bakteri masuk, akan menjalar di 
dalam seluruh tubuhnya dan menjadi penyakit seks 

yang mungkin mematikan. Tuhan yang sudah 
mencipta demikian sempurna, mari kita 
menghormati Tuhan. I obey your will, I do what you 
want me to do. I will follow the rule you had 
created in human life. Carilah pasangan, carilah 
tunangan, carilah lawan jenismu untuk membangun 
keluarga dengan engkau. Jangan main-main.  
 
Bagaimana pendapat Pak Tong untuk masa depan 
GRII di Singapura di mana generasi anak-anak kita 
dilahirkan dan dibesarkan di Singapura dan tidak 
menguasai bahasa Indoinesia dan susah untuk 
berelasi dengan issue-issue yang di dalam 
Indonesia. Akhirnya mereka harus pindah gereja 
dan mencari kebaktian yang bahasa Inggris ? 
Tidak tentu. Jikalau engkau membiasakan diri 
bicara bahasa Indonesia dengan mereka dan engkau 
membiasakan mereka ikut kebaktian di gereja 
Indonesia. Biar mereka pelan-pelan menghayati, 
pelan-pelan membiasakan diri mengerti bahasa 
Indonesia, kebudayaan dan agama, maka iman 
Kristen di GRII masih boleh turun kepada mereka. 
Tetapi karena memang ini susah, papa mama sudah 
terlalu capai dan membiarkan mereka belajar 
sendiri sehingga mereka lebih paham bahasa 
Inggris, ini hal yang terjadi di mana-mana di seluruh 
dunia. Ada seorang bernama Sir Arnold Toynbee 
mengatakan jikalau engkau suka pindah ke negeri 
orang lain tetapi terus mempertahankan anakmu 
tidak boleh belajar bahasa negara lain, ini adalah 
hal yang tidak adil, karena mereka memang bukan 
lahir di negara aslinya maka mereka tidak 
berkewajiban mempertahankan bahasa dan 
kebudayaan aslinya. Saya baca buku dia, saya rasa 
itu memang ada betulnya. Tetapi hanya satu bangsa 
yaitu bangsa Yahudi selama beribu-ribu tahun 
merantau di mana saja, mereka memelihara bahasa 
dan kebudayaan sendiri untuk tidak lebur dan tidak 
melupakan kebudayaan sendiri sampai hari ini. Kita 
harus menghargai dan menghormati tradisi yang 
sudah dibentuk oleh orang Yahudi. Kalau engkau 
harus melepaskan anakmu di Singapura, pergi ke 
gereja bahasa Inggris, engkau harus sendiri baik-
baik menemukan, menyelidiki gereja bahasa Inggris 
yang mana yang imannya benar. Jangan 
sembarangan mengirim anak, kalau sembarangan 
kirim anak, besok anak itu akan menjadi orang lain. 
Meskipun dia anakmu tetapi pikirannya lain, 
kebiasaannya lain, kebudayaan lain, akhirnya di 
dalam keluarga menjadi saling bermusuhan atau 
saling bertentangan dan di situ keluarga tidak 



 

 

mungkin harmonis dan tidak mungkin mengalami 
anugerah Tuhan dengan saling mengerti. Itu bahaya 
sekali. 
 
Bagaimana Pak Tong bisa terus menjaga sukacita 
dan semangat dalam mengikut Tuhan ? 
Karena saya rela mengikut dan saya perhatikan apa 
yang Tuhan mau saya ikuti. Sinkronisasi di dalam 
pikiran, di dalam mental, di dalam kebiasaan, dan 
di dalam kelakuan mengakibatkan saya tidak pernah 
merasakan saya perlu meninggalkan Tuhan. Tidak 
pernah merasakan saya benci kepada pimpinan 
Tuhan karena His guidance is right, His way is 
proper and His teaching is very beautiful and very 
proper for me to obey. Dengan demikian ikut Tuhan 
menjadi sukacita. Ikut Tuhan menjadi kebiasaan. 
Ikut Tuhan menjadi sesuatu tanggungjawab yang 
tidak habis-habis untuk menikmati penyertaan dari 
Tuhan.  
 
Pak Tong yang terhormat, bagaimana 
mengabarkan Injil buat orang yang sakit mental ? 
Sakit mentalnya dari sebab apa diselidiki dulu. 
Sesudah tahu sebabnya, lalu mengobati baru engkau 
bisa berhasil. Sudah selidiki sumbernya lalu cari 
akarnya sesudah itu bagaimana menghentikan 
pengaruh sebab dan akibat yang menyebabkan dia 
sakit, baru kita memberikan obat yang cocok 
menangani kesulitan dia.  
 
Apakah orang-orang tersebut sudah tidak dapat 
ditolong ? Terima kasih. 
Orang yang sakit mental harus diketahui sebabnya 
apa dan apakah yang mengakibatkan dia sampai 
sekarang tidak bisa disembuhkan. Mengerti lalu 
mengobati. Kalau tidak mengerti kesulitan orang 
lain, langsung marah-marah, tidak berguna. 
Langsung mengobati juga tidak berguna karena obat 
hanya diberikan kepada orang yang cocok dan orang 
yang tepat memerlukan obat itu. Dengan demikian 
menjadi dokter tidak mudah, menjadi konselor 
tidak mudah, menjadi guru tidak mudah, menjadi 
pekabaran Injil juga tidak mudah. Dengan cinta 
kasih, dengan penuh pengertian, dengan bijaksana 
dan dengan tekun sabar, ini 4 hal. Engkau harus 
betul-betul mengasihi, betul-betul mengenal 
kesulitan, betul-betul tekun menyelidiki, 
memperhatikan dan melindungi, menjalankan tugas 
sampai dia sembuh. Kiranya Tuhan memberikan 
kekuatan. Di dalam penyakit-penyakit khususnya 
mental yang tidak bisa disembuhkan kesulitan 

terdapat dari 2 hal, pertama tidak ada orang yang 
sungguh-sungguh mengasihi yang sakit. Kedua tidak 
ada orang yang sungguh-sungguh mengerti apa 
sakitnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan 
kepada kita menjadi kawan yang baik, setia, penuh 
pengertian dan sabar dengan cinta kasih menunggu 
waktunya Tuhan memberikan kesembuhan kepada 
mereka. 
 


