




ApA KAtA pembAcA tentAng  
It’s Not supposed to Be thIs Way

“Hanya sedikit orang yang cukup berani membagikan kebenaran me
reka dengan otentik dan terbuka. Teman lama saya Lysa TerKeurst ada
lah salah satu orangnya. Dalam It’s Not Supposed to Be This Way, ia mem
beri kita izin untuk mengenali rasa sakit dan kekecewaan kita sendiri 
dengan cara mengungkapkan rasa sakit dan kekecewaannya sendiri 
dengan berani. Lalu ia menunjukkan kepada kita kedaulatan dan kese
tiaan Tuhan. Ini adalah buku yang luar biasa bukan hanya karena setiap 
babnya diwarnai oleh belas kasih dan anugerah, tetapi karena saya secara 
pribadi menyaksikan air mata, rasa sakit, dan doa yang menghasilkan 
buku ini. Dan di sanalah terletak kekuatannya. Mustahil membaca buku 
ini dan tidak dikuatkan olehnya.”

—Priscilla Shirer, pengajar Alkitab dan penulis

“Teman saya Lysa TerKeurst mengalami secara pribadi bagaimana rasa
nya mengalami ujian iman sampai titik terendah dan mendekat kepada 
Tuhan. Saya sangat bersyukur buat kerelaannya berbagi perjalanannya 
dengan kita dalam It’s Not Supposed to Be This Way. Dengan iman se
perti Ayub, Lysa menyingkapkan rasa sakit karena menanggung hal yang 
tak terbayangkan dan mencari Tuhan di tengah pergumulannya. Buku 
ini adalah contoh karya klasik tentang hubungan penderitaan dan 
mengenal Tuhan. Jangan lewatkan!”

—Chris Hodges, Gembala Senior, Church of the Highlands;  

penulis Fresh Air dan The Daniel Dilemma

Dalam It’s Not Supposed to Be This Way, Lysa mengkonfrontasi perbe
da an antara kehidupan yang kita jalani dan kehidupan yang kita ha
rapkan dengan keterbukaan. Seringkali perbedaan itu sangat brutal. Ia 
membantu kita mengenali rasa sakit yang mendalam, frustasi, dan 



patah semangat yang tidak dapat dibandingkan dengan kedalaman 
sumur harapan, sukacita dan pemulihan yang Tuhan punyai buat kita. 
Jika Anda merasa diikat oleh rantai kekecewaan, maka biarkan buku 
ini menunjukkan kepada Anda rencana Tuhan tentang cara yang sepe
nuhnya baru untuk menjadi manusia. Anda tidak akan mendapat hidup 
lama Anda kembali—ini lebih baik daripada itu.”

—Levi Lusko, Gembala, Fresh Life Church;  
penulis buku laris Swipe Right dan Through the Eyes of a Lion

“Lysa mendorong kita bahwa kekecewaan, kegagalan, dan hal tak ter
duga sebenarnya bisa menolong kita tumbuh semakin dekat kepada 
Yesus. Saya akan merekomendasikan semua orang dan siapa saja untuk 
membeli It’s Not Supposed to Be This Way!” 

—Chad Veach, Gembala Utama, ZOE Church LA

“Buku ini adalah untuk semua orang percaya yang pernah menanyakan 
pertanyaan, ‘Kenapa, Tuhan?’”

—Elizabeth E.

“Lysa berbagi perjalanannya melewati musim terberat dalam hidupnya 
dengan jujur dan perspektif kudus yang bisa kita rasakan, membuat 
kita menangis dan mengubahkan hidup.”

—Ashley S.

“Jika Anda pernah mengalami kekecewaan, atau saat ini sedang ber
jalan melewati kekecewaan, buku ini untuk Anda. Buku ini sesuai bagi 
Anda dan kaya dengan ayatayat Kitab Suci yang membantu. Seakan ini 
adalah kisah saya sendiri.”

—Tammy M.



“Saya belum pernah membaca buku yang begitu jujur yang menun juk
kan kedaulatan Tuhan di tengah kesulitan hidup. Lysa bukan hanya 
meng ajar kita caranya mempersiapkan diri lebih baik menghadapi api, 
dan pertempuran hidup ini, tetapi hidupnya mengilustrasikan bagai
mana caranya bergumul dengan baik dalam musim yang paling sulit. 
Teladannya yang indah tentang berdiri teguh dalam kebaikan Tuhan—
bahkan ketika daging kita ingin meragukan dan mempertanyakan—
adalah hadiah yang mengubahkan hidup bagi saya!”

—Katie G.

“Lysa membawa kisah hidupnya sendiri dan firman Tuhan dan meng
gabungkannya ke dalam sebuah buku yang mudah dibaca dan sangat 
mudah diterapkan! Saya sangat merekomendasikan buku ini pada se
mua orang yang kecewa dan bergumul!”

—Erin S.

“Kadang kekecewaan dan luka begitu dalam sehingga seseorang dibuat 
merasa tidak punya harapan dalam keadaan mereka. Buku ini mem bawa 
Anda ke dalam perjalanan kesembuhan dari keadaan tanpa harapan 
itu.” 

—Rachel R
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Untuk tim eksekutif saya di Proverbs 31 Ministries,  
Meredith Brock, Lisa Allen, Barb Spencer, Glynnis Whitwer,  

dan Danya Jordan ...  
Kalian sudah bersama saya di setiap langkah perjalanan ini.  

Katakata tidak akan pernah bisa mengungkapkan  
betapa saya bersyukur buat kasih kalian yang tanpa syarat, 

dukungan yang besar dan doa yang kuat.  
Saya sayang kalian.

Dan untuk Anda yang memegang buku ini sekarang— 
hati yang terluka, jiwa yang kecewa, pemimpi yang putus asa— 
saya tahu rasa sakit Anda. Benar. Tetapi saya tahu Tuhan juga 

melihat. Tuhan mendengar. Dan Tuhan mengasihi Anda dengan 
sangat. Doa saya adalah beban berat diangkat dari jiwa Anda saat 

Anda menerima kebenaran lewat halaman buku ini. 
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peNdahuluaN

Inilah kisah yang saya suka ceritakan kepada diri sendiri. Kisahnya 
tentang bagaimana hidup saya seharusnya. Walau penuh dengan 
detail, tetapi secara garis besar kisahnya penuh dengan perasaan 

baikbaik saja. Bukan, lebih daripada perasaan baikbaik saja. Ini adalah 
kisah di mana jari kaki saya bisa menggali pasir dalamdalam menuju 
sebuah negeri mulia bernama normal. Negeri yang tidak saya desain 
tetapi saya harus menyetujui semua perubahan yang terjadi di sana. 
Dan saya bisa memveto semua situasi yang sepertinya tidak terlihat, 
terasa atau berbau benar. Paruparu saya menghisap udara perkiraan 
dan anginnya selalu lembut. Tidak pernah ada ketidakstabilan atau 
badai dan jelas tidak ada kebrutalan atau kehancuran.

Tempat ini tidak berkilauan atau glamor. Tempat ini biasa saja dan 
nyaman dengan tempat bersantai dan semua yang saya inginkan. 
Segala sesuatu tidak pudar dan saya tidak menjadi tua. Orangorangnya 
baik. Mereka melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan dan 
sedikit mengeluh. Kebaikan memenuhi alam seperti pohon berbunga. 
Damai melayanglayang seperti awan. Dan soundtrack-nya sederhana 
dan manis, yang dihiasi suara tawa di dalam rumah di mana sebuah 
keluarga besar dengan banyak anggota keluarga dan kepribadian 
berpadu.

Saya suka tempat ini.
Saya bukan hanya ingin liburan di sini. Saya ingin tinggal di sini.
Dan saya curiga Anda juga punya kisah ini versi Anda sendiri yang 

suka Anda ceritakan kepada diri sendiri.
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Kita tidak hanya membaca akhir kisah dan merasa senang 
dengannya. Kita ingin mengambil pena dan menulis kisah sendiri. Kita 
merasa yakin bagaimana kisah ini seharusnya terjadi. Tetapi kita hidup 
dalam ketidakpastian memprediksi atau mengontrol hasil akhirnya.

Manusia sangat tertarik dengan hasil akhir. Kita berkata percaya 
kepada Tuhan tetapi di balik itu, kita berusaha sekuat tenaga dan emosi 
kita berusaha mengontrol hasil akhirnya. Kita memuji Tuhan ketika 
keadaan normal kita terlihat seperti semestinya. Kita mempertanyakan 
Tuhan ketika yang terjadi kebalikannya. Dan menjauh dari Dia ketika 
curiga Tuhanlah yang menyalakan api harapan yang menyatukan kita.

Bahkan orang yang paling berakar sekalipun bisa merasa dibajak 
oleh angin perubahan yang tidak terduga. Kita merasa dibebani oleh 
duka dan pada saat yang sama tidak mampu menemukan tempat kita 
karena semua yang kita pikirkan hilang menjadi abu dan tertiup angin.

Saya tidak pernah melihat ada abu yang bisa mengendalikan ke 
mana angin membawanya.

Setidaknya puing yang setipis tisu tidak bisa mengendalikan ke 
mana mereka ditiup dan bagaimana mereka mendarat.

Saya belum pernah bertemu manusia yang tidak dikendalikan 
hasil akhir.

Kita memotivasi diri kita untuk melewati satu hari yang buruk 
dengan memainkan “film” bagus di pikiran kita bahwa hari yang baik 
akan datang besok. Dan jika bukan besok, segera. Sangat segera.

Dan kebaikan ini datang dengan hasil akhir yang baik, sehingga 
kita akan menghembuskan semua kekhawatiran dan berkata, “Wew, 
akhirnya aku bisa mengatakan semua ini berarti.” Dan terdengarlah lagu 
tema dan parade.

Hasil akhirnya tampak seperti yang kita impikan. Dan datangnya 
secepat yang kita harapkan.

Dan itu akan membuat semua yang salah menjadi benar, benar, 
benar. Mereka yang dengan setia berjalan bersama kita dalam musim 
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yang sulit ini akan merasa investasi waktu mereka bersama kita dan 
makanan yang mereka masakkan bagi kita itu baik. Mereka telah me
lakukan satu lagi tugas kerajaan. Tandai daftarnya. Dan sekarang semua 
orang bahagia.

Mereka yang menghindari Anda atau menghakimi Anda atau 
yang paling parah, kadang menggunakan rasa sakit Anda melawan 
Anda akan melihat bahwa mereka salah. Mereka akan minta maaf. Dan 
mereka berjanji akan belajar untuk tidak memperlakukan orang lain 
seperti itu lagi.

Inilah hasil akhir yang bisa diterima.
Inilah formula yang harus diperhitungkan: waktu yang sulit ditam

bah waktu kesembuhan ditambah tetap setia kepada Tuhan sama de
ngan hasil akhir yang kita harapkan.

Tetapi jika Anda adalah manusia yang telah melakukan halhal 
orang dewasa selama lebih dari 24 jam, Anda mungkin mendapatkan 
pewahyuan yang mengejutkan seperti saya. Kita tidak bisa mengen
dalikan hasil akhir. Kita tidak memformulasikan seperti apa jadinya 
janji Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa meminta agar kesembuhan 
dari luka apa pun dipercepat.

Saya naik bus pergumulan ini. Tetapi saya tidak pernah merasa 
nyaman dengan fakta bahwa saya tidak bisa memegang kendali dan me
nyetirnya ke keadaan normal. 

Saya membuat asumsi besar tentang apa yang Tuhan harus laku
kan dan kemudian menemukan diri saya kecewa ketika angin per ubah an, 
bus pergumulan berbelok tajam dan tidak ada yang terasa benar.

Bukan ini cara saya membayangkan hidup saya saat ini.
Dan ini mungkin bukan apa yang Anda ingin lihat dalam hidup 

Anda juga.
Saya tidak mengatakan hal baru. Saya hanya menyuarakan pikiran 

yang Anda punyai tetapi mungkin tidak tahu cara mengatakannya.
Tetapi, ada harapan.
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Walau tidak bisa memprediksi, atau menguasai atau menuntut 
hasil akhir situasi, kita bisa tahu dengan pasti semuanya akan baikbaik 
saja. Lebih baik daripada baikbaik saja. Lebih baik daripada normal. 
Kita akan berkemenangan karena Yesus berkemenangan (1 Korintus 
15:57). Dan orang yang berkemenangan tidak pernah dimaksudkan 
untuk kenormalan.

Lewat halamanhalaman buku ini saya akan menolong Anda me
nemukan tempat lembut untuk mendarat dalam kisah yang Tuhan sen
diri dengan sempurna atur dalam pikiran kita. Ada yang akan seumur 
hidup kehilangan kesempatan untuk melihat kebaikan yang Tuhan 
telah taruhkan di sekitar mereka hanya untuk mereka. Sebagian dise
babkan karena halhal sulit meminta perhatian mereka. Dan bagi seba
gian orang hancur hati telah mencuri kasih dalam hidup mereka.

Tetapi bagaimana jika kemenangan adalah sebagian dari bagai
mana keadaan seharusnya terjadi? Bagaimana jika ada bagian lebih 
besar daripada berkemenangan adalah seberapa baik kita hidup hari 
ini? Jam ini. Menit ini.

Anda akan mengalami pengalaman berbeda dengan apa yang 
disebut kehidupan. Bersama kita akan menemukan jalan untuk meng
ikat harapan kepada hasil akhir yang spesifik yang kita pikir adalah satu
satunya jalan kembali kepada sesuatu yang normal tetapi kita akan 
mengikatnya kepada hati Tuhan. Dia adalah penulis dari kisah yang hati 
Anda tidak pernah bisa pikirkan tetapi rindu hidupi setiap kali ber
detak. Ada lebih banyak daripada hal ini daripada yang Anda tahu.

Dan saya tidak sabar melihatnya terbuka dalam hidup Anda dan 
saya.



Untuk membantu kita dalam perjalanan ini saat kita mengosongkan 
konsep yang salah tentang bagaimana seharusnya hidup, saya telah 
menulis sebuah bagian yang saya beri judul “Pergi Ke Sumur” di akhir 
tiap bab. Itu adalah rekap dari semua yang kita pelajari, jadi kita tidak 
akan lupa halhal baik. Ketika kita mengosongkan harapan yang sa lah 
tempat dan perspektif terbatas, kita harus mengisi diri dengan se
suatu.

Jadi kita akan belajar mengidentifikasi ruang kosong, rasa haus 
kita dan mengisinya dengan air hidup kebenaran Tuhan. Firman
Nya secara khusus ada untuk mengubah hati manusia yang terluka. 
Setiap “Pergi Ke Sumur” akan memiliki pernyataan yang bisa di pe
gang, ayat Alkitab untuk direnungkan, pertanyaan untuk dipikirkan, 
dan doa. Walau kita tidak bisa memprediksi atau mengontrol atau 
meminta hasil akhir dari situasi kita, kita bisa tahu dengan yakin 
bahwa kita akan baikbaik saja.

pergI ke sumur

Ingatlah (pernyataan untuk Dipegang):

o Walau tidak bisa memprediksi, atau menguasai atau menuntut 
hasil akhir situasi, kita bisa tahu dengan pasti semuanya akan 
baikbaik saja. 

o Bahkan orang yang paling berakar sekalipun bisa merasa 
dibajak oleh angin perubahan yang tidak terduga.

o Kita akan berkemenangan karena Yesus berkemenangan. Dan 
orang yang berkemenangan tidak pernah dimaksudkan untuk 
kenormalan.

Untuk membantu kita dalam perjalanan ini saat kita mengosongkan 
konsep yang salah tentang bagaimana seharusnya hidup, saya telah 
menulis sebuah bagian yang saya beri judul “Pergi Ke Sumur” di akhir 
tiap bab. Itu adalah rekap dari semua yang kita pelajari, jadi kita tidak 
akan lupa halhal baik. Ketika kita mengosongkan harapan yang sa lah 
tempat dan perspektif terbatas, kita harus mengisi diri dengan se
suatu.

Jadi kita akan belajar mengidentifikasi ruang kosong, rasa haus 
kita dan mengisinya dengan air hidup kebenaran Tuhan. Firman
Nya secara khusus ada untuk mengubah hati manusia yang terluka. 
Setiap “Pergi Ke Sumur” akan memiliki pernyataan yang bisa di pe
gang, ayat Alkitab untuk direnungkan, pertanyaan untuk dipikirkan, 
dan doa. Walau kita tidak bisa memprediksi atau mengontrol atau 
meminta hasil akhir dari situasi kita, kita bisa tahu dengan yakin 
bahwa kita akan baikbaik saja.

pergI ke sumur

Ingatlah (pernyataan untuk Dipegang):

o Walau tidak bisa memprediksi, atau menguasai atau menuntut 
hasil akhir situasi, kita bisa tahu dengan pasti semuanya akan 
baikbaik saja. 

o Bahkan orang yang paling berakar sekalipun bisa merasa 
dibajak oleh angin perubahan yang tidak terduga.

o Kita akan berkemenangan karena Yesus berkemenangan. Dan 
orang yang berkemenangan tidak pernah dimaksudkan untuk 
kenormalan.



o Tetapi bagaimana jika kemenangan adalah sebagian dari 
bagaimana keadaan seharusnya terjadi?

o Bagaimana jika ada bagian lebih besar daripada berkemenang  
an adalah seberapa baik kita hidup hari ini?

terimalah (Ayat untuk Direnungkan):

Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita 
kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. (1 Korintus 15:57)

Renungkanlah (pertanyaan 
untuk Dipikirkan):

o Rencana atau pikiran apa yang Anda 
punyai tentang ba gai mana seha
rus nya hidup Anda?

o Bagaimana Anda mengatasi keti
dak  mampuan mengen dalikan hasil 
akhir?

o Dengan cara apa Anda merasa ter
ikat dengan hasil akhir lebih dari
pada Anda percaya kepada Tuhan 
da lam proses?



Bapa,

Aku akui aku sering terikat pada rencanaku sendiri dan kepada 
hasil akhir yang aku pikir harus terjadi. Tetapi aku tahu kisah yang 
Engkau tuliskan bagimu jauh lebih baik daripada kisah apa pun 
yang bisa aku tuliskan. Bantu aku berpegang pada kebenaran ini 
ketika situasiku sepertinya tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. 
Aku menyatakan kepercayaanku padaMu di atas segalanya.

Dalam nama Yesus, amin. 



Di AntArA     
  DuA tAmAn



Di AntArA     
  DuA tAmAn

Bab 1
dI aNtara  

dua tamaN

Bab 1
dI aNtara  

dua tamaN
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Tangan saya gemetar saat menekan nomor yang sudah ratusan 
kali, kalau bukan ribuan kali, saya hubungi sebelumnya. Jam me
nunjukkan pukul 5:34 pagi. Saya tahu begitu waktu teman saya 

mengangkat telepon, horor yang baru saja saya temukan akan menjadi 
nyata. Saya tidak mau itu jadi nyata. Dan mungkin kalau saya simpan bagi 
diri sendiri, saya bisa menyangkali rasa sakit yang mulai menelan selu
ruh diri saya.

Tetapi berpurapura tidak akan menjadikan segalanya lebih baik. 
Itu hanya akan menyebabkan ledakan dalam diri sementara di luar Anda 
tersenyum. Bukan itu caranya hidup.

Kadang untuk mendapatkan hidup Anda kembali, Anda harus 
meng hadapi kematian dari apa yang Anda anggap sebagai gambaran 
ideal hidup Anda. 

Saya sedang menatap kematian ketika saya mendengar teman 
saya menjawab telepon dengan suara pelan tetapi panik, “Halo? Lysa? 
Kau tidak apa?”

Saya jelas dalam masalah.
Dan saya merasa tidak enak 

lama sekali. Perasaan aman dan 
nya man dalam pernikahan yang 
saya jaga selama lebih dari dua 
dekade tibatiba diambil begitu 
saja, membuat hati saya terluka 
dan jiwa saya gemetar.

Bahkan sekarang, dua tahun 
setelah kejadian itu, saya masih ber gumul dengan jarak antara apa yang 
saya pikir adalah kenyata an dan yang bukan. 

Harihari saya jauh dari in dah. 
Saya ingin mengirim pesan kepada perasaan baik yang sudah hilang 

itu dan memintanya kembali.

Kadang untuk mendapatkan 

hidup Anda kembali, Anda 

harus menghadapi kematian 

dari apa yang Anda anggap 

sebagai gambaran ideal 

hidup Anda. 
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Tetapi ini bukan sesuatu yang hanya ditemukan dalam rumah ber cat 
putih yang ada di ujung jalan masuk saya. 

Pikiran itu juga ada di sekitar Anda. Pikiran itu seperti bisikan 
yang datang lewat kekecewaan kecil, satu demi satu. Potongan rambut 
yang jelek. Tempat cuci piring yang mampet. Masakan gosong. Anak 
yang tidak mau mendengarkan.

Daftarnya makin panjang dan akun bank Anda semakin tipis.
Lalu bisikan itu pelanpelan menjadi semakin keras diiringi oleh 

temanteman yang menjadi diam untuk sementara. Pekerjaan yang 
Anda tidak dapatkan. Katakata kasar yang diucapkan kepada Anda oleh 
seseorang yang darinya Anda ingin dengar penguatan. Perasaan bahwa 
pernikahan Anda menjadi dingin padahal pembicaraan Anda semakin 
panas. Perasaan kesepian yang Anda pikir tidak akan Anda alami dalam 
tahap kehidupan ini. Lalu kekecewaan mengaum dengan suara auman 
yang menggoncangkan bumi lewat telepon dari dokter dan diagnosa yang 
menjungkirbalikkan hidup. Perselingkuhan yang ketahuan. Kecanduan 
yang disembunyikan. Anak yang Anda tidak kenali lagi. Kebakaran. 
Bangkrut. Perpisahan. Kematian tak terduga, Anda terus menelepon me
reka dan berharap ini adalah mimpi buruk dan orangorang itu akan 
menjawab telepon Anda.

Saya tidak tahu kapankah kekecewaan ini, besar dan kecil, datang 
dalam hidup saya. Mereka tibatiba saja muncul. Tamu tak diundang 
yang saya tidak tahu harus diapakan.

Tamu kekecewaan ini membuat saya lelah. Tetapi saya tidak harus 
mengatakannya kepada Anda.

Anda juga frustasi dan lelah karenanya.
Hidup berubah ke arah yang tidak kita duga.
Kekecewaan. Entah Anda terbiasa atau tidak dengan kata itu, keke

cewaan ada di sana. Dan saya ingin memberi nama kepada perasaan 
yang mempengaruhi kita lebih daripada yang kita sadari atau berani 
katakan. 
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Itu adalah perasaan segala sesuatu harusnya lebih baik daripada 
yang kelihatannya. Orangorang harusnya lebih baik daripada mereka 
sekarang. Keadaan harusnya lebih baik daripada sekarang. Keuangan 
harusnya lebih baik dari sekarang. Hubungan harusnya lebih baik dari 
sekarang.

Dan Anda tahu? Anda benar. Semuanya harusnya lebih baik dari
pada sekarang. Tidak heran Anda saya kelelahan.

Tetaplah bersama saya dan saya akan bukankan sesuatu yang Iblis 
berusaha sembunyikan agar Anda tidak ketahui.

Kekecewaan yang membuat Anda lelah dan frustasi? Di dalamnya 
ada potensi untuk kebaikan. Tetapi kita hanya akan melihat kebaikan jika 
kita percaya pada hati Sang Pemberi. 

Anda lihat, kekecewaan bisa jadi hadiah dari Tuhan yang rasanya 
seperti bukan hadiah sama sekali. Rasanya tajam dan Sang Pemberi bisa 
terlihat sebagai pribadi yang kejam ketika kita melihat seseorang mem
buka bungkus kado kekecewaan. Ada jari yang akan berdarah. Mereka 
merasa tertipu dan sangat tergoda untuk berhenti percaya ada sesuatu 
yang baik di dalamnya. Mereka mungkin sekali mempertanyakan Dia 
yang membiarkannya datang ke dalam hidup mereka.

Saya pernah mengalaminya. Saya mengeluarkan banyak perta
nyaan yang mendalam, penuh duka tentang bagaimana Tuhan bisa mem
biarkan hal ini terjadi ketika menelepon teman saya jam 5:34 pagi. 

Tetapi kekecewaan bukanlah bukti Tuhan menahan hal baik dari 
kita. Kadang itu adalah caranya memimpin kita pulang ke rumah. Tetapi 
untuk bisa melihatnya dan mengerti dengan benar apa yang sedang 
terjadi, kita harus mundur dan melihatnya dalam konteks kisah kasih 
Tuhan yang epik. Di mana Dia menyelamatkan dan mendamaikan umat 
manusia dengan DiriNya.

Jadi mari kita bertanya tentang mengapa hal ini terjadi sebentar. 
Kita akan kembali lagi ke sini setelah kita diperlengkapi dengan kebe
naran yang dengannya kita bisa memproses kekecewaan. Dan mari buka 



Kekecewaan
bukanlah bukti tuhan menahan 

hal baik dari kita. Kadang itu 

adalah caranya memimpin kita 

pulang ke rumah.


