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Apa yang dika takan para 
pembaca tentang Uninvi t ed

“Lysa adalah salah satu penulis favorit saya. Bukan karena dia pintar, 
dalam, atau penuh kepedulian, meskipun dia memiliki semuanya itu. 
Lysa membuat saya terkesan karena dia nyata, transparan, dan jujur. Dia 
memiliki nyali dan ketabahan besar untuk melewati masa-masa sulit, 
tapi dia memiliki yang lebih dari itu—Yesus. Dia belajar bahwa apa yang 
memikat-Nya bukanlah kesuksesan kita, tapi iman kita. Buku ini akan 
mengarahkan Anda kembali kepada Yesus ketika Anda merasa tersesat.”

—Bob Goff, penulis Love Does, buku terlaris versi New York Times

“Lysa berhasil lagi! Anda benar-benar tidak akan bisa meletakkan buku 
ini, yang menarik dari halaman pertama hingga terakhir. Dengan keren-
tanan yang mejadi ciri khasnya, dengan apa adanya, Lysa menjabarkan 
cara untuk mengatasi ketakutan, penolakan, rasa tidak aman, dan keti-
dakstabilan yang kita semua alami. Percayalah saat kami mengatakan 
bahwa Anda belum pernah membaca buku yang seperti ini. Jangan sam-
pai Anda lewatkan. Kami sangat merekomendasikan Uninvited.”

—Drs. Les dan Leslie Parrott, penulis Saving Your Marriage Before It Starts,  
terlaris # 1 versi New York Times.

“Tak perlu diragukan lagi, Lysa TerKeurst memiliki karunia untuk meng-
ungkapkan pergumulan hatinya dalam cara-cara yang menguatkan 
dan memperlengkapi kehidupan orang-orang lain. Saya tidak ingat ka pan 
terakhir kalinya saya membaca buku dengan wawasan yang begitu luas 
dan sarat akan tentang sifat manusia dan sarat akan intisari kebenaran 



alkitabiah. Jangan lewatkan buku ini—ini akan semakin memberkati 
Anda setiap kali Anda membacanya!”

—Chris Hodges, Pendeta Senior, Church of the Highlands;  
penulis Fresh Air dan Four Cups

“Ini buku wajib dibaca. Lysa berbicara dengan indah namun profetik 
kepada suatu budaya yang secara unik dapat melihat apa yang teman-
teman kita makan, mainkan, lakukan, dan merencanakan kapan saja 
dengan perangkat kecil di saku kita. Bagian yang paling saya sukai ada lah 
bahwa Lysa mengarahkan pandangan kita pada hal yang paling pen-
ting, dan itulah undangan agung bagi kita untuk duduk semeja 
bersama Allah yang Hidup, yang sudah bersama kita sejak awal.”

—Jefferson Bethke, penulis buku terlaris  
Jesus > Religion dan It’s Not What You Think 

”Sebagai wanita yang telah menghadapi penolakan lebih dari yang 
ingin saya ingat, Uninvited adalah minuman yang dibutuhkan jiwa saya 
yang haus. Dalam perjalanan saya dengan Yesus, saya sudah sering ber-
seru untuk kesembuhan dan mencari firman Kebenaran untuk berpijak. 
Buku ini telah memberi saya firman itu, juga mengajarkan saya banyak 
hal tentang pengampunan. Jika Anda mencari harapan, buku ini me-
miliki apa yang Anda butuhkan. ”

—Tara C.

”Keindahan yang luar biasa dari buku ini adalah itu tidak hanya ber-
empati dengan kepedihan karena penolakan, tetapi itu menanamkan 
keberanian ilahi ke dalam jiwa Anda untuk membantu Anda belajar ber-
jalan dengan keyakinan yang kudus. Keyakinan yang berakar pada ke-



tabahan, kekekalan, kasih Yesus yang menyala-nyala dan melimpah. Ini 
harus dibaca!”

—Alicia S.

“Kata-kata Lysa membantu saya memproses penolakan-penolakan saya 
tanpa mengidolakan penerimaan atau mengabaikan kepedihan yang 
ditimbulkan.”

—Megan C.

“Cara Lysa menghubungkan kehidupan nyata dengan Alkitab membantu 
memulihkan jiwa saya dan membantu memfasilitasi doa-doa saya ke-
tika tampaknya nyaris mustahil bagi saya untuk berdoa sendiri.”

—Kim C.

“Buku ini seperti percakapan antara teman baik yang mengalir lancar, 
dari yang menghibur dan obrolan ringan sampai yang menantang, ren-
tan, dan kotor. Bahaya membiarkan penolakan atau takut tertolak meng-
ukur nilai kita adalah inti dari banyak pergumulan yang dihadapi para 
wanita saat ini. Lysa menghadapi masalah itu dengan kejujuran, keprak-
tisan, humor, dan—yang terpenting—kebenaran Tuhan. Uninvited 
jangan sampai terlewatkan! ”

—Sarah R.

“Dengan suara seorang teman yang dipercaya, Lysa menunjukkan jalan 
menuju seorang Allah yang memasuki dunia dengan satu-satunya tujuan 
ditolak oleh milik-Nya sendiri dan dapat memahami penderitaan kita. 
Dan dengan keyakinan dari orang yang telah menyambut uluran tangan-
Nya dan berjalan melalui lembah-lembah kehidupan yang paling me-



nya kitkan, dia memperlengkapi para pembaca dengan perangkat 
untuk menang dan berhasil.”

—Erin B.

“Lysa seakan-akan nyaris telah melihat kehidupan saya dan menulis-
kannya. Saya merekomendasikan buku ini untuk setiap wanita yang saya 
kenal. ”

—Sarah L.

“Saya akan mengakui, saya mendapati diri saya mengangkat tangan de-
ngan bercucur air mata di seluruh bagian dari Uninvited. Itu momen-
momen unik yang indah bersama Tuhan.”

—Emily S.



Uninvited
( T i D A K  D i i N G i N K A N )

Hidup Dicintai Ketika Anda Merasa Kurang, 
Ditinggalkan, dan Kesepian

LysA TerKeUrsT





Saya persembahkan buku ini untuk  
sahabat saya Colette Greene ...  

kau adalah anugerah dari Tuhan  
dan aku sangat mengasihi dan menghargaimu. 

Tanpamu, aku tidak bisa bertekun  
dalam penulisan pesan ini.

Dan bagi siapa saja  
yang pernah merasakan sengatan penolakan, 

merasakan kepiluan dari kehilangan mendalam 
suatu hubungan yang hari ini ada di sana, 

namun keesokan harinya sirna,  
atau mempertanyakan apakah Allah  

memiliki rencana indah untuk Anda ...  
Saya mengerti.  

Allah memastikan kata-kata pengharapan ini 
sampai kepada Anda.  
Dia mengasihi Anda,  

dan saya juga mengasihi Anda.
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Bab 1

saya Lebih suka 
Mengabaikan Kejujuran

Dalam keheningan suatu pagi, kejujuran menemukan saya. 
Kejujuran memanggil saya melalui celah dalam jiwa saya dan 
mengundang diri saya yang sebenarnya untuk keluar, keluar, 

di mana pun kau berada. Bukan edisi diri saya tahun ini yang diedit de-
ngan hati-hati. Tidak, kejujuran ingin berbicara pada versi diri saya yang 
paling tidak rapi sebagai wanita. Wanita yang tidak dapat saya buat ter-
lihat lebih hidup dengan sedikit sapuan maskara dan sedikit warna 
pada bibir saya.

Kejujuran adalah kekasih dengan visi tajam yang tidak terombang-
ambing oleh kepura-puraan dan pemosisian.

Saya dapat mencoba dan membuat segala sesuatunya tampak 
lebih baik daripada yang terlihat, tetapi kejujuran tidak akan 



2

U N i N V i T e D

melakukan itu. Jadi, saya mengikat rambut membentuk cepol 
berantakan dan membiarkan wajah saya apa adanya tanpa mencuci 
muka. Saya tidak mengempiskan perut atau memutihkan gigi atau 
menyemprotkan parfum.

Saya tampil apa adanya.
Saya keluar dari balik semua upaya untuk membangun dengan 

hati-hati suatu versi diri saya yang lebih dapat diterima, dan saya meng-
ulurkan tangan dengan ragu, tidak yakin bagaimana mesti menyapa 
kejujuran. Saya bisa disambut dengan tamparan atau pelukan, dan saya 
menyadari kemungkinan tersebut.

Saya tidak akan pernah memilih tamparan, kecuali mungkin bagi 
saya itu opsi yang lebih aman dari antara dua opsi tersebut. Saya orang 
yang sangat canggung dalam memeluk, dari kategori terparah. Saya 
pernah dikenalkan dengan seorang pendeta terkenal, saya sangat gu-
gup saat pertemuan itu. Ia seorang lelaki tua yang kekar, dengan jiwa 
menyenangkan yang bertekad untuk membuat saya merasa diterima.

Seharusnya saya merasa terhormat.
Tetapi ketika saya melihatnya mendekat, semua opsi cara menya-

panya menari-nari dalam benak saya, dan saya menjadi semakin panik 
seiring tiap langkahnya ke arah saya. Saya menjulurkan tangan. Ia mem-
beri saya pelukan hangat, tanpa sengaja membuat tangan saya merosot 
ke lokasi terburuk yang memungkinkan. Syukurlah, ia cepat-cepat mun-
dur dan meletakkan kedua tangannya ke bahu saya untuk mengatakan 
apa yang memang ia rencanakan untuk dikatakan. 

Tentu saja saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang akhirnya ia 
katakan, karena bel alarm 243 berbunyi di kepala saya tentang pelukan 
canggung yang mungkin membuat saya tidak diterima di setiap gereja 
di Mississippi. Atau dunia. 

Jadi, karena pelukan biasanya bukan pilihan pertama saya, saya tidak 
ingin memeluk kejujuran.
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Sebenarnya, saya sama sekali tidak pernah ingin sepenuhnya me-
meluk kejujuran. Sekarang saya jauh lebih baik dalam hal ini, daripada 
sebelumnya, tetapi saya ragu, karena saya tahu betapa berbahayanya ini. 
Selama saya curiga bahwa niat kejujuran itu adalah untuk mengekspos 
dan menyakiti saya, itu akan selalu terasa seperti suatu hal yang ber-
bahaya.

Lebih mudah untuk membangun suatu kisah hidup yang lebih 
menyenangkan—di mana saya bisa menarik garis lurus dari setiap luka 
masa lalu ke penyembuhan yang saya alami di kemudian hari— dari-
pada menghadapi kebenaran gamblangnya. Saya lebih memilih untuk 
mencocokkan dengan rapi setiap bagian sulit dari kesaksian saya de-
ngan tempat lembut di mana saya mendarat di tengah anugerah, peng-
ampunan, dan pemulihan dari Allah, sebagai bukti bahwa saya berjalan 
dalam kemerdekaan.

Yang memang saya alami. Hampir sepanjang waktu. Tetapi keju-
juran tidak mau bicara dengan saya tentang itu. Kejujuran ingin saya 
mengungkapkan inti dari siapa saya berdasarkan apa yang saya per-
cayai, dan menghadapkannya pada terang dari apa yang sejati.

Dan tidak ada seorang manusia hidup pun yang akan menemukan 
keselarasan sempurna di sana.

Tidak. Seorang pun,
Tidak peduli sudah seselamat apa, sekudus apa, sedewasa apa, dan 

semerdeka apa kita, ada ketidakselarasan yang tertanam dalam jiwa 
kita. Jadi inilah yang ingin disampaikan kejujuran kepada saya. Penye-
bab ketidakselarasan ini adalah sesuatu yang kita semua berharap itu 
akan tetap berada dalam ruang loker Sekolah Menengah kita: peno-
lakan.

Satu penolakan yang dirancang dengan niat jahat dengan mem-
pertimbangkan kerentanan saya akan menembus bagian terdalam diri 
saya. Menjadi dewasa dalam iman saya dapat membantu saya mempro-
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sesnya dengan lebih baik. Itu bahkan bisa membantu saya bereaksi 
yang lebih baik untuk itu. Bahkan dapat membantu saya mencabut panah 
dan menambal luka. Tetapi kedewasaan rohani tidak melindungi saya 
dari penolakan.

Penolakan hari ini, besar atau tersamar, seperti bom rahasia yang 
langsung melesat ke inti diri saya, menemukan kepedihan dari masa 
lalu saya dan menghadirkan mereka kembali dalam cara yang menyiksa. 
Mereka mengirim pesan-pesan yang mencampuradukkan semua for-
mula yang telah saya susun dengan hati-hati untuk menjaga kestabilan 
hidup. Suara-suara keraguan dan rasa tidak aman berbisik, ”Lihat, su-
dah bertahun-tahun aku memberitahumu bahwa kau benar-benar me-
ngecewakan.” Suara-suara itu tidak harus berteriak; kepedihan mela-
kukannya dalam nada yang memekakkan telinga. 

Kejujuran tidak berusaha menyakiti saya. 
Ia berusaha menyembuhkan saya.

Maka kejujuran menatap saya, dan saya mengangguk. Saya setuju. 
Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.

Akhirnya, saya melihat bahwa kejujuran tidak berusaha menyakiti 
saya. Ia sedang mencoba menyembuhkan saya. 

Jika Anda ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalam seseorang, 
dengarkan baik-baik perkataan yang diucapkannya. Baru-baru ini Tuhan 
membuat saya memiliki kesadaran yang jelas tentang apa yang ter ung-
kap melalui kata-kata saya sendiri. Pada suatu hari di bandara, isyarat 
akan adanya ketidakselarasan antara apa yang benar dan apa yang saya 
percayai tentang diri saya sendiri bocor. Tidak ada yang melebihi dam-
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pak stres dalam dosis serius yang dicampur dengan kegentingan pada 
waktu ekstrem yang membuat mulut seseorang lupa akan filternya. 
Apa yang sebenarnya Anda pikirkan tertumpah dalam kata-kata yang 
agak terlalu kasar dan memaksa Anda untuk melihat dari mana asal 
kata-kata tersebut.

Saya berdiri di sana, menatap ke dalam bagasi mobil kosong di luar 
terminal, ketika tusukan kesadaran itu membuat jantung saya berdetak 
cepat dan pikiranku berputar-putar. Saya memiliki rencana perjalanan. 
Saya memiliki Surat Izin Mengemudi. Saya berencana untuk pulang. 
Tetapi saya juga menyadari sesuatu yang membuat saya merasa tidak 
nyaman: Koper saya tidak ada. Entah bagaimana koper itu tidak sampai 
ke bagasi mobil.

Saya pikir orang lain telah mengambilnya. Dia pikir saya yang 
membawanya.

Saya segera menelepon seorang teman yang masih di hotel. Dengan 
terengah-engah, saya menceritakan situasi saya kepadanya dan berta-
nya apakah ia bisa mengambilkan koper saya dan mengikutkannya pada 
bus pengantar berikutnya yang menuju ke bandara. Dan satu detail kecil 
lainnya—saya hanya memiliki sisa waktu lima belas menit lagi sebe-
lum maskapai tidak mengizinkan saya lagi untuk memasukkan koper 
saya ke bagasi.

Saya bukan orang yang biasa menggigit-gigit kuku, jadi dengan 
gugup saya mengelupasi tepi-tepi kutikula saya. Saya memelintir jari-
jari saya sampai buku-buku jari saya berkeretak. Lagi-lagi, itu bukan 
kebiasaan normal saya. Tetapi ini bukan saat yang normal.

Siapa yang datang ke bandara tanpa barang bawaan mereka?
Aku mondar-mandir, ingin agar mobil pengantar itu segera da tang, 

tetapi kemudian saya cepat-cepat bertobat karena didesak otak saya 
yang mengikuti-aturan itu. Secara mental, saya memukul diri sendiri 
dan menegur mengapa saya tidak memastikan bahwa saya sudah mem-
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bawa koper saya. Saya melihat pada arloji saya. Sepertinya segala sesu-
atu nya terlihat tidak baik. Masih ada jarak bermil-mil lagi yang harus 
ditempuh bus itu, sedangkan waktu tunggu saya sudah hampir habis. 
Ugh.

Saya berjalan ke konter check-in luar dengan mata memohon dan 
suara agak melengking yang gugup dan agak menjengkelkan. ”Saya 
tahu Anda tidak bekerja untuk maskapai yang akan menerbangkan saya, 
tapi perusahaan Anda sedang dalam proses penggabungan dengannya. 
Jadi, bisakah saya mengikutkan bagasi saya di sini begitu koper saya 
datang, dan Anda bisa menyertakan dalam daftar di komputer Anda? 
Tolong? Bisa, ya?”

“Maaf, tapi kami tidak bisa,” jawabnya. ”Sistem komputer kami 
belum bergabung.”

Sial. Kesialan besar yang menyebalkan.
Dan kemudian saya mulai melakukan apa yang sering saya 

lakukan ketika kehidupan tidak mau bekerja sama dengan saya. Saya 
mulai berbicara sendiri. Rasa frustrasi tertuang dari saraf saya dan 
meluncur dari mulut saya. “Aku benar-benar idiot. Aku mendatangkan 
begitu ba nyak drama dan komplikasi yang tidak perlu dalam 
kehidupanku, ka rena kecepatan dan otakku tidak selaras. Maksudku, 
aku serius, ada apa dengan otakku ?! ”

Petugas bagasi itu tiba-tiba berbalik ke arah saya, lengannya ter-
ulur, dan ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar saya 
berhenti. “Jangan di depan saya,” katanya. “Jangan bicara seperti itu pada 
diri Anda sendiri di depan saya. Jangan coba-coba.”

Perintahnya mengejutkan saya.
Kata-katanya menghentikan saya.
Dan tiba-tiba saya bertanya-tanya apakah saya sedang berbicara de-

ngan malaikat.
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“Kesialan kadang terjadi, Nyonya.” Hanya dia yang tidak me nga-
takan kesialan. Dia berkata, yah, Anda pasti dapat menebak kata kotor 
itu.

Bagus. Anda tahu, kan? Saya bertemu ‘malaikat’ yang menye bal-
kan.

Jadi, yang utusan ilahi memang bukan orang itu, tetapi beberapa 
dari kata-katanya.

Kata-kata itu menempel pada saya. Seperti ketika seorang anak ber-
umur dua tahun mengulum permen lolipop besar dalam satu jam dan 
menciptakan keberantakan yang lengket, lalu menyisirkan jemari nya 
ke rambut Anda. Kelengketan semacam itu, ini serius.

Demikian juga ini. Kata-kata ini—“Jangan bicara seperti itu pada 
diri Anda sendiri di depan saya”—kata-kata itu tidak dapat ditepis de ngan 
mudah. Seharusnya memang tidak perlu ditepis. Terkadang kata-kata 
mendarat di jiwa Anda dengan bobot yang sedemikian rupa akan me-
ninggalkan kesan terdalam. Saya mengumpulkan kata-kata itu seperti 
orang-orang lain mengoleksi perangko dan Beanie Babies. Saya mengisi 
halaman buku catatan polos saya dari Walmart dengan kata-kata ter-
sebut. Kata-kata yang menggerakkan saya adalah harta.

Jari-jari saya berkedut, tak sabar lagi untuk menambahkan ini ke 
koleksi saya, tetapi buku Walmart saya ada di dalam koper yang semoga 
sedang melaju kencang ke arah saya, tetapi tidak melanggar peraturan 
batas kecepatan. Tanpa adanya buku catatan itu, satu-satunya hal yang 
dapat saya lakukan adalah membiarkan kata-kata itu menjadi pusat per-
hatian dalam pikiran saya. Saya mendengarkannya berulang kali dan 
merasakan kedamaian.

Dengan asap mobil dan berisiknya suara-suara pesawat yang tajam 
memberikan latar belakang yang tidak memungkinkan untuk pelajaran 
tipe gereja, saya menyadari mengapa kata-kata tersebut sa ngat penting 
bagi saya. Pembicaraan diri yang negatif adalah suatu penolakan dari 
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masa lalu saya yang telah saya izinkan untuk menetap di dalam inti jati 
diri saya. Saya berbicara tentang diri saya dalam cara-cara yang saya tidak 
akan pernah membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Indi-
kasi adanya penolakan diri memenuhi pikiran saya dan meracuni kata-
kata saya, lebih dari yang ingin saya akui.

Penolakan diri membuka jalur pendaratan bagi penolakan dari 
orang-orang lain untuk datang dan naik ke gerbang-gerbang hati kita. 
Pikirkan mengapa itu terasa sangat menyakitkan ketika orang lain me-
ngatakan atau melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa ditolak. 
Bukankah itu sebagian disebabkan oleh fakta bahwa mereka hanya 
menyuarakan kerentanan yang membuat Anda telah mencaci diri sen-
diri? Itu terasa lebih menyakitkan berkali-kali lipat ketika Anda diten-
dang pada tulang kering yang sudah memar.

Seseorang tidak mengundang saya ke acaranya, dan pikiran-pikir-
an saya menceritakan kembali semua kesalahan dan kelemahan yang 
saya ungkapkan tentang diri saya sendiri baru-baru ini. Tiba-tiba, saya 
menugaskan pikiran saya kepada orang itu. Saya mendengar ia menga-
takan hal-hal menyakitkan yang sama ini. Saya merasa dilabeli dan di  adili 
dan, ya, ditolak.

Atau suami saya berkomentar tentang sesuatu yang saya sudah 
merasa sensitif soal itu, dan itu memicu respons emosional dari saya yang 
benar-benar tidak proporsional. Saya mendapati diri saya menginter-
pretasikan apa yang ia katakan dan lakukan dengan jauh lebih emo-
sional daripada yang ia maksud. Dan itu membuat hubungan kami te rasa 
sulit dan melelahkan. Saya merasa sangat tertolak, dan ia pergi dengan 
menggaruk-garuk kepala, keheranan.

Atau sesuatu yang menjadi fokus hati saya kemudian gagal di luar 
dugaan. Saya mencoba memulihkan hati saya dan mengingat bahwa itu 
karena situasi yang tidak dapat diprediksi. Tetapi ada sebagian diri saya 
yang terasa tertolak. Saya tidak ingin terlalu memikirkan itu, tetapi saya 
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merasa diri saya agak terpuruk di sepanjang sisa hari itu dan tidak mu-
dah bagi saya untuk menepis kekecewaan itu.

Atau salah satu dari anak saya yang sudah dewasa menentukan 
suatu pilihan yang mereka tahu itu berlawanan dengan nasihat yang 
saya berikan pada mereka. Semakin saya mendorong, semakin mereka 
mundur, dan saya merasa menjadi seperti ibu yang saya tak pernah ingin 
menjadi seperti itu: menjadi: suka memaksa dan mengendalikan. Me-
reka menjadi tenang dan jauh. Dan saya merasakan kepedihan di 
tempat-tempat dalam

Atau seseorang terang-terangan menolak saya, ide saya, undangan 
saya, anak-anak saya, proyek saya, apa pun dari saya, dan itu menga cau-
kan saya, lebih dari yang seharusnya.

Hubungan terasa semakin tidak aman. Peluang-peluang terasa se-
makin berisiko. Dan hidup terasa semakin tidak kooperatif. Saya ber-
tahan, karena itulah yang kami—para wanita—lakukan. Tetapi rasa pe -
nolakan yang menjengkelkan ini, nyata atau hanya dirasakan, 
ber dampak lebih banyak pada saya, lebih dari yang ingin saya akui. 
Pe nolakan mencuri yang terbaik dari siapa saya dengan memperkuat 
yang terburuk dari apa yang telah dikatakan pada saya.

Penolakan bukan hanya emosi yang kita rasakan. Itu adalah pesan 
yang dikirim ke inti siapa diri kita, membuat kita percaya kebohongan 
tentang diri sendiri, orang-orang lain, dan Tuhan. Kita menghubungkan 
suatu peristiwa dari hari ini dengan sesuatu yang kasar yang pernah 
dikatakan seseorang. Ucapan orang itu menjadi label. Label itu 
menjadi dusta. Dan dusta menjadi tanggung jawab dalam cara kita 
berpikir ten tang diri kita sendiri dan berinteraksi setiap hubungan di 
masa depan.

Ucapan: Saya tidak ingin kau menjadi label kau tidak diterima.

Label: Kau tidak diterima menjadi kebohongan kau tidak layak 



Penolakan  
mencuri  

yang terbaik dari  

siapa saya  

dengan memperkuat  

yang terburuk dari  

apa yang telah dikatakan  

pada saya.
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Kebohongan: Kau tidak layak karena ucapan terkait penolakan 
diri. Dan itu  melepaskan kecurigaan, keraguan, kebimbangan, dan 
banyak kewajiban lain yang menghalangi hubungan-hubungan 
pada saat ini. Kita memproyeksikan kata-kata penolakan yang kita 
dengar dari masa lalu kita kepada orang lain dan meminta 
pertang gungjawaban mereka atas kata-kata mereka tidak pernah 
mereka ucapkan. Dan yang terburuk dari semuanya, kami 
mendapati diri kita bertanya-tanya apakah diam-diam Tuhan setuju 
dengan mereka yang menyakiti kita?

Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya menulis tentang ini 
karena saya telah menang atas penolakan dalam segala cara. Saya telah 
membuat kemajuan. Saya sudah tidak sensitif berlebihan lagi seperti 
dulu. Tetapi ada seorang “malaikat” penegur yang akan mengingatkan 
saya bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan.

Tidak, saya memilih topik ini bukan karena saya sudah mengua-
sainya. Saya memilih topik penolakan ini karena saya ingin kita meng-
gali ke dalam inti dari siapa kita dan mengeksposnya dan akhirnya me-
mulihkan infeksi yang dalam akibat penolakan. Saya akan 
memper ingatkan Anda, pengeksposan semuanya itu tidak akan rapi. 
Tetapi itu akan jujur.

Dan itu akan baik.
Saya tidak bisa mengatakan saya cukup siap untuk mendekap ke-

jujuran dalam suatu pelukan hangat. Saya pikir Anda tahu alasannya, 
yang aduhai canggungnya.

Tetapi saya bersedia bergandengan. Dan berjalan bersama dari 
sini.*

* Oh, dan sekadar info —akhirnya saya bisa ikut dalam penerbangan saya. Tepat waktu pada 
hari itu. Saya pikir malaikat saya di konter bagasi itu cukup antusias untuk membuat saya bisa 
pergi dalam perjalanan itu.
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