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Introduction 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

aya membaca draft buku ini sebanyak empat 

kali! Dan saya benar-benar menikmatinya 

sekalipun saya sudah tidak single lagi. Membaca 

buku ini membuat saya tersenyum dan mengingat 

masa-masa single saya sambil mengangguk-angguk 

tanda setuju dengan apa yang Marcella tuliskan di 

dalam buku ini. 

 

Kenyataan bahwa sekarang saya adalah seorang 

istri dan juga seorang ibu yang sedang mengandung 

anak kedua, saya tidak mengabaikan fakta bahwa 

dulu saya juga adalah seorang single yang 

mengalami pergumulan seperti yang kalian alami 

pada umumnya. 

 

Saya memiliki pasangan ketika saya berusia 25 

tahun 2 bulan, dan kemudian menikah di usia 26 

tahun 9 bulan. Mungkin kalian berpikir bahwa itu 

adalah usia yang sangat ideal untuk menikah dan 

betapa beruntungnya saya. Yes, I am blessed 

S 
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beyond my expectation! Tetapi kenyataannya 

adalah, ketika saya merayakan ulang tahun yang ke-

25, I had no idea when I would get married! Rasanya 

nggak ada pria yang „lulus sensor‟ dan yang deketin 

saya pada saat itu. Sahabat saya juga bertanya, 

“Sampai kapan kamu mau nge-jomblo?” dan saya 

bilang, “Nggak tahu! Kalau harus menikah di atas 

usia 30 pun saya rela, asal saya menikah dengan 

pria yang TEPAT.” 

 

Pengalaman broken-heart ketika saya berusia 19 

tahun membawa saya ke dalam proses pemulihan 

yang cukup panjang. Tetapi melalui proses tersebut, 

saya bisa mengalami dan menemukan Tuhan secara 

nyata. Karena itu saya sangat tidak menyarankan 

untuk „coba-coba‟ pacaran, khususnya jika kamu 

belum siap dengan yang namanya komitmen jangka 

panjang, yaitu komitmen seumur hidup. Mahal 

banget lho harga yang harus dibayar. 

 

Akhirnya setelah kembali fokus lagi kepada Tuhan, 

saya mengalami fulfillment dalam masa single saya. 

Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 

menceburkan diri saya ke dalam pelayanan dan 

mengejar panggilan-Nya membuat saya mulai 
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mengalami apa yang namanya S.H.E itu (Single, 

Happy and always try to be Excellent). 

 

Praise the Lord, when I look back to those times, 

there is no regret in my heart! I really pray that 

through this book many singles will be inspired and 

motivated to truly live to the fullest for God. 

 

Yuliana Stoltzfus 

“Commited to Love” Blog‟s Author 

www.mikeloveslia.blogspot.com 

 

 

“This book is very good for girls to read… 

Very meaningful! ” 

 

 

 

Anita Abigail 

Ibu Gembala JKI Galilea 

 

http://www.mikeloveslia.blogspot.com/
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AUTHOR’S NOTE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

ernahkah kamu berpikir, mengapa wanita 

merupakan ciptaan Tuhan yang terakhir? 

(Kejadian 2:21-23) Bukan karena wanita itu tidak 

penting, tapi justru sebaliknya, karena Tuhan 

mempunyai tujuan yang khusus dan sangat special 

untuk kehidupan wanita. 

 

Tuhan Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia 

itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong 

baginya, yang sepadan dengan dia.” 

-Kejadian 2:18- 

 

Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi 

seorang penolong dan untuk membawa pengaruh 

yang besar bagi kehidupan para pria serta bagi 

dunia ini. 

 Iblis mengetahui hal tersebut. Ia sangat 

ketakutan dengan kehadiran wanita di bumi ini. 

Itulah sebabnya ia berusaha untuk menghancurkan 

dan menjatuhkan wanita. Wanita menjadi lemah. 

P 
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Merasa tidak berharga. Tidak dikasihi. Tidak utuh. 

Tidak bahagia dalam kehidupan ini. Dan mulai 

berusaha dengan segala cara untuk memperoleh 

kebahagiaan tersebut. Dosa telah membuat wanita 

kehilangan hubungan dengan Kekasih sejatinya, 

yaitu Yesus. 

 Buku ini, bukan hanya akan membahas 

tentang hubungan antara pria dan wanita, tetapi 

lebih menekankan tentang hubungan wanita dengan 

Tuhannya dan juga bagaimana menjalani kehidupan 

yang maksimal sebagai seorang wanita single. 

 Saya pernah dan juga sedang melalui masa-

masa tersebut. Saya mengerti sebagian besar 

pergumulan yang dialami oleh para wanita single. 

Harapan saya adalah melalui buku ini, para wanita 

akan mengerti betapa berharganya kehidupan 

mereka. Mereka dikasihi. Mereka dicintai. Dan 

mereka dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Saya 

rindu melihat para wanita berlari kembali ke dalam 

pelukan Sang Kekasih yang sejati. Selamat 

menikmati perjalanan hidup bersama dengan-Nya!  

His Princess, 

Marcella Flaorenzia 
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Untuk kedua mentor rohaniku, 

Yuliana Stoltzfus dan Maria Lestari yang telah 

membawa tulisan-tulisan di dalam buku ini 

menjadi sebuah kehidupan. 


