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Pujian untuk You Are Never AloNe

“Melalui cerita yang menyentuh hati dan penghiburan hangat dari se
orang pastor, Max meyakinkan kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita 
pikir karena kita memiliki sumber pertolongan yang selalu ada. Pesan 
dari buku ini mendorong kita untuk mencari ketenangan dalam hadirat 
Allah yang penuh kuasa, bahkan di tengah saatsaat tergelap kita.”

—Maria Shriver, penulis terlaris versi New York Times 

dan jurnalis peraih penghargaan

“Jika Anda pernah mempertanyakan apakah Tuhan sangat memerhati
kan Anda, bukalah buku ini. Max mengingatkan kita bahwa kita tidak 
pernah tanpa harapan atau pertolongan karena kita memiliki Allah 
yang melakukan mukjizat, yang berjalan bersama kita dan mengangkat 
kita keluar dari badaibadai kita.”

  —Bob Goff, penulis Love Does dan Everybody, Always; 
terlaris versi New York Times dan pencipta Dream Big Workshops

“Teman saya Max Lucado adalah salah satu suara paling terpercaya 
yang Allah berikan untuk ini dunia. Seperti biasa, pemilihan waktu Max 
sempurna. Sepertinya kesepian dan isolasi menjadi akar dari begitu ba
nyak penderitaan kita. Kita lebih terhubung secara digital daripada se
belumnya, tetapi masyarakat kita merasa lebih kesepian dari hari ke 
hari. Bukankah menakjubkan untuk diingatkan bahwa Allah mencipta
kan kita untuk hubungan denganNya dan bahwa setiap inci dan detik 
dari kehidupan rapuh kita ini penting bagiNya? Terima kasih, Max, 
telah mengangkat pandangan kami melihat kenyataan ini. Saya sangat 
merekomendasikan buku ini. ”

—Chris Tomlin, seniman, penulis lagu, penulis



“Kesepian adalah pandemi baru yang menjangkiti dunia kita. Statistik
nya mengejutkan: 40 persen dari semua orang Amerika mengatakan 
bah wa mereka tidak memiliki hubungan yang berarti dalam kehidupan 
mereka. Kabar baiknya adalah: Tidak ada dari kita yang benarbenar sen
dirian. Kita dikasihi oleh Allah dan orangorang yang lebih banyak dari
pada yang mungkin kita sadari. Dengarkan hikmat dari sahabat saya 
Max Lucado, harta karun sejati Amerika, sementara ia membimbing 
Anda ke dalam hubungan terbaik yang pernah bisa Anda miliki.”

—Pastor Greg Laurie, pastor senior Harvest Christian Fellowship, 
penulis Johnny Cash: The Redemption of an American Icon

“You Are Never Alone membawa kita melampaui kepercayaan sepintas 
dan mengundang pembaca ke dalam kepercayaan yang memberi kehi
dupan—kepercayaan yang mendorong kita untuk menempatkan keya
kinan penuh kita pada Juruselamat yang hidup dan penuh kasih.”

—Andy Stanley, pendiri dan pastor senior Nor the Point Ministries  
dan penulis Irresistible

“Ini buku yang indah, sederhana, dan membangun iman. Setiap hala
mannya begitu membesarkan hati!”

—John Eldredge, penulis Wild at Heart, terlaris versi New York Times

“Saya baru saja selesai membaca buku baru Max Lucado You Are Never 
Alone. Saya sangat menikmati cara menulisnya. Sebenarnya, ia menulis 
seperti cara Yesus berbicara. Itu menjangkau tempat orangorang tinggal. 
Ia berbicara dalam bahasa orang biasa dan memengaruhi hati kita dengan 
cara yang tak terlupakan. Terima kasih, Max, karena telah menjadi diri 
Anda sendiri. Pikiran Anda sangat menyentuh saya dan telah menye ma
ngati saya di titik saya membutuhkannya hari ini. Saya sangat mereko
men dasikan buku ini.”

—Carter Conlon, Pengawas Umum,  
Times Square Church Inc.



“Allah tahu kami membutuhkan buku ini. Di tengah pandemi yang 
mengisolasi kita dan tingkat kesepian yang kian meningkat, buku ini 
menjadi pengingat yang tepat waktu bahwa kita tidak pernah sendiri. 
Max membantu membuka mata kita terhadap keajaiban di sekeliling 
kita dan memberi jaminan besar bahwa Allah lebih dekat dengan kita 
daripada yang dapat kita bayangkan. “

—Mark Batterson, penulis The Circle Maker, terlaris versi New York Times  
dan pastor utama National Community Church

“Max Lucado adalah pendeta yang penuh kasih dan komunikator ber
bakat dan kami sangat berterima kasih atas persahabatan dan pelayan
annya. You Are Never Alone adalah suatu undangan ilahi menuju kehi
dupan dengan iman yang melimpah dan pantang menyerah kepada 
Juru selamat kita — tidak diragukan lagi, setiap bab akan menuntun Anda 
pada keyakinan yang lebih dalam dan kepercayaan pada janji bahwa Dia 
selalu bersama Anda.”

—Brian dan Bobbie Houston, pastor senior global, Hillsong Church





______________________________   anda   ______________________________

Tak Pernah   
    Sendirian

Percaya pada Mukjizat dari
hadirat dan kuasa allah

Max lucado





Terima kasih banyak kepada para pelayan Tuhan berikut,  

yang iman dan keberaniannya menginspirasi gereja kami:  

Travis dan Alisha Eades, Brian dan Janet Carruth,  

Miguel dan Haydee Feria, Mario dan Christina Gallegos,  

Sam dan Ann Gonzalez, Jimmy dan Annette Pruitt,  

Rich dan Linda Ronald



Anda Tak Pernah Sendirian 
Copyright © 2020 by Max Lucado 
Originally published in English under the title 
Your Are Never Alone 
Published by Thomas Nelson       
Nashville, Tennessee 
ISBN: 978-602-419-189-4 
All Right Reserved Under International Copyright Law. 
 
Permission to Publish in Indonesian by: 
LIGHT PUBLISHING 
Menerangi dan Memberkati 
Telp   : +62-21 2933 2758 
Fax   : +62-21 2944 0439 
WA   : 085 691 951 988/ 081 281 657 200 
E-mail   : info@light-publishing.com 
Website  : www.tokobukulight.com 
Website E-book : www.shalomebookstore.com                       
IG   : light_publishing

 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 
bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit sesuai  
undang-undang Hak Cipta dan moral Kristiani

Light Publishing : Januari 2021 
Koordinator  : Adi Wangsa 
Penerjemah  : D’vorah DN  
Editor   : Light Publishing 
Proofreader  : Adi Wangsa 
Desain   : Light Publishing/Wahyu 
Cetakan ke  : 1



xi

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih viii

Bab 1 Kita Tak Bisa, tetapi Allah Bisa 1

Bab 2 Dia Akan Mengganti Apa yang Telah  
 Diambil Kehidupan 9

Bab 3 Perjalanan Panjang antara Doa yang   
 Dipanjatkan dan Dijawab 21

Bab 4 Berdiri, Angkat, dan Berjalanlah 33

Bab 5 Kita Bisa Menyelesaikan Ini 45

Bab 6 AKU di Dalam Badai Bersamamu 55

Bab 7 Dia Mencelikkan Mata Orang Buta 65

Bab 8 Suara yang Mengosongkan Kubur 77

Bab 9 Dibayar Lunas 89

Bab 10 Dia Melihat dan Percaya 99

Bab 11 Makan Pagi Bersama Yesus 111

Bab 12 Percaya, Percaya Saja 125

PertanyaanPertanyaan untuk Renungan 135

Catatan Akhir 183





xiii

Ucapan Terima Kasih

M enurut saya inilah yang terjadi. Dahulu kala Allah memu
tuskan bahwa Lucado membutuhkan semua bantuan yang 
bisa dikerahkan surga. Dia tahu bahwa saya akan keluar 

jalur, menundanunda, uringuringan, dan tersaruksaruk di tempat 
pembuangan sampah, dan bahwa saya akan butuhkan tim pendukung 
top terbaik yang akan membuat para malaikat itu sendiri iri. Bagaimana 
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Kita Tak Bisa,  
tetapi Allah Bisa
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“B eginilah saya, dan 
saya tidak ada 
apaapanya.”

Kami sudah berbicara selama 
satu jam sebelum ia mengucapkan 
katakata itu. Kami sudah mengha

biskan dua cangkir kopi seduhan 
mesin di ruang tunggu rumah sakit. 

Kopinya dengan pemanis, kopi saya 
de ngan krimer bubuk. Ia berperawakan 

kecil. Tanpa riasan, rambut kusut. Kaos
nya longgar dan kusut. Saya bertanyatanya 

apa kah ia memakai kaos itu untuk tidur. Ia 
meng aduk tanpa henti, memutarmutar stik plastik 

itu sampai minumannya menjadi pusaran air kecil yang mirip 
dengan emosiemosi yang dirasakannya — perasaan tidak berdaya 
yang terus berpusar, berputarputar.

Putranya yang berumur tujuh belas tahun, yang pada saat itu 
berada di unit perawatan intensif berpintu ganda dan 45 meter jauh
nya, telah berjuang melawan kecanduan opioid selama setahun, mung
kin lebih. Suatu kecelakaan mobil telah mendamparkannya ke rumah 
sakit.Empatharidetoksifikasipaksatelahmembuatnyamengidampil
yang tidak akan diberikan dokter. Ia ditambatkan ke tempat tidur de
ngan pengaman.

Sang ibu membutuhkan waktu hampir satu jam untuk menceri
ta kan pada saya apa yang baru saja saya ceritakan dalam satu paragraf. 
Ceritanya membutuhkan jeda untuk terisakisak dan desah mendalam 
dan termasuk kilatan amarah ketika menyinggung soal mantan suami
nya, yang kehadiran dan dukungan putranya telah hilang selama ham
pir setahun. Tidak ada tanda kehadiran sang ayah sepanjang minggu. 
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Sang ayah selalu punya alasan. Singkatnya, sang ibu percaya, “Begitulah 
saya, dan saya tidak ada apaapanya.”

Ia meremas cangkir foamnya begitu erat sampaisampai saya 
berpikir itu akan pecah.

Apakah Anda tahu perasaan ini? Apakah Anda tidak asing lagi de
ngan spiral menurun ini? Merasa yakin bahwa tidak ada yang peduli, 
tidak ada yang dapat menolong Anda, mendengar Anda, atau memer
ha tikan panggilan Anda?

Jika Anda tahu perasaan itu, Anda tidak sendiri. Maksud saya bukan 
Anda tidak sendirian dalam mengetahui perasaan itu. Maksud saya, Anda 
tidak sendiri. Titik. Perasaan kelam nan menyakitkan kala terisolasi 
dan tidak berdaya itu? Perasaan itu tidak akan menetap. Jika Anda ber
pikir bahwa itu tergantung Anda, dan Anda merasa bukan siapasiapa, 
ada beberapa peristiwa yang saya ingin agar itu Anda renungkan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa Rasul Yohanes memiliki bebe
rapa kisah untuk Anda renungkan. Dia menjalin sebuah permadani 
mukjizat yang “semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu 
percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh 
imanmu memperoleh hidup dalam namaNya” (Yohanes 20:31).

Keyakinan yang memberi kehidupan! Inilah yang ingin Yohanes 
diskusikan. Iman yang melimpah, kokoh, dan ulet. Hidup terjadi jika kita 
percaya. Kita menemukan kekuatan di luar kekuatan kita. Kita menye
le saikan tugastugas di luar kepasitas kami. Kita melihat solusisolusi 
di luar hikmat kita.

Kepercayaan bukanlah hormat kepada seorang makhluk ilahi. 
Kepercayaan terjadi ketika kita menaruh keyakinan kita pada Tuhan. Itu 
adalah keputusan untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan Juru
selamat yang hidup dan penuh kasih.

Sejauh yang kita lakukan, kita akan memiliki “kehidupan dalam 
namaNya.” Inilah tujuan mukjizat. Yohanes menyampaikan tanda
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tanda, yang masingmasing dimaksudkan untuk membangkitkan keya
kinan dalam janji ini: Anda dan saya tidak pernah sendirian. Bukankah 
ini salah satu janji terakhir Kristus? Sebelum Dia naik ke surga, Dia me
yakinkan temantemanNya, “Aku selalu menyertai kamu, sampai akhir 
zaman” (Matius 28:20 ESV).

Katakata itu pasti sangat berarti bagi Yohanes. 
Bayangkan sang rasul lanjut usia saat dia menuturkan kisahkisah 

ini. Dia sudah tua. Rambutnya keperakan, kulitnya keriput. Tetapi mata
nya penuh pengharapan, dan dia memiliki tawa yang bisa memenuhi 
ruangan. Dia menggembalakan sekumpulan pengikut Kristus di Efesus. 
Dia senang bercerita—dan mereka senang mendengar— tentang masa 
sekitar enam dekade sebelumnya dan seribu mil jauhnya ketika Yesus 
mengundangnya untuk meletakkan jala ikannya dan mengikutiNya. 
Yohanes menyambut undangan itu.

Begitu pula Petrus, Andreas, dan Yakobus. Sekarang mereka sudah 
tiada. Sudah sejak lama mereka menuntaskan misi mereka dan menye
lesaikan hidup mereka. Hanya Yohanes yang tersisa.

Dan Yohanes, yang sepertinya tahu hariharinya akan segera ber
akhir, melakukan satu tugas terakhir. Injil Markus sedang beredar. Matius 
dan Lukas telah mengumpulkan catatan mereka tentang kehidupan 
Kristus. Yohanes ingin melakukan hal yang sama. Namun Injilnya akan 
berbeda. Dia berusaha menuturkan kisahkisah yang tidak mereka tu
turkan dan menambahkan detail pada kisahkisah yang mereka cerita
kan. Untuk Injilnya, dia memilih sebuah persilangan “tandatanda”.

Dia membawa kita ke Kana untuk mencicipi anggur, lalu ke Kaper
naum untuk melihat seorang ayah memeluk putranya yang dia khawa
tirkan akan mati. Kita merasakan amarah badai yang mengamuk di 
Galilea dan mendengar gumaman orang banyak yang kelaparan di lereng 
bukit. Kita melihat orang lumpuh berdiri dan orang buta memandang 
ke atas. Sebelum Yohanes selesai, dia akan memimpin kita melewati 
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dua kuburan dan mendekat ke satu salib dan mengundang kita untuk 
menguping obrolan makan pagi yang mengubah hidup seorang rasul. 
Mukjizatmukjizat pilihan Yohanes mencakup semuanya, mulai dari 
mengawasi berlangsungnya perjamuan pernikahan hingga eksekusi 
yang kejam, dari perut kosong hingga mimpimimpi kosong, dari harapan 
yang terbengkalai hingga temanteman yang dikubur. Dan kita akan 
berhatihati, sungguh berhatihati, untuk melihat tandatanda seperti 
yang dirancang Yohanes agar dilihat, bukan sebagai judul pada buku se
jarah, tetapi sebagai contohcontoh dari buku pedoman Tuhan.

 Semua peristiwa ini berdiri bersama sebagai satu suara, meminta 
Anda mengangkat pandang dan membuka hati Anda terhadap kemung
kinan itu—realitas— bahwa kuasa terbesar di alam semesta adalah Dia 
yang berniat baik pada Anda dan memberi Anda harapan.

Yohanes mencatatnya, bukan untuk membuat kita terkesan, 
tetapi untuk mendorong kita untuk percaya pada hadirat yang lembut 
dan kuasa Kristus yang dahsyat. Montase* keajaiban ini menyatakan: 
Allah bisa! Anda pikir itu tergantung pada Anda, dan Anda bukan siapa
siapa? Omong kosong. Allah bisa menolong Anda.

Anda lebih kuat dari yang Anda kira karena Allah lebih dekat dari 
yang Anda ketahui.

Yesus menjamah luka. Dia mengucapkan katakata pengharapan. 
Kehidupan ditingkatkan. Berkat dianugerahkan. Ada pesan dalam 
mukjizatmukjizatNya: “Aku di sini. Aku peduli.”

Seandainya Yesus hanya ingin membuktikan keilahianNya, Dia 
dapat menciptakan sekawanan burung dari ketiadaan dan membuat 
pohonpohon tercabut sampai ke akarakarnya dan melayang pergi. 
Dia bisa saja mengubah anak sungai menjadi air terjun atau mengubah 

* Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambargambar jadi dari 
berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru.


