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Yesus berkata,” Aku telah menyebutmu sahabat…” Yohanes 15:15

SAHABAT TERBAIK 2 pelajaran 1

•	 Juruselamat yang dijanjikan itu disebut K _ _ 
_ _ _ _ yang artinya Yang D _ _ _ _ _ _ _ dan 
D _ _ _ _ _ _ _

•	  700 tahun sebelum  dilahirkan kelahiranNya 
telah dinubuatkan oleh Nabi M _ _ _ _  (Mikha 
5:2)

•	 Yesus adalah Imanuel yang artinya  A _ _ _ _  B _ _ _ _ _ _ K _ _ _  Yesaya 
7:14. Tuhan Yesus adalah F _ _ _ _ _  yang menjadi  M _ _ _ _ _ _  ( Yohanes 
1:1, 14 ; Luk 2:29)

•	 Juruselamat yang dijanjikan itu ditolak oleh umatNya sendiri, yaitu bangsa 
Y _ _ _ _ _ ( Yesaya53:3 ; Yohanes 1:10-11)

•	 Yesus adalah K _ _ _ _ _ _ ( Yohanes 4:25,26 ; Mat 16:15,16; Yoh 20:31)

“ Setiap orang yang 
percaya, bahwa Yesus  
adalah Kristus, lahir 
dari Allah.” 1 Yoh 5:1

1. Dalam Perjanjian Lama Allah memberikan Banyak nubuatan tentang Kristus

2. Perjanjian Baru memberitahukan pada kita bahwa Juruselamat yang 
djanjijan telah datang dan namaNya adalah Tuhan Yesus Kristus.

3. Ketika percaya bhwa Yesus adalah :” Kristus”, Juruselamat yang 
dijanjikan, kita dilahirkan ke dalam keluarga Allah

“Bapa , aku percaya bahwa Yesus adalah Kristus- Yang Dipilih dan 
Diurapi olehMu untuk menjadi Juru selamat ku. Dalam Nama Yesus 
aku berdoa”.

“Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah 
Kristus, lahir dari

3 Fakta Utama

ayat HaFalan

DoakU
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Aku percaya Tuhan Yesus 
adalah juru selamatku.

kehadiranNya
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Lanjutan Cerita dari Sahabat 1 

Sejauh ini ceritanya: Maria menerima 
Yesus sebagai Juruselamatnya ketika dia belajar 
bahwa Allah akan mengampuni kebohongannya. 
Dia ingin menjadi salah satu dari pemenang yang 
akan pergi ke kamp Kristen. 
____________________________________ 

BAB 1 
Seorang Sahabat Spesial 
Maria mengalami sakit tetapi sudah merasa baikan 
sekarang. Dia sebenarnya ingin kembali ke 
sekolah, tetapi dokter menyuruhnya untuk tinggal 
di rumah untuk beberapa hari lagi. Pada awalnya 
Maria keberatan karena dia tidak ingin 
ketinggalan dalam tugas-tugas sekolahnya dan 
kehilangan kesempatan mengikuti kamp. 

Nenek Maria bersukarela untuk tinggal 
bersamanya sampai dia dapat kembali ke sekolah. 
Maria selalu menanti saat-saat spesialnya bersama 
neneknya yang menceritakan kisah tentang Yesus 
dari Alkitab dan menolongnya mengerjakan tugas 
sekolahnya. 

Suatu pagi Maria bersandar pada bantalnya dan 
berkata pada Ibunya , “Aku pasti akan 
merindukan nenek kalau nenek pulang nanti. 
Nenek sudah membantuku mengerjakan tugas 
sekolah yang dibawakan Susan setiap hari. Susan 
adalah sahabatku. Kami ingin pergi ke kamp 
bersama. Aku hanya harus tetap mengikuti 
pelajaran sekolah supaya dapat pergi ke kamp. 
Apakah Ibu akan mengijinkanku pergi ke kamp 
kalau aku menang kontes itu?” 

Ibu Maria memandang keluar jendela sambil 
bertanya, “Kenapa kamu mau pergi ke kamp itu, 
Maria? Ada beberapa kamp lain yang lebih dekat 
kemana kami dapat mengirimmu ke sana.” 

“Tapi ini sebuah kamp Kristen yang 
membuatnya jadi spesial. Namanya ‘Kamp 

Pengharapan Baik.’ Menurutku itu nama yang 
sangat indah. Aku ingin belajar lebih lagi tentang 
Yesus dan Alkitab. Tolong katakan ‘boleh’, Ibu,” 
Maria memohon. 

Ibu Ortega menolehkan pandangannya dari 
jendela dan memandang Maria. “Kita akan lihat 
jika waktunya tiba,” jawabnya. “Jadilah anak yang 
manis dan jangan menahan Nenek. Beristirahatlah 
sekarang supaya kamu dapat segera kembali ke 
sekolah.”

Hari-hari berlalu dengan cepat. Ketika Maria 
kembali ke sekolah dia menemukan bahwa dia 
tidak ketinggalan 
setiap tugas-tugas sekolahnya. 
Dia tahu dia tidak dapat 
melakukannya tanpa bantuan 
temannya yaitu Susan. 

Siang itu Maria dan 
Susan pulang sekolah 
bersama-sama.

“Terima kasih sudah  
menjadi teman yang begitu 
baik ya, Susan,” kata Maria. 
“Pasti aku susah mengejar ketinggalanku kalau 
kamu tidak membawakan tugas sekolahku setiap 
hari waktu aku masih sakit. 

Wajah mungil Susan memerah mendengar 
pujian Maria. “Aku memang mau melakukan hal 
itu, Maria. Kamu juga sudah menjadi sahabat 
yang spesial. Kamu sudah menjadi temanku 
bahkan ketika aku sebenarnya tidak layak 
dijadikan teman. Kamu mengampuniku ketika aku 
merusakkan buku catatanmu. Dan aku tahu kamu 
jatuh saklit karena menemuiku sambil kehujanan.” 

“Yah,” ujar Maria. “Aku sudah baikan 
sekarang, jadi kamu tidak perlu memikirkan 
tentang hal itu lagi. Sekarang kita harus menolong 
menolong satu sama lain untuk melakukan yang 
terbaik di sekolah supaya kita dapat pergi ke kamp 
bersama-sama. Sudahkah kamu memberitahu 
ibumu tentang kontes kamp ini?” 

“Tidak, belum,” Susan menatap ke bawah ke 
arah trotoar ketika menjawab. “Aku tidak yakin 
ibuku akan mengijinkanku pergi. Jadi aku terus 
menunda-nunda memberitahukannya.” 

“Jangan takut bicara pada Ibumu, Susan,” 
kata Maria. “Kita sudah mendoakan hal ini sejak  
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kita mendengar tentang kontesnya. Jika Yesus 
mau kamu pergi ke kamp itu, aku tahu Dia akan 
buka jalan. Aku akan berdoa untukmu nanti 
malam. Jangan lupa bahwa teman baik itu saling 
mendoakan,” Maria mengingatkan Susan. 

“Tentu saja aku ingat, tapi itu kan beberapa 
minggu lalu,” jawab Maria dengan wajah 
kebingungan. 

“Besoknya, aku memberitahu beberapa anak 
laki-laki di sekolah. Kebanyakan mereka 
mentertawaiku seperti yang pernah mereka 
lakukan kecuali Andy Williams. Dia tidak 
mengatakan apa-apa dan langsung pergi. Tetapi 
sejak saat itu dia begitu akrab denganku. 

“Aku tahu kamu benar. Terima kasih sudah 
mendorongku untuk bicara dengan Ibuku. Aku 
akan melakukannya malam ini,” kata Susan. 
Anak-anak ini kemudian berpamitan di ujung 
jalan dan menuju ke arah yang berlawanan. 

Dan kamu tahu apa yang dia katakan padaku 
hari ini?” Steven bertanya pada Maria dengan 
girang.

Ketika Maria sampai di rumah dia 
menemukan Steven 

sedang
menunggunya. 

“Aku tidak tahu, tapi apa katanya?” Maria 
bertanya dengan penasaran. 

Dia
tahu Steven sedang 
gembira karena 

“Hari ini Randy memberitahuku bahwa dia 
telah meminta Yesus menjadi Juruselamatnya 
beberapa waktu lalu tetapi dia takut untuk 
memberitahu anak laki-laki lain karena dia tahu 
mereka akan mengolok-oloknya. Lalu setelah dia 
mendengar aku memberitahu mereka tentangku, 
dia merasa begitu malu, sampai dia tidak tahu apa 
yang harus diperbuat. Tetapi hari Minggu lalu dia 
bicara dengan gurunya di gereja dan mereka 
berdoa agar dia akan dapat berbagi dengan 
seseorang minggu ini di sekolah. Dan sesuatu 
yang menggembirakan terjadi!” Steven bercerita 
pada Maria. 

sesuatu hal. 

“Oh, Maria, aku ingin 
memberitahukanmu 

sesuatu
yang 
indah!” kata 
Steven

sambil mengejar 
anjingnya yang bernama Kapten. 

Maria melemparkan bukunya ke tangga teras 
dan berlari mengejar kakaknya. “Kasih tahu aku, 
Steven!” Maria memohon. 

“Aku ingin kamu menebaknya,” teriak Steven 
sambil mengejar Kapten berkeliling halaman 

“Apa kamu dapat seratus dalam ujian 
sejarahmu?” tanya Maria. Akankah Susan berbicara 

pada ibunya? 
“Ini sesuatu yang lebih baik daripada itu!” 

Steven berhenti berlari dan duduk di samping 
Maria. Wajahnya penuh kegembiraan ketika dia 
menceritakan pada Maria tentang berita itu. 

Apa yang akan Steven beritahukan 
pada Maria tentang Randy? 

“Ingat waktu aku tidak lagi seperti Thomas 
yang ragu dan meminta Yesus menjadi 
Juruselamatku di rumah Pak Warren?” tanya 
Steven.

Jangan lewatkan bab berikutnya yang 
datang bersamaan dengan pelajaranmu 

yang berikutnya. 
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