
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   
 
 
  
                                                                           
 
 
   
 
 
 
 
    
 

 

 

Ringkasan Khotbah 

MARI, IKUTLAH AKU, DAN KAMU AKAN KUJADIKAN 

PENJALA MANUSIA 
Matius 4:19 

Hari ini atas anugerah  Allah Tritunggal kita dapat menggunakan gedung 

gereja GKT Hosana yang baru. Kalau kita memperhatikan bagian depan gedung 

gereja terdapat ungkapan “Mari, Ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan 

Penjalan Manusia (Maitus 4:19). Sedangkan kalau kita memperhatikan jendela 

mozaik terdapat gambar tentang pohon yang berakar, bertumbuh dan 

berbuah. Dua hal ini sangat menarik dan diyakini merupakan 2 prinsip penting 

dalam pelayanan GKT Hosana. 

"Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 

manusia.“  merupakan panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama 

(Petrus dan Andreas). Menjadi Penjala Manusia menjadi panggilan untuk 

setiap orang Kristen. Dari pengikut Yesus dijadikan menjadi Penjala Manusia. 

Untuk ini dibutuhkan suatu proses, yaitu proses mengikut Yesus 

(PEMURIDAN).  

“Berakar, Bertumbuh dan Berbuah” yang menjadi motto GKT Hosana 

merupakan inti pengajaran rasul Paulus tentang kehidupan orang Kristen. Dari 

BERAKAR, ke BERTUMBUH dan pada akhirnya BERBUAH merupakan suatu 

proses PERTUMBUHAN ROHANI. 

Gereja merupakan salah tempat terpenting terjadinya proses PEMURIDAN 

dan PERTUMBUHAN ROHANI.  Proses Pemuridan terjadi ketika setiap anggota 

mempunyai pola hidup Kristus yang ditandai Kasih kepada Allah dan kepada 

Sesama. Proses Pertumbuhan Rohani terjadi ketika setiap anggota bertumbuh 

semakin dewasa secara rohani yang ditandai dengan buah Roh (kasih, 

sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

kelemahlembutan, penguasaan diri- Gal. 5:22-23). 

Gedung gereja yang lama tinggallah kenangan. Lebih dari 40 tahun (1976-

2017) gedung ini telah menjadi rumah rohani bagi banyak orang, bahkan dari 

gedung ini lahir GKT Hosana Bumi Permai, GKT Citra Raya, GKT Sidoarjo, GKT 

Porong dan GKT Nirwana. Menjadi suatu tantangan bagi keluarga besar GKT 

Hosana, yaitu menjadikan GKT Hosana sebagai tempat terjadinya proses 

PEMURIDAN dan PERTUMBUHAN ROHANI bagi setiap anggotanya.  

Oleh karena itu marilah kita berdoa agar Allah Tritunggal menyatakan 

karya-Nya bagi GKT Hosana agar dengan gedung yang baru ini setiap anggota 

menjadi proses PEMURIDAN dan PERTUMBUHAN ROHANI. Setiap anggota 

dapat menjadi Penjala Manusia dan setiap anggota dapat Berakar, 

Bertumbuh dan Berbuah. 
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