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Tanggung Jawabku Sebagai Warga Gereja
Oleh : Kurandel Sitinjak, S.Ag
Rohkudus dinyatakan dalam berbagai macam karunia yang diberikan kepada setiap
orang. “Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan
bersama” (1 Kor 12:7). Pernyataan Roh ini dimaksudkan untuk membangun dan mengarahkan
kita kepada Yesus. Dengan roh ini kita bisa menjadi kudus. Setiap karunia roh kudus berguna
untuk membangun Gereja dan masyarakat. Gereja mengharapkan keterlibatan semua Umatnya,
semua umat yang telah mendapat aneka karunia Roh. Apa gunanya berbagai macam karunia Roh
dalam diri kita, kalau kita tidak peduli pada kehidupan Gereja dan Masyarakat?
Karunia Roh ini akan semakin menghasilkan buah, apabila kita senantiasa hidup dalam
Yesus, seperti dikatakan-Nya, “Akulah pokok anggur, yang benar dan bapaKulah
pengusahanya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di
dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. (Yoh 15:1,5). Kita akan menghasilkan
buah apabila tetap menyatu dengan Yesus. Roh kudus akan semakin menghasilkan buah kalau
kita tetap menyatu dengan Yesus. Rohkudus akan semakin menghasilkan buah apabila kita tetap
menyerahkan diri kepada Yesus. Hendaklah kita “Hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh (Gal
5:25). Penyerahan diri ini harus terwujud dalam keterlibatan kita di dalam Gereja (arti luas).
Hidup dalam persatuan gereja menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Melalui Gereja
inilah karya keselamatan Yesus dinyatakan. Di dalam Gereja orang-orang yang ber-iman kepada
Yesus Kristus berkumpul. Ciri khasnya adalah berkumpul dan berdoa bersama, membaca dan
merenungkan sabda Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dengan Puji-pujian, merayakan
peristiwa penyelamatan Yesus dalam Ekaristi.
Pernahkah kita merasa tidak berharga dan tidak punya kelebihan apa-apa? Kita merasa
fisik kita tidak menarik? Apakah kita pernah merasa bahwa kita tidak punya harta untuk kita
persembahkan? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa maksud. Kita mungkin berkata.
“Tuhan, apakah saya layak melayani-Mu, aku tidak punya karunia apa-apa”. Kita pasti punya
karunia yang dapat kita sumbangkan untuk kemuliaan Tuhan.
Seluruh karunia Roh itu berasal dari Tuhan yang mencintai kita, “sebab karena kasih
karunia, kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil pekerjaanmu; jangan ada orang yang
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memegahkan diri, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di
dalamnya. (Ef 2 : 8-10). Dari kutipan ini jelas bahwa seluruh karunia Allah harus digunakan
untuk kebaikan. Semua harus digunakan untuk memuliakan Allah yang telah memberikan
anugerah itu.
Karunia roh itu diberikan secara gratis dari Allah. Tetapi apakah kita hanya akan diam,
menunggu semua itu diberikan kepada kita?, tentu tidak bukan?. Allah menghendaki agar
karunia roh itu diusahakan oleh manusia. Santo Paulus menegaskan. “Kejarlah kasih itu dan
usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia Roh. (1 Kor. 14 :1). Allah menuntut tanggapan
manusia. Setelah mendapatkannya, kita dituntut untuk mempergunakan sebaik mungkin, “Jika
aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa Roh, apalah gunanya itu bagimu, jika
aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau
pengajaran?... Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa Roh : jika kamu tidak
mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu
katakana?. Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara” ( 1 Kor. 15 : 6,9). Apa yang kita
lakukan dengan semua karunia yang kita miliki? Tindakan apa yang akan kita lakukan sebagai
warga Gereja?
Setiap orang dengan karunia-Nya masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama
dalam Gereja. Perannya sesuai dengan karunia yang dimiliki masing-masing orang. Kalau
macam-macam karunia itu bertemu dan bekerja bersama, maka akan semakin berguna. Mari kita
belajar dari cara hidup para Rasul di bawah ini.
“Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka
selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua,
sedangkan Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang
menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan
selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua
orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka
berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji
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Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang
diselamatkan” (Kis. 2 : 42-47).
Kita semua anggota gereja hadir bukan untuk diri kita sendiri saja. Karunia yang kita
miliki perlu kita hadirkan, kita tunjukkan, dan kita kembangkan. Seperti yang dikatakan salah
satu dokumen kosili Vat. II “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang
sekarang terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan
harapan, duka dari kecemasan murid-murid Kristus (Gereja). Sebab persekutuan murid-murid
Kristus terdiri dari orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus
dalam penjiarahan menuju kerjaan Bapa. Semua murid Kristus telah menerima warta
keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka, pesekutuan mereka itu mengalami
dirinya sungguh erat dalam hubungannya dengan umat manusia serta sejarahnya. (GS.1).
singkatnya, sebagai anggota Gereja kita harus bisa menjadi tanda keselamatan bagi orang lain.
Kita tidak boleh menutup diri, karena kita sudah mempunyai karunia Roh Kudus.
Karunia yang kita miliki harus berguna untuk orang lain. Karunia yang ada dalam diri
kita harus diwujudkan dalam kehidupan menggereja. Apa yang akan kita lakukan sebagai
anggota Gereja? Segala kegiatan yang kita lakukan adalah wujud tanggung jawab kita sebagai
anggota Gereja. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai anggota Gereja. Keterlibatan kita
sangat diharapkan seperti :
1. Rajin setiap hari minggu beribadat ke Gereja, baik ibadat sabda maupun ibadat
Ekaristi.
2. Rajin ikut serta dan berpartisipasi dalam doa lingkungan.
3. Bagi para bapak sangat diharapkan ikut serta dalam kegiatan para Bapak (PBK)
4. Bagi para ibu sangat diharapkan ikut serta dalam kegiatan ibu-ibu (PIK/WK).
5. Bagi mudika sangat diharapkan ikut serta dalam kegiatan Mudika/OMK.
6. Bagi para remaja sangat diharapkan ikut serta dalam kegiatan remaja/Misdinar.
7. Bagi anak-anak sangat diharapkan aktif sekolah minggu.
8. Kita sangat diharapkan juga ikut berpartisipasi pada masa Natal dan Paska serta
hari-hari lainnya yang dianggap sama dengan hari minggu.
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9. Ikut serta merasakan penderitaan orang lain dengan cara menjenguk yang sakit
dan melayat orang meninggal, menghibur yang berduka, karena semua itu adalah
tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai wujud iman kita, bertolongtolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hokum Kristus, kata
Santo Paulus.-**

