
BAB III 

DEVOSI TERHADAP SAKRAMEN MAHAKUDUS 

 

3.1 Devosi 

3.1.1 Arti Devosi 

Istilah “devosi” berasal dari bahasa Latin  devotio (dari kata kerja devovere), yang berarti 

kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, cinta bakti. Jadi devosi menunjuk sikap 

hati dan perwujudannya, dalam mana seorang mengarahkan diri kepada seorang atau sesuatu 

yang dijunjung tinggi dan dicintai.
1
Sedangkan dalam tradisi Kristiani, devosi biasa dipahami 

sebagai bentuk penghayatan dan pengungkapan iman Kristiani di luar liturgi resmi. Devosi lebih 

merupakan praktek ungkapan iman umat yang spontan dan lebih bebas serta dapat dibawakan, 

baik secara pribadi maupun bersama. Dalam liturgi resmi, Gereja mengungkapkan dan 

melaksanakan dirinya secara resmi. Maka devosi harus bersumber pada liturgi dan mengantar 

umat kepada liturgi, sebab menurut hakekatnya, liturgi jauh mengungguli semua bentuk devosi.
2
 

Devosi sangat dianjurkan Gereja. Devosi berhubungan dengan pancaran dan konkretisasi 

iman dan liturgi dalam kehidupan sehari-hari. Devosi mengalir dari rasa dan pengalaman religius 

umat dan merangkum seluruh segi kehidupan manusia. Apa yang tidak tertampung dalam liturgi 

resmi dapat ditemukan dalam praktek devosi umat. Apabila liturgi resmi dialami sebagai sesuatu 

yang rutin, resmi, kering dan kaku, devosi bisa dihayati umat beriman sebagai sesuatu yang 
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memenuhi kebutuhan afeksi, emosi, dan kerinduan hati. Devosi umat merupakan praktek 

keagamaan popular yang mudah diterima, dipahami dan dilaksanakan oleh umat.
3
 

3.1.2 Beberapa Sudut Pemahaman Tentang Devosi
4
 

3.1.2.1 Sudut Historis Liturgis 

Praktek devosi umat beriman senantiasa mengiringi perjalanan penghayatan iman Gereja 

sepanjang masa. Berbagai macam bentuk devosi seperti yang kita temukan sekarang, seperti 

Adorasi Ekaristi, devosi kepada Hati Kudus Yesus, devosi kepada Kerahiman Ilahi, doa Rosario, 

Novena, jalan salib, tentu saja belum ada pada Gereja perdana dan beberapa abad awal Gereja. 

Namun, itu bukan berarti bahwa sikap hormat kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam 

Ekaristi, dalam sengsara-Nya, atau kepada Bunda-Nya, Santa Perawan Maria, ataupun orang-

orang kudus tidak ada pada masa awal perkembangan Gereja. Dalam Kitab Suci, misalnya, kita 

temukan dengan jelas iman kepada kehadiran Kristus dalam Ekaristi (bdk. Yoh. 6:51-58), 

penghormatan yang khusus oleh para murid kepada ibu Yesus (bdk. Luk 1:39-56; Kis 1:14). 

Begitu pula penghormatan kepada para kudus dan Bunda Maria. Secara khusus penghormatan 

kepada para martir sudah berkembang sejak abad kedua. Sedangkan devosi kepada Bunda Maria 

berkembang pesat ketika Konsili Efesus (431) mengajarkan bahwa Santa Perawan Maria adalah 

Bunda Allah. 

Pada abad pertengahan, praktek devosi umat dalam Gereja Katolik semakin berkembang 

pesat. Apalagi bahasa Latin sebagai bahasa liturgi  Gereja sudah tidak dipahami umat lagi 

sehingga umat pun semakin tenggelam dalam praktek devosi masing-masing. Liturgi menjadi 

urusan kaum klerus dan umat menjadi terasing. 
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Tetapi juga pantas dicatat bahwa masing-masing bentuk devosi umumnya memiliki konteks dan 

riwayat sejarahnya sendiri. Misalnya, bentuk-bentuk devosi Ekaristi tumbuh dengan pesat sejak 

abad ke-12 ketika Gereja dihebohkan oleh pandangan Berengarius yang menyangkal Realis 

Praesentia. Untuk melawan pandangan Berengarius ini Gereja dan seluruh umat semakin giat 

dalam berdevosi  kepada Ekaristi Mahakudus.  

Suasana keterasingan umat dari liturgi terus berlangsung hingga awal abad ke-20. Baru 

pada Konsili Vatikan II terjadi pembaharuan liturgi yang menekankan pentingnya pemahaman 

umat atas liturgi dan keterlibatan umat dalam liturgi secara penuh dan aktif. Devosi tetap diberi 

tempat namun kini ditempatkan dalam keselarasannya dengan liturgi Gereja.  

3.1.2.2 Sudut Antropologis 

Secara antropologis, devosi dapat menjawab kebutuhan afeksi dan emosi manusia. Harus 

diakui bahwa segi perasaan pada liturgi Ritus Romawi sering kurang mendapat tempat yang 

cukup. Dalam arti inilah adanya berbagai devosi umat dapat melengkapinya. Dalam devosi, 

aspek perasaan, afeksi, dan emosi ini mendapat tempat yang penting dan utama. Yang penting 

dalam devosi bukanlah keindahan rumusan doa yang secara teologis lengkap dan bagus, tetapi 

unsur perasaan yang ditumbuhkan dan mendapat tempat yang cukup pada praktek doa devosi itu. 

Demikianlah, devosi bertolak dari dasar kehidupan afeksi  manusia sendiri. Devosi sesuai dengan 

kebutuhan dan kerinduan manusia sendiri, khususnya di bidang afeksi dan perasaan. 

3.1.2.3 Sudut Agama Kerakyatan 

Dari sudut agama kerakyatan, devosi sesuai dengan pengalaman religius umat manusia. 

Pengalaman religius adalah pengalaman dasar setiap manusia yang merindukan kebahagiaan 

sejati yang diyakini ada dan dijamin oleh Yang Ilahi atau Yang Transenden. Pengalaman religius 



ini selalu muncul, dari suku bangsa yang paling primitif hingga yang paling modern, dari jaman 

dulu hingga kini, dan nanti. Inti pengalaman religius itu selalu sama, yakni kerinduan akan 

kebahagiaan dan kepenuhan hidup bersumber dari Yang Ilahi. Akan tetapi, bentuk ungkapan 

pengalaman religius ini amat berbeda-beda. 

 Dalam rangka liturgi resmi, sering praktek religius di suatu tempat kurang diperhatikan. 

Di sinilah peran devosi umat. Devosi mampu menampung berbagai praktek religius setempat, 

yang barangkali masih harus dimurnikan seturut iman Kristiani, tetapi tidak jarang 

mengungkapkan kerinduan sejati manusia akan kehadiran penebusan Kristus. 

3.1.3 Dasar-Dasar Praktek Devosional 

3.1.3.1 Biblis 

Praktek devosi yang berkembang itu harus dilihat dasarnya yang kuat dari Sabda Allah 

sendiri supaya devosi itu benar-benar menjadi sehat dan otentik. Devosi yang otentik adalah 

devosi yang berasal dari iman sejati. Pokok iman kita adalah Allah sendiri dalam putra-Nya 

Yesus Kristus. Allah adalah tujuan akhir dari devosi. 

Sejak awal telah dilihat tanda-tanda keterikatan pribadi manusia dengan Allah. Hal ini 

misalnya tampak dalam nama-nama orang seperti: Abi-Ram (Bil 16:1 “Bapaku tinggi di atas 

semuanya”), Teofilus (Luk 1:3, Kis 1:1 “Sahabat Allah”). Pemakaian nama seperti ini adalah 

tanda yang paling sederhana dan tulus dari “devosi” pribadi. 

Selain nama, masih ada kisah-kisah yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah 

secara pribadi dan langsung. Hana yang tidak mempunyai anak pergi ke Bait Suci dan 



mencurahkan isi hatinya kepada Allah (bdk. 1 Sam 1:9-16). Ada juga doa-doa lain yang 

menunjukkan hubungan manusia dengan Allah (bdk. 2 Sam 15:31; 2 Sam 24:10). 

Hubungan pribadi ini membuat manusia semakin berbakti kepada Allah, dengan 

demikian Allah tetap setia kepada manusia. “…..Ia semakin tetap tekun dalam kesalehannya, 

meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia dan mencelakakan dia tanpa alasan” (Ayb 

2:3). 

Sujud menyembah merupakan kewajiban manusia. “Engkau harus menyembah Tuhan 

Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti” (Mat 4:10). Sujud menyembah Allah 

merupakan sikap bebas para penghuni di Surga. (bdk. Why 4:10-11; 5:14; 7:11-12). Sembah 

sujud itu tidak terikat pada tempat apapun, (bdk. Yoh 4:20-24). Kata sembah sujud juga 

mengungkapkan iman Gereja. Dan ini muncul dalam kisah tentang sembah sujud para majus di 

hadapan Yesus (bdk. Mat 2:2,8,11). Dan kisah-kisah tentang Yesus yang sudah bangkit (bdk. 

Mat 28:9,17 dan Luk 24:52).
5
 

Injil Markus melukiskan dengan bagus “praktek devosi umat” kepada Yesus, ketika 

diceritakan: “Ke manapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, 

orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, dan memohon kepada-Nya, supaya mereka 

diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menjamah-Nya 

menjadi sembuh” (Mrk 6:56). Praktek ini merupakan pengungkapan iman rakyat. Yesus 

memahaminya sehingga Ia berkata, “Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau. 

Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu,” (Mrk 5:35). 
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Suri teladan doa bagi semua orang tetap Yesus sendiri. Pada umur dua belas tahun Ia 

berkata kepada Maria dan Yusuf, bahwa Ia harus berada di rumah Bapa-Nya. “Tidakkah kamu 

tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapak-Ku?” (Luk 2:49). Hubungan dengan Allah 

sebagai Bapa-Nya menentukan seluruh hidup-Nya dan terungkap dalam doa-doa-Nya, “Aku 

bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, bahwa semuanya itu Engkau sembunyikan 

bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil” (Mat 11:25). 

Betapapun hidup-Nya sibuk dengan pewartaan dan pelayanan orang, Yesus selalu menemukan 

kesempatan untuk, “naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri” (Mat 14:23). Setiap saat penting 

hidup-Nya disertai doa: pembaptisan-Nya (bdk. Luk 3:21), panggilan para rasul-Nya (bdk. Luk 

6:12), pengakuan oleh para murid-Nya (bdk. Luk 9:18), dan terutama sengsara dan wafat-Nya 

(bdk. Mat 26:36). Seluruh hidup Yesus ditentukan oleh kesatuan-Nya dengan Allah, Bapa-Nya 

tercinta yang tidak hanya dihayati dalam hati, tetapi juga tampak di luar, seperti pada pemuliaan 

di atas gunung. Waktu ituYesus juga “naik ke atas gunung untuk berdoa” (Luk 9:28). Doa 

merupakan kesatuan sempurna dengan Bapa. Di kebun Zaitun Yesus berkali-kali mencoba 

menemukan ketentraman hati dalam kesatuan dengan Bapa, “Ia mempersembahkan doa dan 

permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya 

dari maut” (Ibr 5:7). Doa menduduki tempat sentral dalam hidup Yesus. Dan kepada orang lain 

Ia “menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu” (Luk 18:1).
6
 

3.1.3.2 Dokumen Konsili Vatikan II  

Konstitusi Liturgi artikel 12 mengungkapkan bahwa hidup rohani tidak tercakup 

seluruhnya hanya dengan ikut serta dalam perayaan liturgi. Oleh karena itu, perlu mengadakan 
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banyak kegiatan personal dan komunal sehingga seluruh hidup kita merupakan ungkapan 

persembahan dan korban rohani yang berkenan kepada Allah.
7
 

Ulah kesalehan umat Kristiani dirumuskan dalam dokumen Sacrosanctum Concilium 

(SC) sebagai berikut:  

Ulah kesalehan umat Kristiani, asal saja sesuai dengan hukum-hukum dan norma-norma Gereja, 

sangat dianjurkan, terutama dijalankan atas penetapan Tahta Suci. Begitu pula ulah kesalehan 

yang khas bagi Gereja-gereja setempat memiliki makna istimewa, bila dilakukan atas penetapan 

para uskup, menurut adat kebiasaan atau buku-buku yang telah disahkan. Akan tetapi sambil 

mengindahkan masa-masa liturgi, ulah kesalehan itu perlu diatur sedemikian rupa, sehingga sesuai 

dengan liturgi suci, sedikit banyak harus bersumber pada liturgi, dan menghantar umat kepadanya, 

sebab menurut hakekatnya liturgi memang jauh lebih unggul dari semua ulah kesalehan itu.
8 

Beberapa hal pokok yang dapat diangkat adalah:
9
  

3.1.3.2.1 Konsili Membedakan Dua Kelompok Devosi 

Ulah kesalehan yang ditetapkan Tahta Suci dan direkomendasikan bagi semua Gereja 

lokal seperti rosario, jalan salib, penyembahan Sakramen Mahakudus dan berbagai devosi yang 

ditetapkan oleh Gereja-gereja setempat. Kedua kelompok devosi itu penting untuk dibimbing, 

diarahkan dan disupervisi oleh yang berwenang. Hanya dengan demikian ada jaminan untuk 

tidak menyesatkan umat. Juga semangat di balik devosi itu harus dapat dijelaskan secara benar. 

3.1.3.2.2 Devosi-devosi itu sangat Dianjurkan 

Ulah kesalehan itu bukan hanya harus ditolerir tetapi juga harus diakui nilainya yang 

khas dan martabatnya sebagai yang datang dari dan dipraktekkan oleh umat Allah. Dan devosi 

itu merupakan satu tanda bahwa umat itu dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika diketahui asalnya 

dari Roh Kudus dan sesuai dengan wahyu, ulah-ulah kesalehan itu harus direkomendasikan dan 
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disebarkan sebagai satu bentuk kebaktian. Rekomendasi tidak berbentuk paksaan: mereka 

hanyalah bentuk yang mungkin (tidak mutlak). Umat harus merasa bebas menerimanya atau 

tidak wajib melaksanakannya. 

 

 

3.1.3.2.3 Beberapa Prinsip Bagi Praktek Devosi yang Benar 

Menurut hakekatnya, liturgi jauh lebih unggul dari ulah kesalehan. Liturgi merupakan 

ibadat resmi gerejawi sedangkan devosi hanya sebagai doa dan praktek yang direkomendasikan. 

Karena itu devosi dilihat sebagai yang lebih rendah dari liturgi. Devosi harus sesuai dengan 

semangat liturgi dan karena itu liturgi tidak harus disesuaikan dengan devosi. Ulah kesalehan 

harus mengindahkan tahun liturgi, sesuai dengan liturgi dan menghantar umat pada liturgi pula. 

3.1.3.3 Ensiklik-Ensiklik 

3.1.3.3.1 Marialis Cultus 

Dalam Ensiklik ini, Paus Paulus VI menyediakan seperangkat tolok ukur dalam praktek 

devosional. Ia menghendaki supaya: devosi harus menampakkan aspek Trinitas, Kristologis, dan 

Eklesial;
10

  inspirasi-inspirasi praktek kesalehan harus bersumber pada Injil, bercorak Liturgis, 

mengindahkan aspek Ekumenis;
11

 dan memperhatikan dimensi Antropologis.
12
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Semua aspek ini perlu diperhatikan oleh umat yang melakukan devosi. Allah Tritunggal 

Mahakudus merupakan tujuan dan sasaran sebuah devosi. Yesus Kristus adalah utusan Allah 

Bapa. Ia menampakkan Bapa kepada umat manusia. Dia adalah Allah sendiri. Dengan demikian, 

umat menyembah Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Tuhan disembah umat dalam doa dan 

perayaan liturgi, baik itu liturgi resmi maupun liturgi tidak resmi (paraliturgi). 

Kitab Suci adalah sumber inspirasi utama sebuah devosi. Devosi yang dipraktekkan itu 

hendaknya membawa umat pada persatuan dengan Allah melalui persekutuan dengan sesama 

umat manusia dalam Gereja, bukannya memecah belah persatuan umat yang ada. 

3.1.3.3.2 Evangelii Nuntiandi 

Dalam Ensiklik ini, Paus Paulus VI menghimbau bahwa, “kesalehan yang merakyat bila 

diarahkan dengan baik, dapat menjadi satu pertemuan yang sejati dengan Allah dalam Yesus 

Kristus”.
13

 

Gereja mengakui bahwa praktek-praktek devosi yang ada dan sedang berkembang ini 

dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat. Namun pelaksanaan devosi-devosi itu perlu 

diperhatikan oleh yang berwenang. Tujuan pengawasan tersebut untuk mengarahkan umat pada 

praktek devosi yang benar. Misalnya, memanfaatkan acara ziarah untuk pengakuan dosa dan 

perayaan Ekaristi.
14

 Hal ini  bahwa devosi-devosi yang dipraktekkan itu bertujuan menghantar 

umat untuk berjumpa dengan Allah dalam perayaaan liturgi, khususnya liturgi Ekaristi. 

3.1.4 Peranan Devosi dalam Liturgi Gereja 
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Gereja mengakui kedudukan dan peranan devosi dalam rangka seluruh penghayatan dan 

pengungkapan iman Gereja. Ada tiga sumbangan devosi terhadap liturgi Gereja:
15

 

Pertama, Devosi mengingatkan pentingnya dimensi afeksi-emosi dalam liturgi. Praktek 

devosi yang begitu popular di antara umat menunjuk bahwa liturgi Gereja belum seluruhnya 

menampung kebutuhan iman umat. Liturgi resmi memang sering dirasakan terlalu formal, resmi, 

rasional dan kering. Pemakaian bahasa pribumi dan penggunaan unsur-unsur budaya lokal dalam 

liturgi belum menjadi jaminan seluruh kebutuhan penghayatan dan pengungkapan iman umat.  

Kedua, Devosi mengingatkan perlunya kesederhanaan ungkapan iman dalam liturgi. 

Liturgi yang terlalu mementingkan keindahan dan kelengkapan unsur teologis belum tentu 

menyentuh umat. Devosi lebih menekankan kesederhanaan kata-kata. Dilihat dari isi doanya, 

misalnya, mutu doa Rosario tentu kalah dibanding dengan Doa Syukur Agung dalam perayaan 

Ekaristi. Akan tetapi, nyatanya doa Rosario sangat disukai umat karena sederhana dan mudah. 

Yang penting dalam devosi bukanlah informasi, tetapi siraman rohani. 

Ketiga, Devosi mengingatkan bahwa liturgi merupakan sebuah doa. Umumnya devosi 

memuat pengulang-ulangan doa. Akibat pengulangan doa ialah kepuasan dan kedalaman baitn si 

pendoa. Yang terpenting dalam doa adalah bahwa orang itu bisa mengalami kehadiran Tuhan 

dengan seluruh jiwa dan raganya. Dalam hal itu, devosi mampu memberi kemungkinannya. 

Itulah sebabnya kita perlu memikirkan suatu liturgi yang mampu menjadi medan doa umat 

beriman. 

3.1.5 Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan dalam Devosi 

3.1.5.1 Devosi Tidak Pernah Dipandang Sebagai Pengganti Liturgi Resmi
16
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Gereja mengenal hirarki atau tingkatan nilai.
17

 Dari seluruh liturgi resmi, perayaan 

Ekaristi merupakan liturgi Gereja tingkatan pertama. Baru sesudahnya, ada perayaan Sakramen 

Baptis dan sakramen-sakramen lain, dan ibadat harian. Semeriah apapun devosi, ia tidak 

dimaksudkan untuk mengganti perayaan liturgi Gereja. Apabila dalam waktu yang bersamaan, 

misalkan saja orang harus memilih merayakan Misa Kudus atau jalan salib, normalnya orang 

tersebut mesti memilih perayaan Ekaristi. Meskipun begitu devosi dapat dihubungkan dengan 

liturgi resmi sejauh norma-norma liturgi memungkinkan, seperti Misa kudus dalam rangka 

novena. 

3.1.5.2 Praktek Devosi Harus Dijauhkan dari Bahaya Praktek Magis 

Praktek magis apabila orang memandang kekuatan dan daya pengudusan berasal dari 

barang, mantra, hitungan angka itu sendiri.
18

 Misalnya, orang percaya bahwa rumusan doa 

novena tiga Salam Maria itulah yang membuat doanya terkabul. Atau, orang memandang bahwa 

jumlah angka Sembilan itulah yang membuat doanya akan terkabul. Umat harus senantiasa 

diingatkan bahwa sumber daya, kekuatan, dan terkabulnya doa hanyalah Allah saja. Berkat iman 

kepada Allah itulah, ujud doa dikabulkan. 

3.1.5.3 Devosi Harus Tetap Sesuai dengan Iman Gereja yang Benar 

Sikap dan antusiasme devosional harus tetap memperhatikan iman Gereja yang benar 

sebagaimana tertera dalam Kitab Suci dan Tradisi Gereja. Misalnya, orang tidak boleh begitu 

saja cepat percaya akan berita penampakan Bunda Maria atau orang suci lain. Gereja memang 
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biasa berhati-hati terhadap laporan kasus penampakan orang kudus. Gereja wajib menjaga dan 

memastikan bahwa suatu penampakan memang betul-betul autentik dari perkenan Ilahi. Apa 

yang menjadi keyakinan devosional umat tidak selalu harus menjadi iman Gereja universal. 

Pengagungan terhadap tokoh suci tertentu tidak boleh ke luar dari rel iman Gereja. Gereja 

membedakan antara penyembahan (latria) yang hanya dibaktikan bagi Allah saja dan 

penghormatan (dulia) yang dihaturkan kepada orang-orang kudus.
19

 Devosi kepada orang-orang 

kudus termasuk penghormatan. Di situ, patung dan gambar boleh digunakan bukan untuk 

disembah, melainkan dipakai sebagai sarana untuk menghormati pribadi orang kudus yang hidup 

di baliknya.
20

 

3.2 Sakramen Mahakudus 

3.2.1 Sakramen  

3.2.1.1 Arti Sakramen 

Kata sakramen dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Latin, Sacramentum. Kata Latin 

sacramentum berakar pada kata sacr, sacer yang berarti: kudus, suci, lingkungan orang suci atau 

bidang yang suci. Kata Latin sacrare berarti menyucikan, menguduskan atau mengkhususkan 

sesuatu atau seseorang bagi bidang yang suci atau kudus. Kata sacramentum menunjuk tindakan 

penyucian itu ataupun hal yang menguduskan. Adapun dalam masyarakat Romawi kuno, 

sacramentum juga digunakan menurut dua pengertian yang sangat kongkret tetapi religius juga. 

Pertama, kata sacramentum menunjuk sumpah prajurit yang digunakan untuk menyatakan 

kesediaan diri seorang untuk mengabdikan diri atau menguduskan diri bagi dewata dan negara. 
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Kedua, kata sacramentum menunjuk pada uang jaminan atau denda yang ditaruh dalam satu kuil 

dewa oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berperkara dalam pengadilan. Pihak yang menang 

dalam perkara tersebut boleh mengambil kembali uangnya, sementara pihak yang kalah harus 

merelakan uangnya menjadi milik dewa atau negara. Keputusan hakim dipandang sebagai 

keputusan dewa sendiri.
21

 

Istilah Latin sacramentum ini digunakan oleh orang Kristen pada abad II untuk 

menerjemahkan kata Yunani mysterion yang terdapat dalam Kitab Suci.
22

 Oleh karena itu, 

pengertian sakramen mesti digali dari makna kata mysterion dalam Kitab Suci. Sebab, 

munculnya kata sacramentum aslinya untuk menerjemahkan kata mysterion tersebut. 

3.2.1.2 Sakramen dalam Kitab Suci 

3.2.1.2.1 Perjanjian Lama 

Dalam Kitab Suci, kata Yunani mysterion digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani 

sod atau kata Aram raz. Kata mysterion ini berakar pada kata my, kata kerjanya myein, yang 

berarti menutup mulut atau mata sebagai reaksi atas pengalaman yang mengatasi nalar, suatu 

pengalamn yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dengan demikian, makna dasar 

mysterion berhubungan dengan pengalaman akan Yang Ilahi, yakni suatu pengalaman batin yang 

tak terlukiskan dengan kata-kata karena berjumpa dengan Yang Ilahi. Kata mysteria sendiri 

menunjuk pada suatu rangkaian ibadat rahasia dalam masyarakat Yunani kuno.
23

 

3.2.1.2.2 Perjanjian Baru 
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Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, kata mysterion lebih banyak digunakan dalam 

pengertian profan daripada kultis (misalnya: Tob 12:7; Ydt 2:2; Sir 22:22; 2 Mak 13:21). 

Sedangkan Kitab Kebijaksanaan umumnya memahami mysterion sebagai Allah sendiri yang 

mewahyukan diri kepada orang-orang yang mempunyai kebijaksanan (bdk. Keb 6:22). Pada 

Kitab Daniel, kata mysterion mempunyai motif eskatologis yang kuat. Kata mysterion menunjuk 

Allah sendiri yang akan menyingkapkan rahasia pada zaman yang akan datang (bdk. Dan 2:28-

30.47). 

Kitab Suci Perjanjian Baru di satu pihak melanjutkan gagasan dasar mysterion ini, yakni 

Allah yang menyingkapkan atau menyatakan diri dan rencana penyelamatan-Nya dalam sejarah. 

Di lain pihak, Perjanjian Baru memandang bahwa rencana penyelamatan Allah yang dinyatakan 

dalam sejarah itu kini telah terlaksana secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, 

pengertian mysterion yang diterjemahkan dengan kata sacramentum itu berarti rencana 

keselamatan Allah yang diwujudkan dan terlaksana dalam sejarah dan memuncak dalam diri 

Yesus Kristus (bdk. Ef 1:9-10; 3:9; Kol 1:26; Rm 16:25-26). 

Jadi dalam Kitab Suci, arti kata sakramen yang digunakan untuk menerjemahkan kata 

mysterion bukan menunjuk pengertian tujuh sakramen sebagaimana biasa kita pahami selama ini. 

Istilah sakramen atau mysterion  lebih menunjuk pada dua cirri pokok. Pertama, mysterion 

menunjuk pada tegangan dinamik antara Yang Ilahi dan yang manusiawi, yang tidak kelihatan 

dan yang kelihatan, rencana penyelamatan Allah yang tidak kelihatan dan penyingkapan atau 

pelaksanaannya dalam sejarah yang kelihatan. Kedua, mysterion menunjuk pada sejarah 

penyelamatan Allah yang terlaksana dan memuncak dalam diri Yesus Kristus. 
24
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3.2.1.3 Sakramen Tidak Sama dengan Tujuh Sakramen 

Umumnya bila kita mendengar kata “sakramen”, maka yang muncul pertama dalam 

benak kita ialah tujuh sakramen. Pemikiran seperti itu sudah biasa dan lazim. Namun, barangkali 

kita tidak tahu atau tidak sadar bahwa konsepsi seperti ini merupakan warisan dan tradisi abad 

pertengahan. Itu memang tidak salah. Jumlah sakramen yang ada tujuh memang diajarkan Gereja 

untuk pertama kalinya dalam Konsili Lyon II (1274), lalu Konsili Florenz (1439). Ajaran ini 

ditegaskan kembali oleh Konsili Trente pada tahun 1547.
25

  

Berkat pembaruan liturgi dan teologi Gereja sejak awal abad XX, kini kata “sakramen” 

tidak lagi disempitkan “hanya berarti tujuh buah”. Kata “sakramen” tidak hanya sekedar 

menunjuk jumlah tujuh saja, tetapi merupakan istilah yang memiliki arti yang lebih luas dan 

mendalam. Pengertian sakramen dikembalikan kepada makna aslinya sebagaimana terdapat 

dalam pemahaman Kitab Suci dan tradisi teologi para Bapa Gereja. Dalam teologi modern 

dewasa ini, pengertian sakramen menunjuk pada sesuatu dan itu bisa apa saja sejauh memiliki 

ciri sakramental, yakni memuat unsur Ilahi atau pengalaman akan Allah dan unsur manusiawi 

yang berupa pengalaman kongkret historis yang menjadi simbolisasinya. Tentu tidak semua hal 

diakui oleh Gereja sebagai sakramen. 

Masing-masing kita dapat menyebut sesuatu sebagai sakramen, sejauh sesuatu itu 

memang menjadi simbol dari pengalaman kita akan kasih Tuhan melalui seseorang atau hal-hal 

tertentu yang menjadi simbolnya. Namun, tentu saja hal itu hanya berlaku untuk kita saja dan 

belum tentu diakui oleh Gereja sebagai sakramen. 
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Penting untuk diingat bahwa istilah “sakramen” ternyata tidak sama saja dengan tujuh 

sakramen. Istilah itu memuat satu pengertian yang luas dan mendalam. Pengertian sakramen 

menunjuk suatu ciri atau pemikiran sakramental, yang mencakup dinamika tegangan relasi antara 

isi yang dilambangkan dan simbol yang menjadi ungkapannya. Seluruh pengertian tersebut mesti 

dijelaskan dan dipahami dalam terang Kitab Suci dan keseluruhan Tradisi dan teologi Gereja. 

3.2.2 Sakramen Mahakudus 

Sakramen ini berwujud roti dan anggur yang telah dikonsekrir dalam perayaan Ekaristi, 

yang lazim juga disebut Tubuh dan Darah Kristus. Gereja Katolik Roma memakai roti tak beragi, 

sebab Kristus mengadakan Sakramen Mahakudus dengan roti tanpa ragi. Roti itu juga harus dari 

gandum yang masih  baru.
26

 Roti yang dipakai Gereja Katolik mempunyai bentuk khas, kecil, 

tipis, bundar, dan sebenarnya tidak berbentuk roti. Roti itu disebut Hosti.
27

  

Sakramen Mahakudus juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Kristus di tengah jemaat, 

dan kalau disambut menjadi tanda dan sarana persekutuan umat dengan Tuhan dan dengan 

sesama kaum beriman, sehingga berkat persatuan ini mereka bersama-sama menjadi satu Tubuh 

Kristus. Dalam hal ini Kristus juga bertindak sebagai sakramen Bapa
28

, sehingga jemaat juga 

pada saat yang sama bersatu dengan Bapa melalui Kristus. Pusatnya bukanlah roti dan anggur, 

melainkan Kristus, yang karena iman, hadir dalam seluruh umat.
29

 Sakramen Ekaristi berkaitan 

erat sekali dengan perayaan Ekaristi karena sakramen ini hanya mungkin ada lewat perayaan 

Ekaristi. Di samping untuk disambut dalam perayaan Ekaristi, Sakramen Mahakudus juga 
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disimpan dalam tabernakel untuk pelayanan komuni orang sakit (Viaticum), dan ibadat sembah 

sujud atau kebaktian kepada Sakramen Mahakudus.
30

 Hal ini hendak menunjukkan keyakinan 

bahwa Kristus tetap tinggal dalam roti yang dikonsekrir, juga sesudah perayaan sakramen itu 

selesai sehingga Ia bisa disembah dan dihormati dalam devosi-devosi Ekaristi.
31

 

3.3 Devosi Kepada Sakramen Mahakudus  

3.3.1 Sejarah Devosi Sakramen Mahakudus 

Sikap batin penuh hormat dan menyembah pada Tuhan yang hadir dalam Ekaristi telah 

hidup di hati umat beriman sejak awal Gereja. Gereja abad-abad pertama  memiliki kebiasaan 

untuk menyimpan hosti suci dan mengirimkannya bagi orang-orang yang tidak bisa hadir dalam 

perayaan Ekaristi karena terhalang secara fisik, seperti sakit atau di penjara. Pada zaman 

Patristik, St. Sirilus dari Yerusalem berkata: “Dalam adorasi dan penyembahan, bungkukkanlah 

dirimu dan berkatalah „Amin‟”. Terhadap Kristus yang hadir dalam rupa roti, ia berkata: “Dalam 

rupa roti dan anggur, janganlah hanya melihat unsur alamiah sebab Tuhan telah tegas 

mengatakan bahwa itu adalah tubuh dan darah-Nya: iman memastikan bagimu, kendati indra 

menunjuk kepada yang lain”. Sedangkan St. Agustinus mengatakan bahwa, “tidak seorang pun 

makan tubuh (Kristus) ini jikalau ia tidak terlebih dahulu menyembah-Nya…tetapi ia akan 

berdosa jika tidak menyembah-Nya”.
32

 

Berbagai bentuk devosi Ekaristi seperti sebagian besar kita kenal hingga hari ini muncul 

sejak abad pertengahan dan khususnya pada abad XI dengan kasus Berengarius, seorang imam 
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dari Katedral di Tours yang menyangkal Realis Praesentia, yaitu kehadiran Kristus secara real 

dalam rupa roti dan anggur. Untuk melawan ajaran sesat Berengarius yang menolak Realis 

Praesentia  itu, umat beriman Kristiani justru semakin semangat untuk menghormati Tuhan yang 

hadir dalam Sakramen Mahakudus. 

Perkembangan devosi Ekaristi malah semakin marak. Ini tampak sekali pada abad ke-17 

dan ke-18. Kita bisa melihatnya pada gaya pembuatan altar dan dekorasi gereja yang begitu 

megah dan meriah pada zaman Barok dan Rokoko sebagai ungkapan penghormatan kepada 

keagungan Sakramen Mahakudus yang ditahtakan di tabernakel. Pada abad ke-19 muncullah 

berbagai Kongregasi Religius di Eropa yang menempatkan devosi kepada Sakramen Mahakudus 

sebagai spiritualitasnya. Pada permulaan abad ke-20 terjadilah gerakan pembaruan liturgi dan 

teologi. Dalam bidang teologi Ekaristi dan khususnya pada devosi Ekaristi, terjadi pula 

pembaruan yang kembali menekankan hubungan yang tak terpisahkan antara devosi Ekaristi dan 

perayaan Ekaristi itu sendiri. 

3.3.2 Bentuk-bentuk Devosi Terhadap Sakramen Mahakudus 

3.3.2.1 Devosi Bersama 

Devosi bersama atau komunal meliputi: adorasi Ekaristi, prosesi atau perarakan 

Sakramen Mahakudus, dan Kongres Ekaristi. Dalam bentuknya yang bersama ini biasanya 

diberikan Berkat Sakramen Mahakudus kepada umat. 

3.3.2.1.1 Adorasi Ekaristi 

Adorasi Ekaristi adalah bentuk devosi Ekaristi yang intinya sebagai sembah sujud kepada 

Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Sakramen Mahakudus. Sri Paus Benediktus XVI dalam 



homilinya untuk kaum muda sedunia di Köln, Jerman, tahun 2005 mengatakan bahwa adorasi 

Ekaristi merupakan tindakan sembah sujud yang tidak lain dijiwai dan dipenuhi oleh rasa  cinta 

kasih yang mendalam kepada Tuhan, sebagaimana sebuah ciuman dan pelukan yang penuh kasih 

sayang, sebab Tuhan telah mengasihi kita dan memberikan hidup-Nya bagi kita. Paus Benediktus 

juga menyebut adorasi sebagai perpanjangan dan pendalaman dari apa yang kita rayakan dalam 

Ekaristi .
33

 

Adorasi Ekaristi bukanlah acara tambahan atau sekedar kegiatan yang biasa kita lakukan 

karena kita mempunyai waktu. Gereja mengajarkan dengan jelas bahwa Adorasi Ekaristi sama 

sekali tidak terpisahkan dari perayaan Ekaristi sendiri.  

Dalam  Ekaristi, putra Allah datang untuk menjumpai kita dan ingin menjadi satu dengan kita; 

adorasi Ekaristi hanyalah konsekuensi alami dari perayaan Ekaristi, yang adalah tindakan adorasi 

paling luhur dari Gereja. Menerima Ekaristi berarti menyembah Dia yang kita terima. Hanya 

dengan cara ini kita menjadi satu dengan Dia, dan sungguh boleh mencicipi keindahan liturgi 

surgawi. Kegiatan adorasi di luar Misa memperpanjang dan mengintensifkan segala yang terjadi 

dalam perayaan Ekaristi sendiri. Sungguh hanya dalam adorasi penyambutan yang mendalam dan 

tulus dapat menjadi matang.
34

 

Dengan demikian Gereja menyatakan bahwa Adorasi Ekaristi itu merupakan konsekuensi 

alami dari perayaan Ekaristi. Apabila orang sungguh mencintai Ekaristi, ia juga akan suka 

Adorasi; dan apabila orang suka Adorasi, orang tentu juga mencintai Ekaristi. 

3.3.2.1.2 Prosesi atau Perarakan Sakramen Mahakudus 

Prosesi Sakramen Mahakudus  merupakan praktek devosi Ekaristi  yang berkembang 

bersamaan dengan bertumbuh dan menjamurnya berbagai bentuk devosi Ekaristi dalam rangka 

penghayatan iman akan kehadiran Kristus dalam rupa roti dan anggur sekaligus reaksi terhadap 

kasus Berengarius abad XI. Sejak abad XIV, orang semakin bersemangat untuk menghormati 

                                                           
33

 E. Martasudjita, Pr., Ekaristi, Makna dan Kedalamannya Bagi Perutusan Di Tengah Dunia, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 29.   
34

 SCar. art. 66. 



Sakramen Mahakudus secara lebih meriah, yakni dengan mengadakan perarakan atau prosesi 

Sakramen Mahakudus. Prosesi Sakramen Mahakudus ini sering dihubungkan dengan berbagai 

perayaan lain seperti perayaan Paskah, Pentakosta, Semua Orang Kudus, Natal, pemberkatan 

gereja, dan lain-lain.
35

   

Praktek devosi Sakramen Mahakudus ini hingga kini masih dijalankan. Di beberapa 

Negara Eropa, prosesi Sakramen Mahakudus secara meriah diadakan dalam rangka Hari Raya 

Tubuh dan Darah Kristus itu. Di Gereja kita di Indonesia, prosesi Sakramen Mahakudus ini 

selalu kita adakan pada hari Kamis Putih sesudah Ekaristi dan sebelum malam tirakatan atau 

tuguran di depan Sakramen Mahakudus.  

Tujuan prosesi atau perarakan Sakramen Mahakudus ini ialah untuk mengungkapkan 

kesaksian iman dan hormat bakti kepada Sakramen Mahakudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang 

hadir dalam Ekaristi. 

 

 

3.3.2.1.3 Kongres Ekaristi 

Kongres-kongres Ekaristi merupakan pertemuan umat beriman tingkat nasional dan 

internasional untuk mengadakan perayaan dan pendalaman Ekaristi sebagai ungkapan kebaktian 

yang istimewa kepada Ekaristi dan sekaligus dalam konteks kesatuan-persaudaraan dengan umat 

beriman dari berbagai tempat. Kongres Ekaristi bermula dari inisiatif Marie Marthe Tamisier 

(1834-1910), seorang perempuan awam dari Prancis yang begitu giat dan semangat dalam 
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devosinya kepada Sakramen Mahakudus. Gagasan awalnya ialah agar penghormatan terhadap 

Sakramen Mahakudus dilaksanakan secara meriah dan umum untuk menyembah Tuhan Yesus 

Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Atas persetujuan Paus Leo XIII, kongres Ekaristi yang 

pertama dapat diadakan di Lille pada tahun 1881. Semula Kongres Ekaristi dilaksanakan dua 

tahun sekali, kemudian menjadi tiga tahun sekali, dan sekarang menjadi empat tahun sekali. 

Pada setiap Kongres Ekaristi diambil satu tema tertentu untuk mendalami Ekaristi, 

meningkatkan devosi Ekaristi, dan menghubungkannya dengan buah-buah Ekaristi pada 

kesaksian hidup. Pada Kongres Ekaristi itu, biasanya Paus mengutus seorang Legatus (bahasa 

Latin: utusan), kecuali beliau hadir sendiri. 

Kongres Ekaristi kini telah menjadi devosi Ekaristi yang dilaksanakan secara meriah dan 

bersifat mondial mengingat para pesertanya adalah para wakil dari Gereja di seluruh dunia.  

Takhta Suci sendiri menilai Kongres Ekaristi itu sebagai yang harus dijunjung tinggi sebagai 

“tanda iman dan cinta kasih sejati”. 

 Dokumen Eucharistiae Sacramentum dari Kongregasi Ibadat memberi ketentuan 

hubungan dengan Kongres Ekaristi ini:
36

 

 Perayaan Ekaristi hendaknya menjadi pusat dan puncak dari seluruh kegiatan dan harus 

ditunjang berbagai ulah kebaktian atau devosi. 

 Perayaan-perayaan sabda Tuhan, sidang-sidang, dan pertemuan umum hendaknya 

menggali tema kongres yang jelas. 

 Hendaknya diberikan kesempatan untuk doa bersama ataupun sembah sujud bersama 

selama waktu yang cukup lama di hadapan Sakramen Mahakudus. 
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 Prosesi Sakramen Mahakudus bisa diadakan namun harus mengindahkan situasi sosial 

dan religius masyarakat stempat. 

3.3.2.2 Devosi Pribadi 

3.3.2.2.1 Doa syukur sesudah Misa Kudus 

Doa pujian dan syukur yang dilakukan secara pribadi sesudah penerimaan komuni 

merupakan kebiasaan yang masih dijalankan di mana-mana. Pedomaan Umum Misale Romawi 

88 memuat ketentuan dari kebiasaan ini:  

Sesudah pembagian Tubuh dan Darah Kristus selesai, sebaiknya imam dan umat beriman 

berdoa sejenak dalam keheningan. Dapat juga dilagukan madah syukur atau nyanyian pujian, 

atau didoakan mazmur, oleh seluruh jemaat.
37 

Lebih bagus lagi apabila sesudah perayaan Ekaristi selesai, umat tidak langsung bergegas 

pulang, tetapi berdoa dalam hati dalam keheningan untuk menghaturkan sembah sujud dan 

syukur kepada Tuhan. 

3.3.2.2.2 Visitasi atau Kunjungan kepada Sakramen Mahakudus 

Praktek visitasi atau kunjungan kepada Sakramen Mahakudus berkembang sejak akhir 

abad XII. Hal itu tampak dalam salah satu tulisan yang ditujukan kepada beberapa perempuan 

yang hidup sebagai rubiah dekat gereja: 

Arahkan pikiran-pikiranmu kepada Tubuh dan Darah Tuhan yang mulia di atas altar dan 

berlututlah di hadapanNya dengan salam ini: salam wahai Dikau sang pencipta! Salam, betapa 

mulia penebusan kami! Salam, penuhilah harapan kami! ...padaMulah sukacita kami….
38

 

 Rumusan salam ini tampaknya berasal dari kebiasaan salam yang disampaikan oleh 

imam-imam sebagai doa devosi pribadi saat berdoa di depan Sakramen Mahakudus. 

                                                           
37

 PUMR. art. 88. 
38

 E. Martasudjita, Pr., Adorasi Ekaristi Tuntunan Ringkas, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 46  



Umat beriman sangat dianjurkan untuk rajin mengadakan kunjungan kepada Sakramen 

Mahakudus sebagai ungkapan syukur, ungkapan cinta kasih, dan silih. Agar umat dapat dengan 

mudah mengadakan visitasi kepada Sakramen Mahakudus, maka dianjurkan agar gedung gereja 

terbuka bagi umat beriman setiap hari, sekurang-kurangnya selama beberapa jam, kecuali ada 

alasan yang berat.
39

 Dalam hal ini, para pastor paroki wajib mendorong, menghidupi dan 

menghidupkan berbagai bentuk devosi kepada Sakramen Mahakudus ini.
40

  

3.3.3 Teologi Devosi Terhadap Sakramen Mahakudus 

Semua bentuk devosi kepada Sakramen Mahakudus memperoleh sumbernya dari Misa 

Kudus, dan memiliki arah dan tujuannya kepada perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu induk 

dan sekaligus muara dari semua kegiatan devosi Ekaristi. Dengan demikian Ekaristi menjadi 

sumber  dan tujuan dari seluruh bentuk devosi Ekaristi. 

3.3.3.1 Segi Kristologis Devosi Ekaristi 

 Devosi Ekaristi merupakan ungkapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir 

dengan seluruh misteri penebusan-Nya sebagaimana dirayakan secara sakramental dalam 

perayaan Ekaristi. Perayaan iman Gereja yang menghadirkan Kristus dan seluruh misteri 

penebusan-Nya berlangsung dalam misa kudus. Misteri penebusan Kristus itu mengalami 

puncaknya pada kurban salib Kristus. Itulah yang dirayakan dan dihadirkan dalam Misa kudus, 

terutama dikenangkan dalam Doa Syukur Agung. Melalui komuni, orang tidak hanya disatukan 

dengan diri Yesus Kristus saja, tetapi juga dengan seluruh peristiwa penebusan-Nya, bahkan 
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dengan seluruh sabda dan karya-Nya, wafat dan kebangkitan-Nya. Misteri penebusan Kristus 

yang begitu agung dan luhur dan yang kini hadir penuh dalam rupa roti, yakni dalam Ekaristi, 

dalam Sakramen Mahakudus, itulah yang kini disyukuri dan kepadanya disampaikan sembah 

sujud dan penghormatan oleh umat beriman yang sedang berdevosi Ekaristi. Maka dalam devosi 

Ekaristi kita sebenarnya mengungkapkan puji syukur, sembah sujud, serta keagungan atas 

misteri kasih Allah yang terwujud dalam karya penebusan Kristus yang dirayakan dalam 

perayaan Ekaristi.
41

 

3.3.3.2 Segi Eklesiologis Devosi Ekaristi 

Dalam devosi Ekaristi, sembah sujud dan bakti kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir 

dalam Ekaristi itu membawa serta iman seluruh Gereja sepanjang zaman. Devosi memang bukan 

merupakan perayaan liturgi resmi Gereja. Akan tetapi, yang dihayati dan dikembangkan dalam 

devosi Ekaristi itu adalah iman Gereja sendiri yang begitu mantap meyakini kehadiran Tuhan 

Yesus Kristus yang menebus dalam Ekaristi kudus. Yang diimani Gereja ialah Kristus yang tetap 

hadir dalam Sakramen Mahakudus meskipun Misa kudus telah selesai. Dengan demikian, iman 

akan kehadiran Kristus yang tetap dalam Sakramen Mahakudus sekaligus mengungkapkan 

keyakinan Gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir dan menyertai kehidupan Gereja 

dan perutusan-Nya di dunia.
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3.3.3.3 Segi Liturgis Devosi Ekaristi 
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Devosi Ekaristi dapat dikatakan sebagai perpanjangan madah syukur komuni. Dalam 

bagian Liturgi Ekaristi, sesudah menyambut komuni, kita diajak untuk hening ataupun 

melambungkan madah pujian atau syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang agung. Dengan 

devosi Ekaristi, madah pujian tersebut diperpanjang dan diperluas. Itulah berbagai macam 

bentuk devosi Ekaristi. Pujian dan syukur dalam devosi itu menjadi perpanjangan dan perluasan 

madah pujian dalam Ekaristi, juga apabila devosi itu diadakan di luar misa kudus.
43

 

3.3.3.4 Segi Pastoral Devosi Ekaristi 

Devosi Ekaristi dapat memenuhi kerinduan dan dambaan batin-afektif dari umat beriman. 

Kekhasan devosi adalah sifatnya yang mampu memenuhi dambaan batin-afektif dari diri orang 

beriman. Dalam devosi, logika rangkaian upacara atau ketetapan rumusan tidak terlalu penting. 

Di hadapan Tuhan yang hadir, orang dapat menikmati kesatuan hubungannya dengan Dia dan 

juga dapat menyampaikan segala keluh kesah, suka duka, kegembiraan dan keprihatinannya. 

Dari segi inilah devosi Ekaristi akan ikut membantu umat beriman dalam merayakan dan 

menghayati Misa kudus secara lebih mendalam dan bermakna.
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3.3.3.5 Segi Mistik-Spiritual Devosi Ekaristi 

Devosi Ekaristi juga memungkinkan pertumbuhan rohani umat beriman secara lebih 

mendalam dan seimbang. Dengan perayaan Ekaristi, orang berpartisipasi dalam misteri 

penebusan Kristus. Partisipasi itu tampak nyata dalam komuni kudus, saat orang dipersatukan 

dengan Kristus yang menebus itu secara sakramental. Kesatuan dengan Tuhan yang terjadi 

secara istimewa dan  mengagumkan dalam Misa kudus itu disadari, dihayati, dan disyukuri 
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dalam devosi Ekaristi. Dengan demikian, devosi Ekaristi dapat membantu perkembangan hidup 

mistik atau pengalaman mistik dalam arti dasar: yakni kesatuan hidup dengan Tuhan sendiri.
45
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