
BAB IV 

DEVOSI TERHADAP SAKRAMEN MAHAKUDUS DI LUAR MISA 

MENURUT ENSIKLIK ECCLESIA DE EUCHARISTIA ARTIKEL 25 

 

4.1 Ensiklik Ecclesia de Eucharistia 

4.1.1 Latar Belakang Lahirnya Ensiklik Ecclesia de Eucharistia 

Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang lahirnya Ensiklik Ecclesia de 

Eucharistia, yaitu sebagai berikut:
1
 

4.1.1.1 Alasan yang Bersifat Selebrasi atau Perayaan 

Paus Yohanes Paulus II ingin merayakan pesta perak kepausannya dengan permenungan 

akan Ekaristi sebagai “ungkapan syukur kepada Tuhan dengan mengaruniakan Ekaristi dan 

imamat”.
2
 Terkait dengan hal itu, ensiklik diterbitkan pada hari Kamis Putih yang selalu 

dikatakan oleh Yohanes Paulus II sebagai hari Ekaristi dan Imamat. Kecintaannya kepada Bunda 

Maria mendorongnya untuk memaklumkan tahun ke dua puluh lima masa kepausannya itu 

sebagai tahun Rosario. Dan sekaligus dalam semangat milenium baru, Bapa Suci mengajak kita 

semua untuk “merenungkan wajah Kristus dan merenungkannya bersama Bunda Maria”.
3
 Dalam 

rangkaian selebrasi itulah Paus Yohanes Paulus II menyampaikan penulisan EE ini: “itulah 

sebabnya, saya tidak dapat melewatkan hari Kamis Putih 2003 tanpa bermenung di depan “wajah 

Ekaristi” dari Kristus dan menunjukkan dengan semangat baru kepada Gereja yang berpusatkan 
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 EE. art.7.  

3
 EE. art.6.  



Ekaristi. Darinyalah Gereja hidup. Dari „roti hidup‟ inilah Gereja beroleh maknanya. Bagaimana 

mungkin saya tidak merasa terdorong mengajak orang lain mengalaminya secara baru?”.
4
 

4.1.1.2 Alasan Teologis-Eklesiologis 

4.1.1.2.1 Gereja Hidup dari Ekaristi  

Gereja hidup dari Ekaristi (Ecclesia de Eucharistia). Itulah judul ensiklik ini. Gereja 

hidup dari Ekaristi tentu saja bukan pertama-tama karena ritus-upacaranya, melainkan terutama 

karena apa yang dihadirkan dan dirayakan dalam ritus atau perayaan Ekaristi itu. Apa yang 

dirayakan dan dihadirkan dalam Ekaristi itu tidak lain adalah misteri Paskah yang menjadi 

puncak misteri penebusan Kristus melalui peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya. 

Karena misteri kehadiran Yesus Kristus dan seluruh karya penebusan-Nya dalam Ekaristi inilah, 

Bapa Suci menegaskan ajaran Konsili Vatikan II akan Ekaristi sebagai sumber dan puncak 

seluruh hidup Kristiani. Dari realitas kristologis-soteriologis itulah Bapa Suci bisa mengatakan 

bahwa Gereja lahir dari Misteri Paskah, dan karenanya Ekaristi menjadi jantung hidup Gereja.
5
 

4.1.1.2.2 Ekaristi Menjadi Milik Gereja yang Paling Berharga dalam Peziarahannya 

Sepanjang Zaman
6
  

Kesaksian akan hal itu berlimpah ruah dalam berbagai karya Konsili dan para paus. Di 

samping mempersatukan dengan Kristus dan seluruh karya penebusan-Nya yang berpuncak pada 

misteri paskah itu, Ekaristi juga sungguh-sungguh berciri kosmik, bersifat universal. Hal itu 

dikatakan oleh Bapa Suci, sesudah ia mengenang pengalamannya selama ia merayakan Ekaristi 
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di berbagai tempat di dunia ini, baik di basilica maupun di gunung, pantai, danau dan laut 

ataupun di altar stadion, dan lapangan-lapangan kota. Beliau menulis. 

pelbagai panorama perayaan Ekaristi ini telah memeteraikan pengalaman yang mengesankan 

bahwa Ekarirsti bersifat universal, sungguh berciri kosmik, benar-benar kosmik. Sebab 

walaupun Ekaristi, dirayakan di Gereja desa, ia senantiasa dirayakan pada altar dunia. Ia 

merangkul dan meresapi segenap ciptaan.
7
 

4.1.1.3 Alasan Pastoral 

Di satu pihak, Bapa Suci meneguhkan gerakan pembaharuan liturgi sebagaimana 

didorong oleh Konsili Vatikan II. Dari pembaharuan itu, tumbuh macam-macam hal yang bagus: 

semakin besarnya kesadaran dan partisipasi aktif dan berdaya guna dari Ekaristi bagi para imam, 

praktek devosi kepada sakramen Mahakudus yang memberi manfaat rohani yang besar dan 

sebagainya. Namun di lain pihak, Bapa Suci prihatin dengan berbagai “keredupan” yang terjadi 

di sekitar Ekaristi ini. Berbagai keredupan ini tampak dalam contoh yang disebut dalam ensiklik 

sendiri: praktek adorasi kepada Ekaristi yang hampir terlupakan, penyalahgunaan dan 

pemiskinan akan makna Ekaristi, penyempitan hakekat Ekaristi ke soal daya gunanya dalam 

pewartaan hingga mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Katolik mengenai pelayan sakramen dan 

aneka praktek perayaan Ekaristi lain yang bertentangan dengan disiplin iman Gereja. Alasan 

sangat mendasar mengapa Paus merasa keberatan dan menolak berbagai praktek yang 

menyimpang itu adalah: 

Ekaristi adalah karunia yang terlalu berharga untuk diserahkan kepada ketidaktentuan dan 

pelecehan”. Saya berharap bahwa Ensiklik ini dapat memberikan sumbangsinya bagi 

penghapusan awan kelam pada ajaran dan praktek yang harus ditolak sehingga Ekaristi harus 

bersinar dalam seluruh misterinya yang cemerlang. 
8
 

 

4.1.2 Gambaran Umum Ensiklik Ecclesia de Eucharistia 
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Ensiklik EE adalah ensiklik terakhir dari Paus Yohanes Paulus II. Ensiklik ini 

disampaikan pada hari Kamis Putih, 17 April 2003, yang kebetulan juga waktu itu masih dalam 

rangka tahun Rosario. Ensiklik ini disampaikan kepada para uskup, imam, diakon, para anggota 

hidup bakti, dan segenap umat beriman. 

Ensiklik ini sebaiknya ditempatkan dalam keseluruhan ajaran Gereja mengenai Ekaristi, 

khususnya dari Konsili Vatikan II. Sri Paus menegaskan kembali poin-poin pokok ajaran Gereja 

tentang Ekaristi. Selain itu dalam ensiklik ini, tampak pula sisi teologis devosi pribadi Sri Paus 

terhadap Ekaristi, seperti hubungan Ekaristi dan Bunda Maria. Dengan dikeluarkannya ensiklik 

tersebut pada hari Kamis Putih, Paus Yohanes Paulus II secara konsisten melanjutkan tradisi 

penulisan surat pribadi kepada semua imam di seluruh dunia pada masa pontificalnya (sejak 

Kamis Putih tahun 1979). Hanya saja dalam ensiklik ini alamat surat diperluas dan isinya juga 

lebih menyeluruh. Boleh dikatakan, ensiklik ini menjadi rangkuman ajaran Bapa Suci Yohanes 

Paulus II mengenai Ekaristi. 

Isi ajaran EE sangat kaya, mendalam dan menyangkut banyak hal. Di satu pihak, isi 

ajaran EE diungkapkan dalam “bahasa dokumen” yang kita kenal padat, berisi, tapi berat. 

Namun di lain pihak, poin-poin yang dibahas dalam EE bisa menyangkut banyak hal yang 

konkret juga.
9
 

Ensiklik Ecclesia de Eucharistia terdiri dari 61 nomor dengan penjabarannya sebagai berikut: 

 Pengantar 

Bagian ini terdiri dari sepuluh nomor (No. 1-10), yang berisi latar belakang 

dikeluarkannya ensiklik ini dan kepada siapa ensiklik ini dialamatkan. 
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 Bab I Misteri Iman 

Bab ini terdiri dari sepuluh nomor (No. 11-20), yang berbicara tentang Ekaristi sebagai 

suatu misteri iman. 

 Bab II Ekaristi Membangun Gereja 

Bab ini terdiri dari lima nomor (No. 21-25), yang berbicara tentang Ekaristi dalam 

membangun Gereja. 

 Bab III Sifat Apostolik Ekaristi dan Gereja 

Bab ini terdiri dari delapan nomor (No. 26-33), yang berbicara tentang sifat Apostolik 

Ekaristi karena dirayakan oleh Gereja dengan mengacu kepada iman Para Rasul. 

 Bab IV Ekaristi dan Persekutuan Gerejani 

Bab ini terdiri dari dua belas nomor (No. 34-45), yang berbicara tentang Ekaristi dalam 

hubungannya dengan persekutuan Gereja. 

 Bab V Perayaan Ekaristi 

Bab ini terdiri dari enam nomor (No. 46-51), yang berbicara tentang landasan perayaan 

Ekaristi dalam Kitab Suci dan Tradisi serta pentingnya memperhatikan norma-norma 

liturgi Ekaristi agar keotentikannya tetap terjaga. 

 Bab VI Sekolah Maria “Wanita Ekaristi” 

Bab ini terdiri dari enam nomor (No. 52-57), yang berbicara tentang hubungan yang erat 

antara Bunda Maria dan Ekaristi. 

 Kesimpulan 

Bagian ini terdiri dari empat nomor (No. 58-61), yang berbicara tentang perasaan Bapa 

Suci berkaitan dengan dikeluarkannya ensiklik ini dan harapannya tentang pembaharuan 

bagi Gereja yang berlangsung lewat Ekaristi.  



4.2 Devosi Terhadap Sakramen Mahakudus di luar Misa Menurut Ensiklik Ecclesia de 

Eucharistia Artikel 25 

4.2.1 Teks Ensiklik Ecclesia de Eucharistia artikel 25 

Penghormatan terhadap Ekaristi di luar Misa adalah harta yang tak ternilai untuk hidup Gereja. 

Penghormatan ini berhubungan hakiki dengan perayaan kurban Ekaristi. Kehadiran Kristus 

dalam rupa roti suci disimpan sesudah Misa-kehadiran yang bertahan selama terdapat rupa roti 

dan anggur-justru karena berasal dari perayaan kurban dan terarahkan kepada komuni, 

serentak sakramental dan rohani. Menjadi tanggungjawab para gembala, juga lewat kesaksian 

pribadi, mendorong adorasi Ekaristi dan khususnya eksposisi Sakramen Mahakudus ini, di 

samping doa adorasi di depan Kristus yang hadir dalam rupa Ekaristi. 

Betapa menyenangkan berhening bersama Dia, bersandar ke dada-Nya, seperti murid 

tercinta (lih. Yoh 13:25), sambil merasakan kasih tak terbatas dari hati-Nya. Bila pada dewasa 

kita, orang-orang kristiani harus dibedakan terutama oleh “seni berdoa”, bagaimana kita tidak 

merasa kebutuhan baru berwawancara rohani pada keheningan sujud, dalam kehangatan cinta, 

di depan Kristus, yang hadir dalam Sakramen Mahakudus? Saudara-saudariku, betapa 

seringnya saya mengalami ini, yang dari padanya saya menimba kekuatan, hiburan dan 

topangan! 

Praktek ini, berulangkali dipuji dan dianjurkan oleh Magisterium, ditopang oleh 

teladan banyak orang kudus. Dalam hal ini menonjollah St. Alfonsus Liguori, yang menulis: 

“Dari semua devosi, sembah sujud terhadap Yesus dalam Sakramen Mahakudus adalah yang 

paling agung daripada sakramen lain, yang paling berkenan kepada Allah dan paling 

bermanfaat bagi kita.” Ekaristi adalah khazanah maha berharga: bukan hanya dengan 

merayakannya tetapi juga dengan berdoa di hadapan-Nya di luar Misa, kita dimampukan 

berhubungan dengan mahasumber rahmat. Komunitas kristiani pendamba permenungan wajah 

Kristus dalam semangat yang saya utarakan dalam Surat Apostolik Ambang Milenium Baru 

(Novo Millennio Ineunte) dan Rosario Santa Perawan Maria (Rosarium Virginis Mariae), 

seyogianya tidak luput dari pengembangan segi puja Ekaristi, yang akan mempertahankan dan 

meningkatkan buah persekutuan kita dalam tubuh dan darah Tuhan. 

 

4.2.2 Pokok-pokok Pemikiran Ensiklik Ecclesia de Eucharistia Artikel 25 

4.2.2.1 Devosi kepada Sakramen Mahakudus Tidak Dipisahkan dari Perayaan Ekaristi 

Iman yang diungkapkan dalam berbagai bentuk devosi Ekaristi mestinya adalah iman 

Gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh hadir secara real atau nyata dalam Ekaristi. 

Devosi Ekaristi mesti dirayakan dan dihayati dalam kesatuannya yang tak terpisahkakn dari 

Perayaan Ekaristi, yakni dengan seluruh misteri kurban Salib Kristus yang dikenangkan dan 



dihadirkan dalam Misa Kudus.
10

 Bila kaum beriman menghormati Kristus yang hadir dalam 

Sakramen Mahakudus, hendaknya mereka ingat bahwa kehadiran itu bersumber pada kurban 

Ekaristi, dan terarah kepada persekutuan baik sakramental maupun spiritual.
11

 Karena itu, orang 

yang rajin berdevosi kepada Sakramen Mahakudus tentu juga sangat rajin mengikuti seluruh 

perayaan Ekaristi. Jika ia sudah merasa puas dengan doa di depan Sakramen Mahakudus dan 

malas untuk mengikuti misa kudus, maka devosinya itu tidak sehat dan tidak seimbang.  

4.2.2.1.1 Ekaristi adalah Sumber dan Puncak Kehidupan Gereja 

Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan Gereja. Konsili Vatikan II melalui Lumen 

Gentium menyatakan hal ini dengan  sangat tegas: 

Dengan ikut serta dalam kurban Ekaristi, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, mereka 

mempersembahkan Anak Domba Ilahi dan diri sendiri bersama dengan-Nya kepada Allah; 

demikianlah semua menjalankan perannya sendiri dalam perayaan liturgis, baik dalam 

persembahan maupun komuni suci, bukan dengan campur baur, melainkan masing-masing dengan 

caranya sendiri. Kemudian, sesudahnya memperoleh kekuatan dari tubuh Kristus dalam perjamuan 

suci, mereka secara konkrit menampilkan kesatuan umat Allah, yang oleh sakramen Mahaluhur itu 

dilambangkan dengan tepat dan diwujudkan secara mengagumkan.
12

 

Konsili Vatikan II tidak memisahkan Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari. Hidup 

sehari-hari memperoleh kekuatan dan dasarnya dari Ekaristi sebagai sumber. Dari Ekaristilah 

mengalir kekuatan yang menjiwai dan menggerakkan seluruh hidup orang Kristiani dalam 

mengarungi suka duka kehidupannya. Ekaristi sebagai puncak berarti bahwa semua bidang 

kehidupan yang dijalani umat Kristiani tertuju dan mengarah kepada Ekaristi. Demikian pula 

dengan devosi Ekaristi. Devosi Ekaristi harus bersumber pada Ekaristi dan mengarah atau 

menuju kepada Ekaristi. 
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Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan Gereja juga dinyatakan dalam 

Sacrosanctum Concilium: 

 Akan tetapi Liturgi itu puncak yang dituju kegiatan Gereja, dan serta merta sumber segala daya-

kekuatannya. Sebab usaha-usaha kerasulan mempunyai tujuan ini: supaya semua orang melalui 

iman dan baptis menjadi putera-putera Allah, berhimpun menjadi satu, meluhurkan Allah di 

tengah Gereja, ikut serta dalam Korban dan menyantap perjamuan Tuhan. Di lain pihak Liturgi 

sendiri mendorong Umat beriman, supaya sesudah dipuaskan “dengan  Sakramen-sakramen Paska 

menjadi sehati-sejiwa dalam kasih”(26). Liturgi berdoa supaya “mereka mengamalkan dalam 

hidup sehari-hari apa yang mereka peroleh dalam iman”(27). Adapun pembaharuan perjanjian 

Tuhan dengan manusia dalam Ekaristi menarik dan mengobarkan Umat beriman dalam cinta kasih 

Kristus yang membara. Jadi dari Liturgi, terutama dari Ekaristi, bagaikan dari sumber, mengalirlah 

rahmat kepada kita, dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan 

pemuliaan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya Gereja lainnya.  
13

 

Karena perayaan Ekaristi adalah puncak dan pusat liturgi sendiri, maka Ekaristi 

dinyatakan sebagai sumber dan puncak seluruh bidang kehidupan Kristiani. Hidup sendiri sudah 

dipandang sebagai ibadah (bdk. Rm 12:1; Yak 26:7). Maka, pernyataan “ekaristi sebagai sumber 

dan puncak seluruh kehidupan Gereja” menunjuk perhatian Vatikan II yang menghubungkan 

Ekaristi dengan seluruh spiritualitas hidup Gereja. 

Dalam dokumen Sacramentum Caritatis, Paus Benediktus XVI membahas hal ini dengan 

berpangkal dari ajaran Konsili Vatikan II yang menyebutkan bahwa “semua sakramen dan 

bahkan semua pelayanan gerejawi dan karya kerasulannya berhubungan erat dengan Ekaristi; 

sebab dalam Ekaristi tercakuplah seluruh harta kekayaan rohani Gereja, yakni Kristus sendiri, 

Paskah kita dan Roti Hidup kita.”
14

 Satu per satu sakramen dibahas dalam hubungan tak 

terpisahkan dengan Ekaristi. Misalnya hubungan Ekaristi dan Sakramen pengurapan orang sakit. 

Ada pernyataan yang sangat bagus dari Paus Benediktus XVI, “kalau Ekaristi menunjukkan 

bagaimana penderitaan dan wafat Kristus telah diubah menjadi kasih, maka pada gilirannya, 

pengurapan menyatukan orang sakit itu dengan pengurbanan diri Kristus demi keselamatan 
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semua orang; dengan demikian dalam misteri persekutuan orang kudus, mereka pun dapat ambil 

bagian dalam penebusan dunia”. Tanda paling jelas dari kedua sakramen ini akhirnya tampak 

dalam Viaticum; oleh karena itu pelayanan Viaticum hendaknya tidak pernah ditunda-tunda.
15

 

Semua penjelasan ini mau menegaskan bahwa Ekaristi memang sungguh penting bagi 

semua umat Kristiani dalam menjalankan kehidupannya. Kehidupan umat Kristiani harus selalu 

terinspirasi dan terarah kepada Ekaristi. Oleh karena itu, setiap orang yang mengambil bagian 

dalam perayaan Ekaristi, haruslah penuh gairah ingin berbuat baik, menyenangkan Allah dan 

hidup pantas sambil membaktikan diri kepada Gereja, melaksanakan apa yang diajarkan 

kepadanya, dan bertumbuh dalam kesalehan.
16

 Tentu pernyataan ini bukan mau meremehkan 

ibadat sabda atau ibadat-ibadat lain yang tentu saja juga baik dan pantas dilakukan. Akan tetapi, 

pernyataan ajaran Gereja bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup umat Kristiani 

memang memiliki implikasi ke praksis hidup umat Katolik.
17

 

4.2.2.1.2 Devosi Ekaristi Merupakan Konsekuensi Wajar dari Perayaan Ekaristi  

Paus Benediktus dalam Anjuran Apostoliknya mengenai Ekaristi, Sacramentum Caritatis 

mengatakan bahwa: 

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.
18
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Dalam dokumen ini, devosi dipandang sebagai perpanjangan atau tindakan memperdalam 

dari apa yang terjadi selama perayaan Ekaristi; hanya dalam Ekaristi, penerimaan Ekaristi yang 

mendalam menjadi matang. Oleh karena itu, kecintaan umat akan Ekaristi secara normal atau 

alami mestinya mendorong kepada kehendak dan keinginan untuk berdevosi Ekaristi, dan 

sekaligus sebaliknya, kegiatan devosi Ekaristi akan semakin mengobarkan cinta umat kepada 

perayaan Ekaristi 

Ekaristi pertama-tama dan terutama adalah karunia kasih Allah Tritunggal sendiri. Yang 

dirayakan dalam Ekaristi adalah kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada kita manusia yang 

telah dinyatakan melalui Putra-Nya Yesus Kristus yang mengurbankan diri-Nya di salib demi 

keselamatan kita, dan dengan Roh Kudus kita dapat mengimani dan mengalami kasih Allah 

Tritunggal yang menyelamatkan ini. Dengan demikian, intisari perayaan Ekaristi adalah kasih 

Allah yang telah dinyatakan dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. 

Devosi Ekaristi kemudian harus dipahami dalam kerangka dan alur tentang kasih Allah 

yang berpuncak pada misteri paskah ini. Devosi Ekaristi tidak lain adalah tanggapan umat untuk 

bersyukur atas kasih Allah yang tiada tara itu dengan cara bersujud dan menyembah di hadapan-

Nya justru karena kekaguman dan keterpesonaan yang tak terkatakan lagi atas kasih Allah yang 

penuh kerahiman dan belas kasih kepada kita umat yang berdosa ini.
19

 

Baik Ekaristi maupun devosi Ekaristi harus dipahami dan dihayati dari sudut kasih Allah 

yang telah dinyatakan dalam misteri paskah. Sebab Ekaristi ataupun devosi Ekaristi yang 

berwarnakan dan dijiwai oleh kasih Allah akan mengubah cara kita merayakannya. Kita pergi ke 

Misa Kudus dan melanjutkannya dengan devosi Ekaristi bukan pertama-tama untuk kepentingan 
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dan keperluan pribadi yaitu agar doa-doa permohonan kita dikabulkan Tuhan, akan tetapi untuk 

menanggapi kasih Allah yang telah kita alami secara nyata dan sunguh-sungguh, yakni melalui 

pengurbanan diri Kristus Putra-Nya di salib dan yang telah bangkit untuk memberi hidup baru, 

yakni hidup bersama Allah. 

Dalam tata ibadatnya, cara mengungkapkan kesatuan devosi Ekaristi itu dengan perayaan 

Ekaristi itu ialah menggunakan Hosti Suci yang dikonsekrir pada perayaan Ekaristi sebelumnya. 

Misalnya saja kita mengadakan devosi Ekaristi di luar Misa Kudus pada malam Rabu, 

hendaknya Hosti Suci yang akan ditahtakan adalah Hosti Suci yang dikonsekrir dalam perayaan 

Ekaristi pada hari Selasa pagi atau Selasa sore, atau Misa yang terdekat sebelumnya dengan 

devosi Ekaristi.
20

  

 

4.2.2.2 Tanggungjawab Para Gembala 

Kepada Gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan khazanah iman agar Gereja dengan bantuan Roh 

Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, 

mewartakan dan menjelaskannya dengan setia; Gereja mempunyai tugas dan hak asli untuk 

mewartakan Injil kepada segala bangsa, juga dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki 

Gereja sendiri, tanpa tergantung pada kekuasaan insan manapun juga.
21

 

Para imam, dengan pelayanan Uskup, ditakdiskan oleh Allah, supaya mereka secara 

istimewa ikut menghayati Imamat Kristus, dan dalam merayakan Ekaristi bertindak sebagai 
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pelayan  Dia, yang dalam Liturgi tiada hentinya melaksanakan tugas Imamat-Nya melalui Roh-

Nya demi keselamatan kita.
22

 

Pimpinan gerejawi setempat hendaknya dengan bijak mendorong adorasi Ekaristi, entah 

hanya singkat ataupun lebih lama atau bahkan dengan hampir tak putus-putus, dengan partisipasi 

umat. Karena selama beberapa tahun akhir-akhir ini di banyak tempat sembah-sujud kepada 

Sakramen Mahasuci itu menjadi suatu kebiasaan harian dan menjadi sumber tetap kesucian, 

walaupun ada juga tempat-tempat di mana secara nyata hampir tiada perhatian sama sekali untuk 

ibadat dalam bentuk adorasi Ekaristis itu.
23

 

Kepada para imam, Konsili Vatikan II menganjurkan, selain Ekaristi harian, juga devosi 

pribadi kepada Ekaristi Mahakudus, dan khususnya “wawancara pribadi dengan Kristus”, visitasi 

dan sembah sujud kepada Sakramen Mahakudus.
24

 Pada audiensi umum tanggal 9 Juni 1993, 

Paus Yohanes Paulus II mengajak dan mendorong para imam untuk rajin berdevosi Ekaristi 

dalam hidup harian. Berwawancara dengan Kristus yang hadir dalam Sakramen Mahakudus 

hendaknya menjadi “pembicaraan harian” para imam. Hadirnya Tuhan, tinggalnya Tuhan dalam 

Sakramen Mahakudus di gereja, kapel, atau ruang doa mestinya menjadi undangan Tuhan bagi 

kita untuk menjumpai-Nya, setiap hari.
25

  

4.2.2.2.1 Uskup Diosesan 
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Uskup diosesan, pelayan utama misteri-misteri Allah dalam Gereja partikular yang 

dipercayakan kepadanya, adalah moderator dan penjaga seluruh hidup liturgis kawanannya.
26

 

Sebagai pemimpin Gereja partikular ia mempunyai tugas untuk mengatur, mengarahkan dan 

menyemangati dan kadang-kadang juga menegur mereka yang dipercayakan kepadanya. Uskup 

diosesan berhak dalam batas kewenangannya, menetapkan norma-norma dalam keuskupannya, 

termasuk mengarahkan dan mendorong semua umat untuk berdevosi kepada Sakramen 

Mahakudus. 

4.2.2.2.2 Para Imam 

Para Imam sebagai pembantu yang sah, bijaksana dan perlu dari para Uskup, dipanggil 

untuk melayani Umat Allah. Mereka dalam arti tertentu menghadirkan Uskup, yang mereka 

dukung dengan semangat percaya dan kebesaran hati. Sesuai dengan jenjangnya, mereka ikut 

mengemban tugas serta keprihatinan Uskup dan ikut menunaikannya dengan tekun setiap hari.
27

 

Pastor paroki hendaknya mengusahakan agar Ekaristi Mahakudus menjadi pusat jemaat parokial 

kaum beriman. Hendaknya ia juga berupaya agar mereka dibimbing untuk mengadakan doa, baik 

yang berkaitan dengan liturgi maupun berbagai bentuk devosi atau ulah kesalehan lainnya. Para 

imam wajib menjaga agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat membawa umat pada 

kesesatan dalam beriman.  

 

4.2.2.2.3 Para Diakon 
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 Kepada para Diakon “ditumpangkan tangan bukannya supaya menerima Imamat 

melainkan untuk menjadikan mereka pelayan”.
28

 Dikuatkan oleh karunia Roh Kudus yang telah 

mereka terima melalui penumpangan tangan, mereka ditentukan untuk melayani Umat Allah, 

dalam persatuan dengan Uskup dan para Imamnya. Dalam semangat pelayanan, para Diakon 

berusaha agar liturgi dirayakan sesuai dengan penetapan-penetapan yang telah disahkan. Mereka 

juga dapat menjadi saksi kasih di tengah-tengah umat dengan teladan hidup yang baik. 

4.2.2.3 Berdoa dan Hening Di Depan Sakramen Mahakudus 

4.2.2.3.1 Dengan Adorasi Kita Berlama-lama Tinggal dalam Kristus 

Perayaan Ekaristi adalah perayaan peristiwa tinggal dalam Kristus. Sayangnya, Ekaristi 

yang menjadi sumber dan puncak hidup umat Kristiani ini terlalu biasa dirayakan menurut 

kaidah dan batas waktu. Bagi orang yang ingin menikmati kebersamaan dengan Tuhan secara 

lebih santai dan tidak terburu-buru waktu, perayaan Ekaristi sering terasa terlalu cepat berlalu. Di 

sinilah kita sampai pada yang oleh Gereja dianjurkan dan didorong, yaitu mengikuti adorasi 

Ekaristi. Adorasi Ekaristi merupakan tindakan sembah sujud yang tidak lain dijiwai dan dipenuhi 

oleh rasa cintakasih yang mendalam kepada Tuhan, sebab Tuhan telah mengasihi kita dan 

memberikan hidup-Nya bagi kita. 

Paus Benediktus dalam Anjuran Apostoliknya Sacramentum Caritatis artikel 66 

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

Ekaristi. Itulah sebabnya, dengan adorasi Ekaristi, kita dapat berlama-lama tinggal dalam 

Kristus. Sebab jika dengan Ekaristi kita tinggal dalam Kristus, maka dengan adorasi Ekaristi, kita 

dapat memperpanjang dalam arti juga memperlama tinggal kita dalam Kristus dan Kristus dalam 
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kita. Demikian seterusnya, dengan adorasi, kita dapat sungguh menikmati pengalaman tinggal 

dalam Kristus itu secara nyaman dan santai, tanpa terburu waktu dan dikejar-kejar acara atau 

upacara lain. Dengan semakin masuk kepada kedalaman dari pengalaman tinggal dalam Kristus, 

kita menjadi lebih siap merayakan Ekaristi.
29

 

Orang yang tinggal dalam Kristus dengan sendirinya hidupnya berakar dalam Kristus. 

Dalam suratnya kepada umat di Kolose, Santo Paulus berdoa dan berharap agar kita berakar 

dalam Kristus. “Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 

kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu 

melimpah dengan syukur” (Kol 2:7). Hidup berakar dalam Kristus itu sebuah keharusan bagi 

seorang murid Kristus yang ingin tegak berdiri sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang penuh 

pergolakan dan ketidaktentuan ini. 

4.2.2.3.2 Adorasi Sebagai Duc in Altum 

Zaman sekarang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi yang amat cepat dan hebat. Perkembangan itu sering terasa lebih cepat dari 

kemampuan kita mengenal dan menguasainya. Anak-anak muda sekarang adalah anak zaman 

yang akrab dengan teknologi informasi ini. Orang menjadi lebih mudah mendapat banyak berita, 

mudah mengumpulkan informasi. Kecendrungannya ialah bahwa orang ingin cepat-cepat 

memperoleh informasi global tentang apa saja. Ada begitu banyak kebaikan yang kita peroleh, 

tetapi juga dampak negatifnya, yaitu orang menjadi tidak mendalam.   

Kedalaman menjadi persoalan serius manusia modern sekarang ini. Kemendalaman 

menjadi barang langka dan memerlukan askese dan matiraga yang amat besar. Secara sadar atau 
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tidak sadar, masalah ketidakmendalaman itu telah masuk ke dalam dimensi hidup rohani dan 

iman kita. Orang sulit duduk dan hening untuk berdoa. Bagi banyak orang, rasanya lebih 

bermanfaat untuk pegang Handphone, dari pada duduk hening dan berdoa. 

Adorasi Ekaristi merupakan olah kesalehan yang amat dianjurkan oleh Gereja. Penulis 

merasa yakin bahwa adorasi Ekaristi dapat sangat membantu kita untuk memperoleh kedalaman 

batin dan kemendalaman dalam hidup iman dan rohani kita. Perintah Yesus kepada Simon 

Petrus, “Bertolaklah ke tempat yang dalam” (Luk 5:4) (duc in altum). Perintah Yesus ini bukan 

hanya untuk Simon Petrus, tetapi untuk kita semua agar kita selalu pergi dan mencari tempat 

yang dalam, di sana kita akan menangkap banyak ikan! Dalam adorasi Ekaristi, kita 

dimungkinkan untuk berlama-lama dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam Sakramen 

Mahakudus. Dalam adorasi Ekaristi, kita saling memandang dengan Yesus, dalam suasana yang 

aman, nyaman, santai karena tidak tergesa-gesa dengan waktu, bahkan terlebih lagi dalam 

konteks adorasi Ekaristi abadi. 

Kedalaman hidup rohani dan iman kita dibangun berkat kemendalaman relasi dan 

hubungan kita dengan Yesus. Sebagai contoh, apa yang kita bicarakan dan sikap atau gaya hidup 

kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang atau lingkungan dengan siapa kita bergaul. Demikian 

juga apabila kita mau berjam-jam, katakanlah satu jam saja setiap harinya bergaul dengan Yesus 

Kristus yang hadir dalam Sakramen Mahakudus, bukankah kita secara sadar atau tidak sadar, 

cepat atau lambat, kita juga akan menjadi seperti Yesus Kristus. Tanpa harus kita sadari, 

perjumpaan harian setiap jamnya bersama Tuhan Yesus tentu akan mengubah hidup kita, cara 

bicara dan sikap kita. Sering diri kita sendiri tidak menyadari perubahan-perubahan batin kita 

karena kita telah amat sering beradorasi Ekaristi. akan tetapi orang lain yang biasanya 

menangkap perubahan itu. 



 

 

4.2.2.3.3 Melakukan Silih dengan Adorasi 

Adorasi sebagai bentuk devosi Ekaristi memperdalam dan mengintensifkan segala yang 

terjadi dalam perayaan Ekaristi sendiri, sebagaimana diajarkan oleh Paus Benediktus XVI dalam 

Sacramentum Caritatis 66. Selain menjadi ungkapan pujian syukur, sembah sujud dan doa 

permohonan kita, adorasi Ekaristi juga menjadi salah satu bentuk doa yang unggul dalam rangka 

melakukan silih bagi dosa-dosa kita sendiri maupun dosa sesama kita. 

Tradisi Gereja mengajak kita, apabila terjadi penodaan Sakramen Mahakudus, janganlah 

kita malah marah dan ganti melukai orang-orang yang menodai hosti suci itu, tetapi sebenarnya 

kita harus melakukan doa silih.
30

 Kita menanggung dosa sesama yang menodai hosti suci itu 

pada bahu kita, dengan mengadakan doa adorasi Ekaristi dan matiraga sesuai kesanggupan kita. 

Adorasi Ekaristi merupakan tindakan silih yang amat sangat dipuji oleh Gereja.  

Tinggal dalam Kristus memang memberi implikasi pada kesediaan diri untuk hidup 

seperti yang dihidupi Yesus Kristus Tuhan kita, termasuk dalam hal silih ini. Kristus sendiri telah 

mengurbankan diri-Nya sebagai kurban silih bagi dosa-dosa umat manusia. Kini dengan 

semangat Ekaristi, kitapun diundang untuk melakukan hal yang sama. Dengan merayakan 

Ekaristi dan selanjutnya beradorasi, kita ambil bagian dalam kurban salib Kristus yang telah 

menebus semua dosa manusia itu, dan telah melakukan silih secara sempurna. Kita hanya 
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berpartisipasi saja dalam tindakan kurban silih Kristus yang satu dan sempurna, sekali dan untuk 

selamanya itu. 

 

 

Ajaran beberapa Paus mengenai silih melalui adorasi Ekaristi: 

4.2.2.3.3.1 Paus Paulus VI 

Dalam Ensiklik Mysterium Fidei, Paus Paulus VI mengatakan bahwa:  

Umat beriman sehari-hari hendaknya tanpa lelah mengadakan kunjungan kepada Sakramen 

Mahakudus, sebagai ungkapan syukur, suatu pengungkapan cintakasih dan silih. Itulah adorasi 

yang harus ditujukan kepada Kristus Tuhan yang hadir di dalamnya.
31

 

Di sini Paus menunjukkan tiga makna dan isi adorasi Ekaristi, yaitu: Pertama, sebagai 

ungkapan syukur atas segala karunia Allah yang boleh kita terima. Kedua, sebagai ungkapan 

cinta kasih baik kepada Tuhan maupun sesama mengingat kita telah lebih dahulu dikasihi Allah. 

Ketiga,  sebagai silih yakni untuk menanggung dosa dan akibat dosa yang telah kita buat 

pertama-tama serta dosa sesama kita dan memohonkan belaskasih pengampunan Tuhan untuk 

dosa-dosa kita sendiri serta sesama kita. 

4.2.2.3.3.2 Paus Yohanes Paulus II 

Paus Yohanes Paulus II mengulangi makna silih ini dalam Dominicae Cenae dengan 

berkata: “Marilah kita tidak hitung-hitung dengan waktu kita untuk menjumpai Tuhan dalam 

adorasi dan kontemplasi yang penuh iman dan siap memberi silih bagi dosa besar dan kesalahan 
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dunia”.
32

 Nyatanya, banyak orang pada zaman ini yang telah berdosa tetapi tidak menyadari 

kalau sudah dan sedang berdosa. Semua tindakan dosa dan akibat dosa itu telah begitu 

menumpuk, dan Tuhan akan sangat berkenan bilamana kita umat Kristen senantiasa 

menyediakan waktu untuk beradorasi bagi silih dosa-dosa besar dan kejahatan dunia.  

Dasar seluruh makna silih itu terletak pada kurban salib Yesus Kristus sendiri. Dengan 

kurban salib-Nya, Tuhan Yesus Kristus menderita dan wafat untuk menanggung dosa umat 

manusia, meletakkan pada bahu-Nya seluruh hukuman yang diakibatkan oleh dosa umat 

manusia pada diri-Nya, dan karena pengurbanan salib-Nya inilah Tuhan Yesus menebus dan 

menyelamatkan umat manusia. 

Selain ajaran para Paus tersebut, ada juga teladan para kudus, seperti St. Alfonsus 

Liguori. Ia mengatakan bahwa “Aku menyampaikan sembah sujud kepada hati-Mu yang penuh 

kasih untuk tiga ujud: pertama, untuk mengungkapkan pujian syukur kepada-Mu atas karunia 

Agung Ekaristi; kedua, untuk membuat silih atas segala penghinaan terhadap Sakramen 

Mahakudus dari siapapun; dan ketiga, untuk menyampaikan sembah sujud kepada-Mu di tempat 

ini mengingat di tempat tertentu Engkau dalam Sakramen Mahakudus kurang dihormati dan 

bahkan dilupakan ”.
33

  

Semua umat Kristiani diajak untuk rajin beradorasi, bukan hanya untuk berdoa bagi ujud-

ujud pribadi saja, tetapi juga untuk silih bagi dosa-dosa kita dan silih bagi dosa sesama dan 

kejahatan dunia. 

4.2.2.3.4 Pemenuhan Atas Kerinduan dan Dambaan Batin-Afektif 
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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.
34

 

Adorasi Ekaristi dan devosi Ekaristi pada umumnya akan memungkinkan umat beriman 

untuk menyampaikan isi hati dan perasaannya kepada Tuhan dalam segala bentuk perasaannya: 

syukur, sukacita, gembira dan sekaligus sedih, gelisah, takut ataupun cemas. Dari segi inilah 

devosi Ekaristi akan ikut membantu umat beriman dalam menghayati dan merayakan Misa 

Kudus secara lebih mendalam dan bermakna. 

4.2.2.4 Pengalaman Para Paus Mengenai Terhadap Sakramen Mahakudus 

Berdoa di depan Yesus dalam Sakramen Mahakudus sesering mungkin akan membawa 

orang kepada pengalaman kesatuan dengan Allah. Seluruh segi hidup dan kemanusiaaan kita 

secara penuh dan utuh mengalami rasa kesatuan dengan Tuhan. Kesaksian orang-orang suci 

termasuk para Paus yang memperoleh kekuatan hidup dan perutusannya karena suka berada dan 

berdoa di hadapan Yesus yang hadir dalam Sakramen Mahakudus. Misalnya, Santo Yohanes 

Paulus II, yang berkata, “Betapa menyenangkan berhening bersama Dia, bersandar ke dada-Nya, 

seperti murid yang tercinta (Yoh.13:25), sambil merasakan kasih tak terbatas dari hati-Nya”.
35
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Beliau mengalami betul bahwa doa adorasi setiap harinya memberi kepadanya kekuatan dan 

topangan hidup. Menurut Sekretaris pribadinya, Mgr. Stanislaw Dzwisz, Paus Yohanes Paulus II 

selalu memulai harinya setiap pagi dengan doa adorasi satu jam.
36

 

Sementara itu, saat homili pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada tahun 2006, 

Paus Benediktus XVI berkata: 

Ketika dalam adorasi kita memandang Hosti yang telah dikonsekrir, maka Hosti Suci ini berbicara 

kepada kita. Demikianlah, kita berjumpa dengan keagungan karunia-Nya; tetapi kita juga 

menjumpai sengsara, salib, dan kebangkitan Yesus. Melalui pandangan saat adorasi itu, Yesus 

menarik kita ke dalam diri-Nya sendiri, ke dalam misteri-Nya, melalui mana Dia ingin mengubah 

kita seperti Dia telah mengubah Hosti itu.
37

  

Pada kesempatan lain Paus Benediktus XVI menegaskan tentang konsistensi dalam 

memberikan waktu untuk Tuhan. Konsistensi dalam memberikan waktu untuk Tuhan merupakan 

unsur fundamental bagi pertumbuhan hidup rohani. Tuhan akan membuat kita memahami jalan 

yang lebih mendalam dari apa yang Ia kehendaki atas diri kita. Konsistensi dalam memberikan 

waktu, menunjuk pada keteraturan waktu yang kita tentukan tentang kapan dan lamanya untuk 

berdoa.  

Hal senada diungkapkan oleh Paus Fransiskus:  

Betapa baiknya berdiri di hadapan salib, atau berlutut di hadapan Sakramen Mahakudus, dan 

hanya berada di hadirat-Nya! Betapa baik bagi kita bila membiarkan Yesus sekali lagi menyentuh 

hidup kita dan mendorong kita membagikan hidup-Nya yang baru….Maka, sangat penting 

memulihkan semangat kontemplatif yang memampukan kita setiap hari menyadari kembali bahwa 

kita adalah para penjaga harta warisan yang membuat kita menjadi lebih manusiawi dan 

membantu kita untuk menjalani kehidupan baru.
38
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Kedekatan Paus Fransiskus dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi melalui doa 

adorasinya setiap hari membuat visi-misi  dan strategi serta langkah pastoral kepausannya 

memperoleh dasar, jiwa kekuatan, tetapi juga arah dan polanya, yakni dari diri Kristus Tuhan. 

4.3 Dampaknya Bagi Kehidupan Umat Beriman Sehari-hari 

Kehidupan sehari-hari sebenarnya bukanlah sekadar aktivitas kita untuk mengisi acara 

harian, entah dalam rangka pengembangan diri melalui belajar atau studi, atau pun pelayanan 

yang sekaligus untuk memenuhi nafkah hidup keluarga. Kegiatan sehari-hari juga bukan sekadar 

untuk mencari teman, saudara, atau kelompok sahabat atau juga untuk menemukan penghiburan, 

kesenangan, dan kepuasan hidup. Hidup sehari-hari kita itu melampaui hal-hal aktivitas lahir ini, 

melainkan kehidupan bersama Allah sendiri. Inilah dimensi batin yang sebenarnya justru amat 

menentukan dan berpengaruh dalam semua aktivitas yang kita laksanakan sehari-hari. 

Menghayati kehidupan kita sehari-hari dalam terang kasih Allah itu aslinya merupakan 

perwujudan misteri Ekaristi. 

Dengan menjalani aktivitas sehari-hari dalam terang kesadaran dan keyakinan akan kasih 

Allah yang begitu besar bagi diri kita dan semua orang yang kita jumpai dan layani, entah sadar 

atau tidak sadar, kita sebenarnya telah mewartakan kasih Allah kepada sesama atau masyarakat 

sekitar kita.
39

  

4.3.1 Kesatuan dengan Allah dan Sesama 

Devosi Ekaristi yang sehat tentu akan membawa orang kepada pengalaman kesatuan 

dengan Allah. Pengalaman itu tidak hanya terjadi di tingkat akal budi atau pikiran, tetapi 

sungguh-sungguh di tingkat hati dan perasaan. Seluruh segi hidup dan kemanusiaan kita secara 
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penuh dan utuh mengalami rasa kesatuan dengan Tuhan itu. Jika kesatuan  dengan Tuhan itu 

terjadi sungguh-sungguh dan sejati, buahnya akan terasa dalam hidup orang yang bersangkutan, 

dalam mana ia juga bisa hidup bersatu dan bersaudara dengan sesamanya. Jika orang rajin 

berdevosi kepada Sakramen Mahakudus tetapi ia merasa jauh dari Allah, maka hal itu harus 

dipertanyakan. Kalau orang rajin berdevosi kepada Sakramen Mahakudus dan ia merasa sungguh 

disatukan dengan Allah, akan tetapi hidupnya tidak pernah rukun dan damai dengan sesamanya, 

maka pantaslah hal itu dipertanyakan juga.  

Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa: 

Justru perjumpaan personal dengan Tuhan, menguatkan perutusan sosial yang terkandung dalam 

Ekaristi, yang ingin merobohkan bukan hanya tembok-tembok yang memisahkan Tuhan dan diri 

kita, tetapi juga khususnya tembok-tembok yang memisahkan kita satu sama lain.
40

  

4.3.2 Menghasilkan Buah-Buah Kehidupan 

Suatu devosi yang sejati tentu mengalir dari iman yang sehat dan benar dan pada 

gilirannya akan diwujudkan dalam perjuangan hidup sehari-hari. Orang yang rajin berdevosi 

kepada Sakramen Mahakudus tentu juga berusaha hidup baik dengan tekun menjalankan 

perutusan dan tugasnya sehari-hari. Orang yang diresapi oleh semangat devosi Ekaristi akan 

menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebat.
41

 Devosi Ekaristi yang benar tentu mendorong 

orang untuk terlibat dalam suka duka dan perjuangan sesama dan masyarakatnya. Devosi 

Ekaristi yang baik tentu membuat orang memiliki perhatian kepada orang kecil, lemah, miskin, 

dan tersingkir. Orang ini akan menghasilkan buah-buah Roh sebagaimana dikatakan oleh santo 

Paulus, yakni mengalami “kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 

penguasaan diri”(Gal 5:22-23). 
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Seluruh bidang kehidupan kita, baik itu persaudaraan, pelayanan maupun kegiatan 

pribadi apapun bentuknya mestinya menjadi buah atau perwujudan dari hidup batin atau kualitas 

kedalaman batin kita. Dengan adorasi, kita tinggal dalam Kristus dan kita masuk kepada 

kedalaman batin yang tiada habis dalam Kristus Yesus. Dan dari dalam batin yang berakar dalam 

Kristus itulah kita menjalani hidup bersama, melaksanakan tugas perutusan sehari-hari dan 

bekerja bagi sesama dan masyarakat kita. Kesatuan dengan Kristus itu akan mendorong kita 

untuk terlibat aktif dalam kancah perjuangan dalam masyarakat dan usaha membangun 

kehidupan bersama yang penuh kasih dan damai. Devosi Ekaristi  juga bernilai edukatif yakni 

melatih dan membentuk diri kita lebih sabar, tenang dan hening. Keadaan batin berkat kehadiran 

Tuhan dalam hati kita melalui Ekaristi dan pancaran kehadiran-Nya membuat hati kita lebih 

tenang, sabar dan pasrah dalam menghadapi aneka macam persoalan dan tuntutan hidup yang 

sering amat keras ini. 

 

 

 

 

 

 

  


