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Ekaristi Sumber Berbagi 
 
  "Sebuah perkara pertengkaran dua orang pemuda 

berujung pada tawuran antar-kampung! Gara-gara 

tertangkap basah dan main hakim sendiri kampung pun 
bisa musnah dibakar oleh penduduk kampung yang tak 

rela warganya dihakimi sendiri." Lingkungan sosial begitu 
tegang dan kering sehingga mudah terbakar laksana 

bensin yang hanya menunggu percikan api langsung 

menyala. Sebab itu, masyarakat cenderung mengurung 
diri, diam dan apatis terhadap lingkungan sosialnya. 

Bahkan, sikap diam ini bisa kita lihat saat ada yang 
menyaksikan perampokan hanya diam seribu bahasa, 

saat terjadi pencontekan waktu ujian sekolah seolah 

tidak tahu, terjadi korupsi seolah hal yang sudah wajar. 

 

 

Sikap "diam" ini juga dialami Yesus saat para murid serta ribuan 

orang "terjebak" di tempat terpencil setelah mereka mengikuti 
Yesus. Tatkala Yesus meminta agar para murid 

"bertanggungjawab" memberi makan semua orang itu, mereka 
berkata, "Kami hanya punya lima roti dan dua ikan." Kiranya situasi 

sulit ini hanyalah sebuah momen bagi Tuhan untuk menunjukkan 

kuasa-Nya dan memberikan pencerahan guna memecah sikap 
"diam" ribuan orang satu sama lainnya. Dengan cara apa? Memecah dan membagi lima 

roti dan dua ikan itu, kemudian menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada 
Allah. Setelah itu Ia membelah-belah roti dan ikan itu dengan tangan-Nya lalu 

memberikannya kepada para murid-Nya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. 

Dan ternyata, setelah semua menerima bagian-bagian itu dan setiap orang saling 
memberikan satu sama lain, akhirnya masih terdapat sisa 12 bakul! 
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Tindakan iman Yesus membagi-bagikan 

roti tersebut memecah "diamnya" 
ribuan orang yang mengikuti Dia. 

Tindakan iman niscaya dimiliki setiap 

orang beriman dan hanya menanti saat 
untuk dicetuskan. 

 

Ekaristi Sumber Surgawi 

 
Kristus mengundang kita untuk menjadi 

sahabat-Nya dengan makan bersama-
Nya. Kapankah Kristus menetapkan 

perjamuan yang istimewa itu? Injil 

mengajarkan kepada kita, bahwa 
sebelum sengsara-Nya, Kristus 

mengadakan perjamuan terakhir 
bersama dengan para rasul-Nya. Pada 

saat itulah Kristus mengambil roti, 

mengucap syukur dan memecahkan 
roti itu seraya berkata, “Inilah Tubuh-Ku 

…. ” dan juga Ia mengambil piala, dan 
berkata, “Inilah Darah-Ku …”  

Maka Gereja Katolik mengajarkan 

bahwa Kristus sungguh bermaksud 
demikian, yaitu untuk menjadikan Diri-

Nya sebagai makanan dan minuman 
bagi mereka yang percaya kepada-Nya. 

Sebab menurut pemikiran orang 

Yahudi, tubuh merupakan pribadi dan 
darah merupakan sumber hidup yang 

menghidupi pribadi orang itu.  
 

 
 

Maka ketika Yesus mengatakan “Inilah 

Tubuh-Ku …. Inilah Darah-Ku … “, 
maksudnya adalah, “Inilah Diri-Ku”. 

Kristus memberikan diri-Nya seutuhnya 

kepada kita. Roti dan anggur itu diubah 
menjadi Tubuh dan Darah-Nya sendiri 

oleh kuasa Roh Kudus melalui 
perkataan Sabda Tuhan yang diucapkan 

oleh imam.  

Hal perubahan ini dikenal dalam istilah 
“transubstansiasi”, yang berarti: 

substansi roti dan anggur diubah 
menjadi Tubuh dan Darah Kristus[1], 

meskipun rupanya tetap adalah roti dan 

anggur. Kristus sendiri berkata, “Akulah 
roti hidup yang telah turun dari sorga. 

Jikalau seorang makan dari roti ini, ia 
akan hidup selama-lamanya, dan roti 

yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang 

akan Kuberikan untuk hidup dunia…. Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya 

jikalau kamu tidak makan daging Anak 
Manusia dan minum darah-Nya, kamu 

tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 

Barangsiapa makan daging-Ku dan 
minum darah-Ku, ia mempunyai hidup 

yang kekal dan Aku akan 
membangkitkan dia pada akhir zaman. 

Sebab daging-Ku adalah benar-benar 

makanan dan darah-Ku adalah benar-
benar minuman. Barangsiapa makan 

daging-Ku dan minum darah-Ku, ia 
tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam 

dia. Sama seperti Bapa yang hidup 

mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, 
demikian juga barangsiapa yang 

memakan Aku, akan hidup oleh Aku. 
Inilah roti yang telah turun dari sorga, 

bukan roti seperti yang dimakan nenek 

moyangmu dan mereka telah mati. 
Barangsiapa makan roti ini, ia akan 

hidup selama-lamanya.” (Yoh 6:51-58)  
Karena di dalam perjamuan ini, yang 

menjadi santapan ialah Kristus Sang 

Roti hidup yang turun dari Sorga, maka 
perjamuan ini adalah perjamuan 

Sorgawi. Juga, karena yang kita santap 
dalam perjamuan ini adalah Kristus, 
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“Yang Kudus dari Allah” (Mrk 1:24), 

maka perjamuan ini disebut juga 
perjamuan kudus. Selain itu, disebutlah 

perjamuan kudus, sebab kita yang 

menerimanya harus dalam keadaan 
berdamai dengan Tuhan (tidak dalam 

keadaan berdosa berat, KGK 1385), 
dan sebab melalui perjamuan kudus 

Ekaristi itu Tuhan Yesus dengan cara-

Nya sendiri menguduskan kita yang 
menyambut-Nya. 

 
 

Mungkin kita pernah mendengar betapa 

orang mempertanyakan Ekaristi dan 
menganggap aneh, bahwa Yesus 

memerintahkan kita menyantap Tubuh-
Nya dan minum Darah-Nya. Jika banyak 

orang tak mengerti sekarang, 

sesungguhnya itu tidak mengherankan, 
sebab sejak awalnya saat Yesus 

memberikan ajaran ini, sudah banyak 
orang mengatakan, “Perkataan ini 

keras, siapakah yang sanggup 

mendengarkannya?” (Yoh 6:60) Maka 
banyak dari mereka mengundurkan diri 

dan tidak lagi mengikuti Yesus (lih. Yoh 
6:67)  

Namun Yesus tidak mengubah ajaran-

Nya. Ia tidak berkata, “Tunggu dulu, 
maksud-Ku bukan inilah Tubuh-Ku, tetapi 

ini melambangkan Tubuh-Ku…” 
Sebaliknya, Ia bahkan bertanya kepada 

para rasul-Nya, “Apakah kamu tidak 

mau pergi juga?” Jawab Petrus kepada-
Nya: “Tuhan, kepada siapakah kami 

akan pergi? Perkataan-Mu adalah 
perkataan hidup yang kekal; dan kami 

telah percaya dan tahu, bahwa Engkau 

adalah Yang Kudus dari Allah.” (Yoh 
6:61-69] 

 
Di sini Rasul Petrus tidak mengatakan 

bahwa ia memahami bagaimana roti 

dan anggur dapat berubah menjadi 
Tubuh dan Darah Kristus. Namun ia 

hanya menerima otoritas perkataan 
Yesus, dan percaya akan kuasa Yesus 

yang dapat melakukannya, karena 

perkataan Kristus adalah perkataan 
hidup yang kekal. Rasul Paulus juga 

meyakini bahwa dalam Ekaristi, Kristus 

sungguh-sungguh hadir, sehingga ia 
mengatakan, “Barangsiapa dengan 

tidak layak makan roti atau minum 
cawan Tuhan, ia berdosa terhadap 

tubuh dan darah Tuhan….. barang siapa 

makan dan minum tanpa mengakui 
tubuh Tuhan, ia mendatangkan 

hukuman atas dirinya sendiri” (1Kor 
11:27,29). Maka, kita umat Katolik, juga 

seperti Rasul Petrus dan Paulus, 

menerima apa yang dikatakan Yesus 
sebagai kebenaran, sebab perkataan-

Nya adalah perkataan kehidupan kekal; 
walaupun kita tidak juga tidak dapat 

memahami bagaimana roti dan anggur 

itu dapat diubah menjadi Tubuh dan 
Darah Tuhan Yesus. 

 

Ekaristi adalah Perjamuan yang 

memberi kita makan untuk hidup dan 

berbuah 
 
Paus Benediktus XVI mengajarkan 

bahwa Perjamuan Terakhir diadakan 

Kristus pada saat memperingati Paska 
Yahudi, di mana Allah membebaskan 

umat Israel dari penjajahan Mesir. 
Perjamuan ritual ini -yang mensyaratkan 

kurban anak domba- adalah peringatan 

masa lalu namun juga merupakan 
peringatan nubuat akan suatu 

pembebasan di masa yang akan datang. 
Sebab orang-orang Yahudi menyadari 

bahwa pembebasan yang terjadi di 

masa yang lalu bukanlah pembebasan 
yang sifatnya definitif dan sudah selesai, 

sebab sejarah mereka terus diwarnai 
dengan perbudakan dan dosa. Dalam 

konteks inilah Kristus memperkenalkan 

karunia yang baru, yaitu sakramen 
Ekaristi, di mana Ia mengantisipasi dan 

menghadirkan kurban Salib-Nya dan 
kemenangan kebangkitan-Nya. Ia juga 

menyatakan kepada para rasul-Nya 
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bahwa Ia-lah anak domba sejati yang 

dikurbankan, sesuai dengan rencana 
Allah Bapa (lih. 1Pet 1:18-20)[2]. 

 

Maka Ekaristi adalah perjamuan sebab 
Kristus memberikan Ekaristi pada saat 

perjamuan Paska, saat Ia memilih roti 
dan anggur untuk diubah menjadi Diri-

Nya sendiri. Paus Yohanes Paulus II 

mengatakan, “Ekaristi adalah sungguh 
perjamuan sejati, di mana Kristus 

mempersembahkan diri-Nya sebagai 
santapan yang menguatkan kita.”*3+ 

Demikianlah, maka para jemaat 

pertama juga menyebut Ekaristi sebagai 
perjamuan Tuhan (1Kor 11:20). Kristus 

sendiri menyatakan bahwa Tubuh-Nya 
adalah benar-benar makanan dan 

Darah-Nya adalah benar-benar 

minuman (lih. Yoh 6:55), sebab Ia ingin 
agar kita menghubungkan Ekaristi 

dengan makanan dan minuman bagi 
kita sehari- hari. Sebab sama seperti 

makanan dan minuman dapat 

menguatkan tubuh kita dan menjadi 
tubuh kita; demikian pula Ekaristi dapat 

menguatkan kita, sehingga kita dapat 
menjadi seperti Dia yang kita terima. 

 

 
Dengan menerima Kristus, 

kitapun menerima hidup ilahi-Nya. 
Kristus bersabda, “Tinggallah di 

dalam Aku dan Aku di dalam 

kamu. Sama seperti ranting tidak 
dapat berbuah dari dirinya sendiri, 

kalau ia tidak tinggal pada pokok 
anggur, demikian juga kamu tidak 

berbuah, jikalau kamu tidak tinggal 

[ ́ νω/ méno] di dalam Aku. 

Akulah pokok anggur dan kamulah 
ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal 

[ ́ νω/ méno] di dalam Aku dan 

Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, 

sebab di luar Aku kamu tidak dapat 

berbuat apa-apa.” (Yoh 15:4-5). Maka 

Ekaristi merupakan cara bagi kita untuk 

tinggal di dalam Dia, menerima hidup 

ilahi sehingga kita dapat bertumbuh dan 
menghasilkan buah. Sebab Yesus 

bersabda, “Barangsiapa makan daging-

Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal 

[ ́ νω/ méno] di dalam Aku dan 

Aku di dalam dia.” Sebab sama seperti 

Kristus hidup oleh Bapa, maka kita yang 

memakan-Nya juga akan hidup oleh 
Kristus (lih. Yoh 6:57). 

 

Ekaristi adalah Perjamuan yang 

mengakrabkan 

 
Mungkin ada orang bertanya, atau 

bahkan kita sendiri bertanya, mengapa 
Tuhan Yesus memilih perjamuan untuk 

mendekatkan diri kepada kita?  

 
Nampaknya jawabannya sederhana: 

sebab makan bersama merupakan 
cara yang paling umum untuk membina 

persahabatan. Tak perlu jauh-jauh 

mencari contoh, sebab hal itu sungguh 
kita alami sendiri dalam kehidupan kita. 

Jika kita sedang bersyukur, misalnya 
merayakan ulang tahun atau lulus ujian 

umumnya kita makan bersama 

dengan keluarga. Kalau kita 
ingin berkenalan dengan lebih 

dekat dengan seseorang, 
umumnya kita mengajaknya 

makan bersama kita; dan dari 

situ kita dapat berbicara dari 
hati ke hati. 

Injil juga mengisahkan hal yang 
serupa di dalam kehidupan 

Yesus. Mukjizat Yesus yang pertama 

dibuatnya di perjamuan kawin di Kana 
(Yoh 2:1-11). Yesus makan bersama 

sahabat- sahabatnya, seperti ketika Ia 
berkunjung ke rumah Maria dan Marta 

(lih. Luk 10:38-42). Ia mengunjungi 

Zakheus dan makan bersamanya (Luk 
19:1-10) dan ini membuahkan 

pertobatan Zakheus. Selanjutnya, salah 
satu mukjizat yang besar, yang dicatat 

oleh keempat Injil adalah mukjizat 
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pergandaan roti, saat Yesus memberi 

makan lima ribu orang (lih. Mat 14:13-
21; Mrk 6:30-44; Luk 9:10-17; Yoh 6:1-

13). Lalu sebelum wafat-Nya, Yesus 

mengadakan Perjamuan Terakhir 
bersama para murid-Nya, saat Ia 

menetapkan perjamuan roti dan anggur 
sebagai kenangan akan kurban Tubuh 

dan Darah-Nya (lih. Mat 26:26-29; Mrk 

14:22-25; Luk 22:15-10). Demikian 
pula, setelah kebangkitan-Nya, Kristus 

menyatakan Diri-Nya kepada kedua 
murid-Nya di Emaus saat Ia duduk 

makan bersama mereka dan memecah 

roti (lih. Luk 24:30-31). Juga saat 
menampakkan diri kepada para murid-

Nya di danau Tiberias, Ia makan 
bersama mereka (lih. Yoh 21:12-13). 

Bahkan Kerajaan Surga digambarkan 

sebagai perjamuan kawin Anak Domba 
(lih. Why 19:9). Itulah sebabnya sejak 

awal mula, Gereja merayakan 
perjamuan ini dengan memecah roti di 

antara mereka, di samping juga 

bertekun dalam pengajaran para rasul, 
persekutuan dan doa (lih. Kis 2:42). 

Maka perjamuan roti dan anggur- yaitu 
Ekaristi yang mempersatukan kita 

dengan Kristus, memang menjadi hal 

yang nyata diajarkan dalam Kitab Suci 
(lih. 1Kor 11:23-26). 

 
    

 Ekaristi mempersatukan kita dengan 

Kristus 
Sebagaimana perjamuan meng-

akrabkan seseorang dengan yang lain, 
demikianlah saat kita menerima Kristus 

dalam Ekaristi, kita menjadi akrab dan 

digabungkan dengan Kristus. 
Perjamuan ini menjadi kenangan yang 

hidup akan kasih Tuhan Yesus yang 
demikian besar kepada kita, sampai Ia 

mau wafat bagi kita. Sebab sungguh 

ayat ini digenapi oleh Kristus: “Tidak ada 
kasih yang lebih besar dari pada kasih 

seorang yang memberikan nyawanya 
untuk sahabat-sahabatnya.” (Yoh 

15:13) Kristus memandang kita 

sebagai sahabat-sahabat-Nya, sebagai 
pemberian Allah Bapa kepada-Nya, 

sehingga Ia mau agar Ia tinggal 

bersama-sama dengan kita (lih. Yoh 
17:24). Maka Yesus mengaruniakan 

Ekaristi kepada kita, untuk 
mempersatukan kita dengan Dia, agar 

genaplah Sabda-Nya: “Barangsiapa 

makan daging-Ku dan minum darah-Ku, 
ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam 

dia.” (Yoh 6:56) 
 

Untuk menangkap kedalaman makna 

persatuan dan kebersamaan ini, kita 
perlu merenungkan kedekatan kita 

dengan orang- orang yang kita kasihi di 
dunia ini; mungkin saat sebagai orang 

tua kita mendekap anak kita, atau 

kebersamaan antara suami dan istri, 
atau kedekatan dengan seorang 

sahabat. Ekaristi adalah persatuan yang 
melampaui semuanya ini, sebab Ekaristi 

adalah persatuan dengan Kristus 

sendiri; dan melalui Kristus, dengan 
Allah Bapa dan Roh Kudus. Persatuan 

kita dengan Kristus inilah yang kita 
sebut sebagai “Komuni kudus”, yang 

menjadikan kita mengambil bagian di 

dalam Tubuh dan Darah-Nya.[4] 
 

St. Ignatius dari Antiokhia mengatakan 
dengan indahnya tentang persatuan 

kita dengan Kristus ini, “Pada 

pertemuan-pertemuan ini [perayaan 
Ekaristi+, kamu … memecah roti yang 

satu, yang adalah obat kekekalan, dan 
penawar racun yang menghapus 

kematian, namun menghasilkan hidup 

kekal di dalam kesatuan dengan Yesus 
Kristus.”*5+. Ya, Komuni/ persatuan 

dengan Tubuh dan Darah Kristus, 
memperteguh persatuan kita dengan 

Kristus, mengampuni dosa-dosa ringan 

yang kita lakukan, dan melindungi kita 
dari dosa berat, sebab dengan 

menerima sakramen ini, ikatan kasih 
antara kita dan Kristus diperkuat, dan 
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dengan demikian kesatuan Gereja juga 

diperteguh.[6] 
 

 

Ekaristi mempersatukan kita dengan 

sesama anggota Kristus 
 

 
Maka, selain mem-

persatukan kita 
dengan Kristus, 

Ekaristi juga mem-

persatukan kita 
dengan sesama 

anggota Tubuh 
Kristus lainnya. Oleh 

karena kita menerima Kristus yang satu 

dan sama, maka kita dipersatukan di 
dalam Dia yang adalah Sang Kepala kita 

(lih. Kol 1:18; Ef 5:23) Rasul Paulus 
mengajarkan, “Bukankah cawan 

pengucapan syukur, yang atasnya kita 

ucapkan syukur, adalah persekutuan 
dengan darah Kristus? Bukankah roti 

yang kita pecah-pecahkan adalah 
persekutuan dengan tubuh Kristus? 

Karena roti adalah satu, maka kita, 
sekalipun banyak, adalah satu tubuh, 

karena kita semua mendapat bagian 

dalam roti yang satu itu.” (1Kor 10:15-
16). Ekaristi diberikan sebagai kurban 

Tubuh dan Darah-Nya, agar dengan 
mengambil bagian di dalamnya, kita 

dapat bersatu dengan Kristus dan 

dengan sesama anggota-Nya menjadi 
satu Tubuh.[7] 

 
 

Kita manusia diciptakan oleh Tuhan 

untuk menjadi semakin menyerupai Dia, 
yaitu supaya semakin dapat mengasihi; 

sebab Tuhan adalah Kasih (1 Yoh 4:8). 
Kasih itu mempersatukan, oleh karena 

itu sebagai manusia kita menginginkan 

persatuan, baik dengan Tuhan, maupun 
dengan sesama kita. Kristus- juga 

mempunyai kerinduan yang sama: 
bahwa Ia ingin tinggal bersama semua 

orang yang percaya kepada-Nya (lih. 

Yoh 6:56), namun juga Ia ingin agar 
semua yang percaya kepada-Nya 

menjadi satu, “Aku berdoa ….juga untuk 

orang-orang, yang percaya kepada-Ku …. 
supaya mereka semua menjadi satu, 

sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam 
Aku dan Aku di dalam Engkau, agar 

mereka juga di dalam Kita, supaya dunia 

percaya, bahwa Engkaulah yang telah 
mengutus Aku.” (Yoh 17:21). Maka, 

persatuan kita dengan Kristus, harus 
juga membawa persatuan kita dengan 

semua orang yang percaya kepada-Nya; 

sebab hal ini merupakan kehendak 
Kristus sendiri. 

 
 

Ekaristi juga mempersatukan kita 

dengan semua anggota yang sudah 

beralih dari dunia ini 
 

 

Karena Kristus hanya satu dan Tubuh-
Nya juga hanya satu, maka satu jugalah 

kita semua anggota-anggota-Nya, baik 
Gereja yang masih berziarah di dunia ini, 

Gereja yang sudah berjaya di surga, 

maupun Gereja yang masih dimurnikan 
di Api Penyucian. Karena semua 

anggota- anggota Kristus dipersatukan 
oleh kasih Kristus yang melampaui 

maut (lih. Rom 8:38-39). Itulah 

sebabnya di dalam Komuni kudus ini kita 
mengingat juga persekutuan dengan 

para kudus di surga, terutama Bunda 
Maria[8]; dan kita dapat mengajukan 

intensi doa permohonan bagi saudara- 

saudari kita yang telah mendahului kita, 
yaitu mereka yang ‘telah meninggal di 

dalam Kristus namun yang belum 
sepenuhnya dimurnikan’ sehingga 

mereka dapat memasuki terang dan 

damai Kristus[9] yang kekal dalam 
kerajaan Surga. 

 
Dengan adanya kesatuan dengan 

Kristus Tuhan sebagai Sang Kepala dan 
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dengan semua anggota Kristus, baik 

yang dunia ini maupun yang sudah 
beralih dari dunia ini, maka ada dimensi 

ilahi dalam setiap perayaan Ekaristi. 

Maka perjamuan Ekaristi tidak hanya 
merupakan penyembahan dan ucapan 

syukur kita yang di dunia ini tetapi juga 
para malaikat dan semua para kudus di 

surga. Melalui Ekaristi, mata hati kita 

diarahkan akan penggenapan iman dan 
harapan kita, akan kemuliaan 

surgawi[10], di mana kita akan bersatu 
dengan Dia dan seluruh isi surga untuk 

memuji dan memuliakan Dia. 

 
 

Ekaristi sebagai janji kemuliaan Tuhan 

yang akan datang 
 

 
Walaupun Gereja mengetahui bahwa 

Kristus hadir di dalam Ekaristi saat ini 

dan Ia ada di tengah kita umat-Nya, 
namun demikian Ia hadir di tengah kita 

secara terselubung. Maka saat 
merayakan Ekaristi, kita tetap 

“menantikan dengan penuh kerinduan 
akan kedatangan Penyelamat kita 

Yesus Kristus”, di mana kita akan dapat 

memandang Allah, menjadi serupa 
dengan-Nya, memuji Dia selamanya 

melalui Kristus.[11] Sebab pada 
Perjamuan Terakhir, Kristus berkata 

bahwa Ia tidak akan minum lagi dari 

pokok anggur sampai pada saat Ia 
meminumnya bersama dengan kita 

dalam Kerajaan Bapa (lih. Mat 26:29; 
Luk 22:18; Mrk 14:25). Maka setiap 

kali Gereja merayakan Ekaristi, ia 

mengingat janji ini sambil mengarahkan 
pandangannya kepada Kristus yang 

akan datang[12], yang akan 
menggenapinya. Paus Yohanes Paulus II 

mengatakan bahwa di dalam perayaan 

Ekaristi, “…kita disatukan dengan ‘liturgi’ 
surgawi dan menjadi bagian dari para 

kudus yang jumlahnya berlaksa-laksa 
yang menyerukan, “Keselamatan bagi 

Allah kami yang duduk di atas takhta 

dan bagi Anak Domba!” (Why 7:10). 
Ekaristi adalah sungguh sekilas surga 

yang nampak di dunia.”*13+ 

 
Maka Ekaristi menuntun Gereja 

mencapai tujuan akhirnya di mana 
persekutuan dengan Allah dan sesama 

mencapai kesatuan yang sempurna, 

yaitu “keadaan persatuan dengan 
Kristus, yang pada saat yang sama 

membuatnya mungkin untuk masuk ke 
dalam kesatuan yang hidup dengan 

Allah sendiri, sehingga Tuhan dapat 

menjadi semua di dalam semua (1Kor 
15:28).”*14+ 

 

Gereja hidup dari Ekaristi 

 
Ya, sebagaimana manusia dapat hidup 

karena makan, demikianlah sejarah 
Gereja menunjukkan bahwa Gereja 

hidup oleh perjamuan Ekaristi. Gereja 

menerima santapan surgawi dari 
Kristus, dan karena itu memperoleh 

hidup dari Kristus[22], dan 
menjadikannya sebagai hidupnya 

sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan 

seluruh hidup-Nya, supaya kita yang 
percaya kepada-Nya dapat hidup di 

dalam Dia. Yesus bersabda, “Akulah roti 
hidup yang telah turun dari sorga. 

Jikalau seorang makan dari roti ini, ia 

akan hidup selama-lamanya, dan roti 
yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang 

akan Kuberikan untuk hidup dunia….” 
(Yoh 6:51). Karena Kristus sendirilah 

yang kita sambut di dalam Ekaristi dan 

hidup-Nyalah yang diberikan-Nya di 
dalam Ekaristi, maka benarlah apa yang 

dinyatakan dalam Konsili Vatikan II, yaitu 
bahwa Ekaristi disebut sebagai “sumber 

dan puncak kehidupan Kristiani”*23+. 

“Sebab di dalam Ekaristi terkandung 
keseluruhan kekayaan rohani Kristus: 

yaitu Kristus sendiri, Paska kita dan Roti 
kehidupan kita. Melalui Tubuh-Nya 

sendiri yang sekarang dibuat hidup dan 
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memberi hidup oleh kuasa Roh Kudus, 

Ia [Kristus] mempersembahkan hidup-
Nya bagi manusia.”*24+ 

 

Kesimpulan 
 
Agaknya peninggalan kurban dan 

perjamuan Ekaristi yang diperingati 

Gereja setiap hari sampai akhir zaman 
merupakan penggenapan dari kalimat 

ini: “Kristus mengasihi kita sampai pada 
akhirnya”. Ia menunjukkan kasih-Nya ini 

dengan mengurbankan hidup-Nya (lih. 

Yoh 15:13); namun kasih-Nya ini tidak 
berhenti setelah kematian-Nya. Sebab 

Kristus terus hidup setelah kebangkitan-
Nya, demikianlah kasih-Nya kepada kita 

tetap ada selamanya. St. Agustinus 

mengatakannya dengan begitu 
indahnya, “Tidak hanya sejauh itu saja Ia 

mengasihi kita, [sebab] Ia selalu dan 
selamanya mengasihi kita. Jauhlah 

kiranya dari kita untuk berpikir bahwa Ia 

menjadikan kematian sebagai akhir dari 
cinta kasih-Nya kepada kita, [sebab] Ia 

tidak menjadikan kematian sebagai 
akhir dari kehidupan-Nya.”*25+. Cinta 

kasih Kristus yang tiada akhir dan tiada 

batas ini yang dirayakan dan dihadirkan 
kembali di dalam Ekaristi; sehingga kita 

dapat dipersatukan dengan Dia. 
Selayaknya kita bersyukur untuk karunia 

Ekaristi, yang memungkinkan kita untuk 

selalu mengalami kasih-Nya dalam 
kesatuan dengan Dia, sebab kita 

disatukan dengan Tubuh dan Darah-
Nya, Jiwa dan ke-Allahan-Nya. 

 

 
 

Kolekte Ibadat 25 Mei 2013 
 

Kolekte I  : Rp. 355.000,- 
Kolekte II  : Rp. 230.000,- 

Ucapan Syukur  : Rp.   50.000,- 
 

Ibadat tangaal 8 Juni 2013 

ditiadakan.  Umat dihimbau untuk 
datang pada kunjungan Bapa Uskup 

tanggal 9 Juni 2013 mulai jam 08.30. 

 

Petugas Misa 15 Juni 2013 
Pastor  : P Casali, SX 
Dirigen : Ibu Surbakti 

Mazmur : Sdri. Ika 

Organis : Ibu Marselina Pane 
Petugas : Kring IV 

BIAK : Ibu Kristina Mujiati 
 

Pengumuman Lain :  

 Gladi resik kunjungan Bapa Uskup 
untuk seluruh liturgy dilaksanakan 

tanggal 6 Juni. 

 Kupon konsumsi masih tersedia di 
Bendahara Stasi – Ibu Anis / Ibu 
Danang 

 

Ujud umum Sri Paus untuk bulan Juni: 
"Agar sebuah budaya dialog, 
mendengarkan, dan saling 

menghormati bisa terwujud di antara 

bangsa-bangsa." 
 
 
 
 

 
 

Info Stasi St. Philipus Pekanbaru 
Ketua Stasi 085265568650; Wakil Ketua Stasi 085265615725; 

Ketua kring I   081378880305; Ketua Kring II   081378208252; Ketua Kring III 
085271051859 ;  

Ketua Kring IV 081268691059; Ketua Kring V    ; 081275170727 

Sekretaris   081365468810; Bendahara I 081268762668 Bendahara II 08127627747  
 Editorial Buletin   08156256229 - 085270808429 

Email: philipus@post.com   facebook: facebook.com/Arengkaujung 
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