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TITURGI

"Suatu hari, ketika sedang

mengikuti Misa online, tiba-tiba
sambungan internet saya putus.

Saya tidak bisa melanjutkan
Misa sampai selesai padahal

waktu itu saya sudah sampai
pada bagian komuni batin.
Apakah saya perlu mencari Misa

online lain dan mengulang

Misa dariawal lagi?"

Kisah dan pertanyaan ini hanyalah salah

satu dari sekian banyak kisah umat dalam
mengikuti Misa online atau streoming yang

sudah berjalan berbulan-bulan lamanya

pada masa pandemi ini. Kita tahu saat ini

pilihan Misa online di dunia maya bak jamur
yang tumbuh subur pada musim penghujan.

Orang bisa memilih dan mengaksesnya

dengan sangat mudah, cukup klik sana sini.

Karena sudah berlangsung begitu lama dan

kita menjadi sangat terbiasa dengan Misa

online, maka bisa jaditanpa disadari ketika
kita sudah ikut Misa online di depan ponsel

atau laptop, kita sudah merasa ikut Misa.

Pandemi ini memang memaksa kita
untuk masuk lebih intens ke dalam bentuk-
bentuk komunikasi digital, sementara

bentuk komunikasi yang mengandaikan
kedekatan fisik menjadi sangat berkurang.
Bentuk komunikasi dalam ranah religius pun

mengikuti pola serupa. Contoh konkretnya
adalah Misa yang masuk ke ranah online.

Tentu saja Misa online merupakan
jalan yang ditempuh Gereja hanya di masa

darurat seperti saat ini demi tetap merawat
hidup rohani, khususnya familiaritas atau

kedekatan kita dengan Allah. Adalah benar
bahwa relasi kedekatan manusia dengan
Allah itu sifatnya personal.

1 O tr?U$&ffi No. i 0 Tahun Ke-70, Oktober 2020

Misa )nline,
Misa Tidak Ideal
Mario Tomi Subardjo, SJ

Kita tetap seorang diri di depan gawai.

Namun, jangan Iupa bahwa familiaritas
manusia dengan Allah dalam konteks

Gereja juga bersifat komuniter karena kita
selalu hidup bersama dengan yang lain

secara konkret. Kedekatan spiritual tanpa
komunitas adalah "kedekatan tanpa roti'i
tanpa umat, dan tanpa sakramen. Hal inilah
yang dipesankan Paus Fransiskus kepada

kita tentang adanya potensi ancaman bagi
hidup beriman pada masa pandemi.

Potensi ancaman,jika tidak hati-hati akan

menjadi nyata, termasuk melalui pemaknaan

Misa online yang kurang tepat. Kedekatan

dengan Allah yang kita pelihara dengan

mengikuti Misa online bisa menjadi sangat

individualistis karena kita maknai sebagai
"Misaku'i Dengan satu klik di depan laptop
atau ponsel, kita bisa "ikut Misa"di mana saja,

dengan siapa saja, dan kapan saja.

Meski kita merasa nyaman secara

personal, akhirnya kita sadar bahwa kita

tetap seorang diri di depan gawai dan yang

lain tetap anonim. Kita perlu ingat bahwa

kedekatan dengan Allah tak terpisahkan
dari komunitas dan sakramen, dengan roti
yang dipecah dan dibagi.

Seiring perjalanan waktu, banyak

gereja sudah mulai membuka "Misa offline"
dengan batasan-batasannya dan terus
tetap menawarkan Misa online. Umat dari

mana saja tetap bisa mengikuti Misa online
bersama dengan umat yang memang hadir
secara fisik di sana. Praktik ini mempunyai
konsekuensi tersendiri, terutama soal paham
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kesatuan umat beriman di dalam Ekaristi.

Kita memang bersatu, tetapi di waktu
yang sama kita juga tidak bersatu. Yang ada

di gereja itu memang bersatu secara fisik
dan menerima komuni secara sakramental,
sementara yang ada di depan gawai hanya

bersatu dan menerima komuni secara

spiritual saja. Inilah wajah Gereja kita saat
ini dan wajah Gereja seperti ini bukanlah
Gereja yang ideal. Wajah Gereja yang ideal

adalah Gereja yang selalu hadir dengan
komunitas dan dengan sakramen.

Paus Fransiskus dalam homilinya
tanggal 17 April 2020 di Kapel Rumah Santa

Marta mengingatkan supaya pada masa

pandemi ini, ketika kita menggunakan
sarana teknologi digital untuk menyiarkan
Misa online, jangan sampai kita kehilangan
wajah Gereja yang konkret. Jangan sampai

kita menggantikannya dengan wajah Gereja

virtual, sakramen-sakramen virtual, dan

aneka tampilan religius yang diviralkan.
Paus tegas mengingatkan Gereja supaya

hati-hati untukjangan sampai jatuh pada

iman yang hanya virtual. Kita perlu waspada

supaya tidak perlahan-lahan kehilang-
an kontak dengan sakramen-sakramen,

kehilangan relasi dengan para gembala dan
juga antar-kita sendiri sebagai umat Allah.

Sembari menunggu waktu yang tepat
untuk keluar dari"terowongan panjang" ini,

mari kita tetap memelihara idealisme dan tak
larut dalam iman yang semata-mata virtual.

Mehrang benar bahwa Kristus bisa hadir
dalam segala macam cara, termasuk lewat
Misa onlineyang tampak di gawai kita.

Namun, jangan lupa bahwa Kristus hadir
dalam jemaat yang berkumpul dan terutama
la hadir dalam rupa roti dan anggur yang kita

sambut dari meja yang satu dan sama. o
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