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Saudara-Saudara Hierarkh Terkasih Dan Anak-

Anak Dikasihi Dalam Tuhan,

Merupakan keyakinan bersama bahwa, pada 

masa kita, lingkungan alam terancam seperti yang 

belum pernah sebelumnya dalam sejarah manusia. 

Besarnya ancaman ini menjadi nyata dalam apa 

yang dipertaruhkan itu bukan lagi kadar, tetapi 

pemeliharaan kehidupan di planet kita. Untuk 

pertama kalinya dalam sejarah, manusia mampu 

menghancurkan keadaan kehidupan di muka bumi. 

Senjata nuklir menjadi lambang dari titanisme 

Prometheus manusia, yaitu ungkapan nyata dari ‘gejala 

kemahakuasaan’ dari ‘manusia-allah’ pada zaman ini.

Dalam memakai kekuatan yang berasal dari ilmu- 

pengetahuan dan teknologi, yang diungkapkan pada 

hari ini itu kerancuan kebebasan manusia. Ilmu-

pengetahuan melayani kehidupan, memberi bagi 

kemajuan, menghadapi penyakit dan berbagai kondisi 

yang hingga saat ini masih dianggap sebagai ‘nasib’, 

menciptakan sudut-pandang baik yang baru bagi masa 

akan datang. Tetapi sekaligus, memberi cara yang sangat 

berkuasa bagi manusia, yang penyelewengannya boleh 

digunakan untuk menghancurkan. Kita mengalami 

berkembangnya penghancuran lingkungan alam, 

keragaman makhluk hidup, tumbuhan dan hewan, 

+ BARTOLOMEUS

OLEH RAHMAT ALLAH USKUP-AGUNG 

KONSTANTINOPEL - ROMA BARU DAN 
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RAHMAT, DAMAI- SEJAHTERA DAN 
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pencemaran sumber- daya air dan angkasa, 

berlangsungnya kehancuran keseimbangan cuaca, 

dan juga berbagai terlalunya batasan dan takaran 

dalam berbagai sisi kehidupan. Konsili Kudus dan 

Agung Gereja Ortodoks (Kreta, 2016) secara benar 

dan megah menetapkan bahwa ‘tiada pengetahuan 

ilmiah menggerakkan kehendak akhlak manusia, 

yang mengetahui marabahaya tetapi terus berbuat 

seolah-olah tiada diketahuinya.’ (Ensiklikal, § 11)

Jelaslah bahwa perlindungan manfaat bersama, 

keutuhan lingkungan alam, itu tanggung-jawab 

bersama semua penduduk bumi. Keharusan mutlak 

masa sekarang bagi umat manusia itu agar kita hidup 

tanpa menghancurkan lingkungan. Tetapi, sedang 

pada tingkat pribadi dan pada tingkat berbagai 

masyarakat, kawanan, gerakan, dan organisasi, 

dinyatakan kepekaan besar dan tanggung-jawab 

ekologis, namun bangsa- bangsa dan para pelaku 

ekonomi tidak mampu – atas nama hasrat geopolitik 

dan ‘kemandirian ekonomi’ – untuk mengambil 

keputusan yang benar bagi perlindungan ciptaan 

dan sebaliknya menumbuhkan khayalan bahwa 

apa yang dianggap sebagai ‘penghancuran ekologis 

secara global’ itu merupakan rekaan ideologis dari 

gerakan lingkungan hidup dan bahwa lingkungan 

alam berkuasa untuk memperbaharui diri. Tetapi 

pertanyaan penting itu tetap ada, Berapa lama 

lagikah alam harus menanggung perbincangan dan 

perundingan tanpa berhasil, dan juga penundaan 

lebih lama lagi untuk mengambil tindakan tegas demi 

perlindungannya?

Adalah nyata bahwa, semasa masa pandemik 

coronavirus baru Covid-19, dengan pembatasan 

wajib atas pergerakan, ditutupnya kilang, dan 

berkurangnya kegiatan dan penghasilan industri, kita 

melihat adanya pengurangan pencemaran dan beban 

bagi angkasa, telah membuktikan sifat antropogenik 

dari krisis ekologis masa sekarang. Sekali lagi telah 

menjadi jelas bahwa industri, cara pengangkutan 

masa sekarang, mobil dan pesawat, kepentingan tak-

tergugat penunjuk ekonomi dan yang sepertinya, 

secara buruk mempengaruhi keseimbangan 

lingkungan dan bahwa perubahan arah menuju 
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ekonomi yang bersifat ekologis menjadi kebutuhan 

tak- tergoyahkan. Tiada kemajuan sejati yang 

didasarkan pada penghancuran lingkungan alam. 

Sungguh tak-terbayangkan bahwa kita mengambil 

keputusan ekonomi tanpa juga mempertimbangkan 

segala dampak ekologisnya. Perkembangan 

ekonomi tidak boleh lagi menjadi mimpi buruk 

bagi lingkungan hidup. Kami yakin bahwa ada cara 

lain susunan dan perkembangan ekonomi selain 

daripada ekonomisme dan pengkiblatan kegiatan 

ekonomi untuk memperbesar keuntungan sampai 

habis. Masa depan umat manusia itu bukan sebagai 

homo œconomicus.

Kepatriarkan Ekumenikal, yang dalam 

beberapa dasawarsa terakhir telah merintis 

dalam bidang perlindungan ciptaan, akan terus 

melanjutkan ikhtiar lingkungannya, penyusunan 

berbagai pertemuan lingkungan, penggerakan 

umat beriman dan khususnya kaum muda, 

memajukan perlindungan lingkungan sebagai 

pokok dasar bagi dialog antar-agama, serta ikhtisar 

bersama agama-agama, hubungan dengan para 

pemimpin dan lembaga politik, kerjasama dengan 

berbagai badan dan gerakan lingkungan. Nyatalah 

bahwa kerjasama bagi perlindungan lingkungan 

menciptakan berbagai jalan perhubungan lainnya 

serta kemungkinan bagi berbagai tindakan bersama 

yang baru.

Kami mengulangi bahwa segala kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup dari 

Kepatriarkan Ekumenikal merupakan perpanjangan 

dari kesadaran-diri Gerejawinya serta tidak menjadi 

tanggapan bersifat keadaan semata terhadap 

suatu gejala baru. Hidup Gereja itu suatu ekologi 

yang diterapkan. Rahasia-Rahasia Gereja, seluruh 

hidup Ibadahnya, Asketisisme dan hidup bersama, 

hidup sehari-hari umat beriman, menyatakan dan 

menghasilkan hormat yang terdalam bagi ciptaan. 

Tiada kepekaan lingkungan hidup Ortodoksia itu 

diciptakan tetapi muncul dari kemelut lingkungan 

hidup pada masa sekarang. Perjuangan bagi 

perlindungan ciptaan itu sisi pusat dari Iman kita. 

Hormat bagi lingkungan hidup itu suatu tindakan 

Pemuliaan Nama Allah, sedang penghancuran 

lingkungan itu suatu pelanggaran terhadap Sang 

Pencipta, yang sepenuhnya tak-terdamaikan dengan 

asas-asas dasar Teologi Kristen.

Saudara-Saudara Amat-Terhormat dan anak-

anak kekasih,

Nilai-nilai ramah lingkungan hidup dari Tradisi 

Ortodoks, Warisan Berharga dari Bapa-Bapa kita, 

menjadi benteng terhadap budaya, yang dasar 
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pastinya itu penguasaan oleh manusia atas alam. Iman 

dalam Kristus mengilhami serta menguatkan usaha 

manusia sekalipun menghadapi berbagai tantangan 

hebat. Dari sudut-pandang Iman, kita mampu untuk 

mendapati dan menilai, bukan saja berbagai sisi yang 

bermasalah, tetapi juga berbagai kemungkinan dan 

peluang yang baik dari peradaban masa sekarang. 

Kami memanggil kaum muda-mudi Ortodoks untuk 

menyadari pentingnya hidup sebagai orang Kristen 

beriman dan manusia masa sekarang.

Iman dalam Takdir Kekal manusia menguatkan 

Kesaksian kita di dunia.

Dalam semangat ini, dari Phanar, kami 

mengharapkan bagimu Tahun Baru Gerejawi yang 

Diperkenan dan Amat- Terberkati, yang berbuah 

dalam segala perbuatan yang menyerupai Kristus, 

demi manfaat seluruh ciptaan dan bagi Kemuliaan 

Sang Pencipta Maha-Berhikmat atas segala sesuatu. 

Serta kami mendoakan atasmu, melalui Syafaat 

Theotokos Teramat-Kudus, yaitu Pammakaristos, 

Rahmat dan Pengasihan Allah Segala Keajaiban.

1 September, 2020

Bartolomeus dari Konstantinopel

Pensyafaat yang bersungguh bagi semuanya 

dihadapan Allah

SEJARAH PAROKI 
EPIPHANI SUCI 
KALIMALANG 

JAKARTA

Paroki Orthodox Epiphani Suci berada dibawah 

Omophorion Metropolitan Singapura dan Asia Se-

latan oleh Yang Mulia Konstantinos Tsilis, Kepa-

triarkan Ekumenikal, beralamat di Jl. Meriam No. 

109/D Kodam Jatiwaringin Jakarta Timur, dipimpin 

oleh dua orang Imam Paroki, yaitu Ptr. Gabriel Al-

hambra, seorang lulusan dari Holy Cross Greek Or-

thodox School of Theology, dari tahun 2013 sampai 

WARTA - INDONESIA
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sekarang, selaku Proistamenos, dan Ptr. Prochorus 

Rinus, seorang lulusan dari STT Paulus Medan, dari 

tahun 2018 hingga sekarang. Sebanyak lebih kurang 

250 orang terdaftar sebagai anggota Paroki.

Bermula dari suatu komunitas yang mendalami 

Iman Ortodoks pada tahun 1995 dan secara resmi 

didirikan menjadi Paroki Gereja Ortodoks dibawah 

penggembalaan Yang Mulia Nikitas, Metropolitan 

Hong Kong dan Asia Tenggara, Kepatriarkan Eku-

menikal, pada tahun 1997. Paroki ini diberi nama 

Epiphani Suci oleh Yang Mulia Nikitas berdasarkan 

salah satu Tradisi Ortodoks terpenting di Amerika 

Serikat yang sudah berlangsung selama dua abad 

di tempat kelahirannya di Tarpon Springs, Florida, 

dimana pada setiap Perayaan Epiphani, Uskup Ort-

odoks melemparkan Salib kedalam danau untuk 

diambil kembali oleh kaum muda.

Paroki memulai hidupnya di studio yang 

dipersembahkan kepada Tuhan oleh Bpk. Theo-

dorus Marten dan keluarga dalam kompleks kedia-

mannya. Tuhan memberi pertumbuhan sehingga 

pada bulan April tahun 2007, atas restu dan perto-

longan dari Metropolis Hong Kong dan Asia Teng-

gara, Paroki memulai pembangunan bangunan 

Bait Gereja yang baru untuk memenuhi kebutuhan 

umat. Allah menggerakkan hati banyak orang dari 

berbagai latar-belakang yang telah turut bekerjasa-

ma dalam berdirinya bangunan yang terus dipakai 

hingga hari ini.

Diantara mereka yang berbuat kebaikan bagi 

Gereja, terutama adalah segenap umat Paroki sejak 

awal, terutama Bpk. Theodorus Marten, Bpk. Kon-

statinos Salam, Bpk. Alexandros Bambang, Bpk. Ig-

natios Joko, dan seluruh umat yang memberi bagi 

pembangunan. Tetapi juga orang-orang non-Orto-

doks digerakkan oleh Keindahan Iman dan Bait-Nya, 

seperti yang dinyanyikan oleh Pemazmur, Ya Tuhan, 

aku cinta pada Keindahan Bait-Mu! Paroki Epipha-

ni Suci khususnya mengingat kemurahan dari Bpk. 

Jend. Joko, seorang Muslim, yang berkunjung dalam 

Liturgi dan digerakkan Allah untuk menyumbang 

bagi pembangunan yang sedang berlangsung, Bpk. 

Jend. G.M., persekutuan gerejawi Pria Sejati, dan 

banyak sahabat-sahabat dari umat Protestan.
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Selama pembangunan berlangsung, Paroki 

beribadah di rumah keluarga Bpk. Theodorus Mar-

ten. Pembangunan bangunan Gereja sempat terken-

dala selama 1.5 tahun, tetapi pada tahun 2008, diben-

tuk Komisi Penggalangan Dana St. Nicholas, yang 

dipimpin oleh Bpk. Basilius Sibarani, agar proses 

pembangunan boleh berlanjut kembali. Pada tang-

gal 8 Agustus 2008, Komuni Ilahi diterima untuk 

pertama kalinya dalam Pemberkatan Pernikahan 

Bpk. Timotius Hutagalung dan Ibu Ezra Hariandja 

dalam bangunan yang belum selesai dibangun.

Atas Rahmat Allah, Komisi Penggalangan Dana 

St. Nicholas, melalui berbagai kegiatan dan dukun-

gan dari Keuskupan, anggota Gereja, sahabat-saha-

bat dan saudara- saudara dari dalam dan luar negeri, 

berhasil menghidupkan kembali proses pemban-

gunan. Ibadah telah mulai dirayakan dalam bangu-

nan yang belum diselesaikan sejak Perayaan Kelahi-

ran Tuhan 2009, dan bangunan Gereja diselesaikan 

pada bulan April 2010 serta dikuduskan pada tang-

gal 20 Oktober 2012 oleh Yang Mulia Konstantinos, 

yang telah ditunjuk oleh Kepatriarkan Ekumenikal 

pada bulan November 2011, sebagai Metropolitan 

Singapura dan Asia Selatan, sehingga sejak saat itu 

Indonesia berada dibawah penggembalaan Yang 

Mulia.

Kolam Baptisan dalam bentuk Salib pertama 

kali melayani Baptisan Kudus bagi dua orang Kate-

kumen dan seorang kanak pada bulan Februari 2011. 

Kantor Pastoral di sisi Bait Gereja selesai dibangun 

pada bulan September 2011 yang memuat berbagai 

fasilitas. Pada bulan Oktober 2011, Ikonostasis yang 

baru selesai dilukis oleh Bpk. Nikholas Gazali, seo-
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rang anggota Paroki dan juga arsitek bangunan Bait 

Gereja yang baru.

Sepanjang perjalanannya, Paroki Epiphani Suci 

telah bergiat dalam berbagai sisi kehidupan Paroki, 

termasuk Persekutuan Keluarga Panaghia, yang dip-

impin oleh Bpk. Alexandros Bambang, Persaudari-

an Ibu-Ibu Hagia Sophia, yang dipimpin oleh Ibu 

Elizabeth Suhartini, Sekolah Minggu St. Ioan, yang 

dipimpin oleh Ibu Slavica Yudiro, Koor St. Romanos 

Melodius, yang dipimpin oleh Bpk. Timotius Hutag-

alung, kelas Ikonografi, pengenalan Kidung Liturgis 

kepada khalayak umum, relasi dan kolaborasi den-

gan jemaat Kristen non-Ortodoks, bantuan sosial 

kepada masyarakat, dan pada saat ini secara berkala 

menjamu mahasiswa seminari, terutama dari STT 

Jakarta, serta siswa dari berbagai SMU yang men-

gadakan studi banding. Selain daripada itu, kedua 

Klerus, yaitu Ptr. Gabriel Alhambra dan Ptr. Procho-

rus Rinus secara berkala mengajar di STT Jakarta 

untuk mata kuliah Iman dan Gereja Ortodoks.

Beberapa pribadi terhormat yang telah pernah 

berkunjung ke Paroki ini termasuk Duta Besar Re-

publik Yunani, Duta Besar Romania, Duta Besar Re-

publik Bulgaria, Duta Besar Republik Serbia, dan 

Duta Besar Republik Siprus sebagai anggota Gereja 

Katolik Ortodoks.

Kiranya Tuhan Allah dan Juruselamat kita Ye-

sus Kristus terus menuntun Paroki Epiphani Suci 

Jakarta dalam Rahmat-Nya dan Kasih Sang Bapa 

dan Persekutuan Sang Roh Kudus demi Kemuliaan 

Nama-Nya. Amin
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BERTOLONG-
TOLONGLAH 

MENANGGUNG 
BEBANMU! 

DEMIKIANLAH 
KAMU MEMENUHI 
HUKUM KRISTUS 

(GALATIA 6:2)
Ptr. Gabriel Alhambra

Betapa banyak pandangan-pandangan berbe-

da mengenai kehidupan rohani. Yang seorang ber-

kata, ‘Marilah setiap orang meyakini apa yang ia 

kehendaki,’ dan yang lain berkata, ‘Ya Allah, hidup 

ini adalah perjuangan yang tak tertahankan.’

HOMILI

Dengan beriman menurut pendapat seseo-

rang, bukankah ini kesombongan? Karena Tuhan 

berkata... ‘orang yang rendah hati dikasihani-Nya.’ 

(Amsal 3:34), ‘Ia menyelamatkan orang-orang yang 

remuk jiwanya.’ (Mazmur 34:18) Ia sendiri adalah... 

Lemah-Lembut dan Rendah Hati (Matius 11:29). 

Segenap Keselamatan kita terdiri dari kerendahan 

hati. Kristus menggenapi semua Perintah Gereja 

dan.... telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati (Filipi 2:8). Ia adalah Pengajar Sorgawi kita; 

apabila kita hidup seturut dengan Perintah- Perin-

tah-Nya kita akan selamat. Jikalau kamu mengasi-

hi Aku, kamu akan menuruti segala Perintah-Ku. 

(Yohanes 14:15)

Memang benar bahwa ada sejumlah perjuan-

gan di dalam hidup rohani, tetapi sering kali, bah-

kan di bumi, perjuangan itu dimahkotai dengan 

kedamaian dan sukacita rohani. Pada mulanya, ke-

tika Salib diletakkan dengan beratnya pada pun-

dak kita, kita mengingat kata-kata Tuhan yang 

dikatakan-Nya kepada para murid, Setiap orang 

yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal di-

rinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. (Mati-

us 16:24) Dengan kelembutan kita harus mengam-

bil Salib itu, dan kemudian, betapa ajaibnya, kuk 

yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan 

(Matius 11:30), dan salib, yang kita pikir kita akan 

dibuat jatuh oleh karena beratnya, sedikit demi se-

dikit jatuh dari pundak kita dan sekarang tampak 

berdiri dengan megah di hadapan kita. Kita meng-
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genggamnya dengan kedua tangan, dan Salib itu 

perlahan mengangkat kita ke Sorga. Mereka yang 

mengalami pengalaman ini mencintai Salib mere-

ka, dan memanggul Salibnya itu adalah sukacita

Mengapa Sang Juruselamat berbicara begitu 

sering tentang sukacita ketika hidup kita penuh 

penderitaan? Aku pikir ini adalah tepat karena, ... 

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya Sukac-

ita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi 

penuh. Inilah Perintah-Ku, yaitu supaya kamu sal-

ing mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. 

Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih 

seorang yang memberikan nyawanya untuk saha-

bat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau 

kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 

(Yohanes 15:11-14) Tetapi Buah Roh ialah, Kasih, Su-

kacita, Damai- Sejahtera, Kesabaran, Kemurahan, 

Kebaikan, Kesetiaan, Kelemah-Lembutan, Pengua-

saan Diri. (Galatia 5:22-23)

Ada para pejuang-pejuang rohani yang berse-

ru ketika penderitaan-penderitaan berkurang, 

‘Tuhan, Engkau telah melupakan aku.’ Lebih su-

lit perjuangan, menjadi tampak lebih mudah bagi 

mereka, karena itulah kemudian mereka merasa 

bahwa Pertolongan Allah datang dalam cara yang 

khusus. Pada saat-saat seperti itu mereka dengan 

bersemangat berjalan ke arah-Nya dalam doa dan 

menerima Rahmat Penerangan oleh karena iman 

mereka. Orang harus melewati pendidikan yang 

lama dari pengalaman supaya mencapai ting-

kat-tingkat tinggi seperti itu. Tanpa bantuan dan 

pengarahan hal ini adalah berbahaya.

Dari seluruh seni yang ada, yang paling rumit 

adalah kehidupan rohani. Berapa banyak orang 

yang binasa dalam khayalan dan kesombongan ro-

hani; berapa banyak yang putus asa dan mening-

galkannya. Karena alasan inilah seseorang mem-

butuhkan kemantapan, keteguhan, kesabaran dan 

kerendahan hati yang dalam. Ketika kita mengasih 

Allah dengan ketaatan penuh, Ia akan menolong 

kita.

Tuhan, Aku percaya. Tolonglah aku yang ti-

dak percaya ini (Markus 9:24). Dari manakah para 

pejuang didalam kehidupan rohani ini meneri-

ma pertolongan? Penolong utama dan fundamen-

tal adalah Gereja sendiri dan aturan-aturannya. 

Organisasi dan persekutuan ‘yang sesuai dengan 

aturan-aturan’ membuat setiap orang sederajat, 

membuat mereka rendah hati dan mengambil ke-

bijaksanaan mereka sendiri, menyatukan anggo-

ta-anggotanya sebagai satu keluarga, memberikan 

kewajiban kepada semua untuk saling menolong 

dan saling mendoakan, dan memberi peraturan 

baik kepada hidup rohani maupun jasmani.

Oleh karena itu dengan berkat dari Gereja, 

para Rahibah Martha dan Maria memiliki seorang 

ibu rohani, pemimpin mereka, agar supaya mere-

ka bersama-sama dapat memanggul Salib. Ibu ro-
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hani yang mengetahui rohani, jasmani dan latar 

belakang keluarga mereka, menghibur dan men-

guatkan mereka dalam perjuangan mereka untuk 

meningkatkan mereka sendiri dan untuk meno-

long orang lain.

Bapa rohani yang ditunjuk, melalui seringnya 

pengakuan dosa dan menerima Misteri Kudus, tel-

ah menarik diri mereka lebih dekat kepada Sang 

Pengajar Ilahi dan menyatukan diri mereka den-

gan-Nya. Ia juga menguatkan mereka melalui pen-

jelasan Sabda-Sabda Allah dan percakapan-per-

cakapan rohani dan dengan sikap ini mereka 

mengembangkan serta mengarahkan kehidupan 

rohani mereka.

Bersama dengan pertolongan ini, selama ketida-

khadiran para Bapa atau Ibu rohani dan juga pada 

hari-hari bebas, para Rahibah pergi berziarah ke 

tempat-tempat suci dimana mereka mendapatkan 

kekuatan rohani baru, memulihkan tubuh mereka 

dengan mengistirahatkan jiwa.

Kehidupan rohani dari Komunitas ini diawasi 

oleh para pengawas rohani yang berpengalaman, 

para bapa rohani yang bijaksana, yang merupakan 

pimpinan-pimpinan rohani di biara- biara. Sebagai 

contoh, siapakah yang belum pernah mengenal 

Ambrosius Rahib Hieroskhema dari Optina dan 

para pelaku matiraga lainnya?

OBITUARI

JAKARTA – Paroki Epiphani Suci Kalimalang 

mengingat kenangan saudara dalam Kristus Igna-

tios Joko, yang jatuh tertidur dalam Tuhan enam 

tahun yang lalu di Jakarta.

Anggota Paroki yang setia dan giat ini lahir 

dari seorang ayah Muslim dan ibu penganut Ka-

tolisisme Roma. Ia lama mencari kebenaran se-

belum akhirnya menemukan Sang Kebenaran 

dalam Gereja Katolik Ortodoks, dengan dibaptis 

pada tahun 1999 dibawah penggembalaan Yang 

Mulia Nikitas Metropolitan Hong Kong dan Asia 

Tenggara.

Cinta dan kagumnya bagi Iman Ortodoks yang 

telah ditemukannya, bagaikan Mutiara Berharga, 

mendorongnya untuk bergiat dalam penulisan 

dan penterjemahan buku-buku Gereja, yang dim-

ulainya sejak tahun 2001 di Jakarta, untuk mem-

perkenalkan Iman Ortodoks di Indonesia. Buku 

yang sudah diterbitkan beliau berjudul Kontro-

versi Nama Allah (2004).

Pada tahun 2012, karena semangatnya bagi Ge-

reja, beliau turut membangun kantor Paroki Epiph-

ani Suci Kalimalang atas tenaga dan biayanya sendi-

ri. Aku akan menunjukkan kepadamu Imanku dari 

perbuatan-perbuatanku (Yakobus 2:18)

HAMBA YANG 
SETIA
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Pada tanggal 5 Oktober 2014, sebab menanggu-

ng kondisi jantung dan diabetes, beliau dipanggil 

Tuhan kepada Peristirahatan Kekal. Beliau telah 

meninggalkan istri terkasih Kirana Joko, beserta 

dua orang anak yang senama dengan bapa mere-

ka dalam Baptisan. Serta seorang anak Baptis dan 

sahabat dalam Kristus, Basilius Sibarani.

Kekallah Kenangan hamba-Mu, ya Tuhan, se-

bab Engkau Baik dan Pengasih-Manusia, Yang 

mengampuni segala kesalahan serta memberi 

Peristirahatan di Firdaus bersama dengan Orang- 

Orang Kudus-Mu. Amin

28 OKTOBER 
PERLINDUNGAN 
RATU KITA YANG 

TERAMAT-KUDUS 
THEOTOKOS DAN 

SELALU-DARA 
MARYAM

SYNAXARION
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Perayaan Perlindungan ini memperingati 

Penampakan Theotokos Teramat-Kudus di Gereja 

Blakhernae di Konstantinopel pada awal abad kee-

nam, sebagaimana dicatat dalam hidup Andreas, 

Dungu-demi-Kristus. Sedang sejumlah besar Umat 

Beriman berkumpul di Gereja, Epiphanius, saha-

bat Andreas, melalui doanya, melihat Dara Tera-

mat-Kudus Maryam diatas Umat Beriman yang 

membentangkan tudungnya atas mereka semua, 

yang menandakan perlindungan darinya yang tia-

da-henti bagi semua orang Kristen. Sebab ini kita 

memperingati Perayaan syukur setiap tahun, dan 

memohonkan Ratu kita agar tidak pernah berhen-

ti meneduhi kita dalam doanya yang kuat-kuasa

Troparion Irama I

‘Ya sang Dara, kami menyanjung Rahmat Be-

sar Perlindunganmu, yang telah engkau bentangkan 

bagaikan Awan Terang yang melampaui segala pen-

gertian, sebab engkau secara tak-tampak melindungi 

umatmu dari segala serangan si Musuh. Sebab kami 

memilikimu sebagai Perteduhan dan Pertolongan yang 

Pasti, kami berseru kepadamu dengan segenap jiwa 

kami, Kemuliaan bagi Perbuatan-Perbuatanmu yang 

Agung, ya sang Dara yang Teramat-Suci. Kemuliaan 

bagi Perteduhanmu yang Teramat-Ilahi. Kemuliaan 

bagi Penjagaan dan Penyediaanmu bagi kami, ya Sang 

Tanpa-Cela’

Kontakion Irama IV

‘Marilah Umat Beriman sekarang bergegas kepada 

sang Theotokos dan menghormati Kerudungnya yang 

Kudus, sedang kita mengidung kepadanya, dan mengi-

dungkan Kidungan untuk memuji dan menghormatin-

ya, sebagaimana layaknya, sebab ia meneduhi dengan 

Perteduhannya dan segenap umat gembalaannya yang 

setia dan menjagai mereka tak-tersakiti dari segala ma-

lapetaka, sedang mereka berseru kepadanya, Bersukac-

italah, ya Perlindungan yang Teramat-Bersinar’
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PATRISTIK

MENGAPA (ANAK 
YANG HILANG) TIDAK 
SEKETIKA MEMULAI 

PERJALANANNYA 
DARIPADA BEBERAPA 

HARI KEMUDIAN?
St. Gregorius Palamas

Beberapa hari kemudian anak bungsu itu men-

jual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang 

jauh (Lukas 15:13). Mengapa (Anak yang Hilang) 

tidak seketika berangkat daripada beberapa hari 

setelahnya? Si pembujuk yang jahat, si Iblis, tidak 

sekaligus membisikkan kepada kita agar berbuat 

apa yang disukai oleh kita dan agar kita berbuat 

dosa. Sebaliknya, dengan licik diperdayainya kita 

sedikit demi sedikit, dengan berbisik, Sekalipun 

engkau hidup bebas tanpa pergi ke Gereja Allah 

ataupun mendengarkan Pengajar di Gereja, tetap 

engkau akan mampu untuk mengetahui tugasmu 

bagi dirimu serta tidak menyimpang dari apa yang 

baik. Ketika dipisahkannya seseorang dari Ibadah 

Ilahi dan ketaatan kepada Pengajar-Pengajar Ku-

dus, maka juga dijauhkannya ia dari Penjagaan oleh 

Allah serta menyerahkannya kepada segala per-

buatan jahat. Allah hadir di segala tempat. Hanya 

satu perihal saja yang jauh daripada Kebaikan-Nya, 

yaitu kejahatan. Dengan berada dalam kuasa

jahat melalui Dosa, maka kita memulai suatu 

perjalanan yang jauh dari Allah. Seperti yang dika-

takan oleh Daud kepada Allah, Orang jahat takkan 

menumpang pada-Mu (Mazmur 5:5).
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PAROKI-PAROKI GEREJA 
ORTHODOX DI INDONESIA 

– METROPOLITAN 
SINGAPURA DAN ASIA 

SELATAN – KEPATRIARKAN 
EKUMENIKAL

Paroki Orthodox Agios Demetrios 
Simalingkar Medan
Jl. Kapiten Purba Komplex Orthodox Simalingkar Medan Sumatera 
Utara 20141

Klerus

• Pr. Chrysostomos Manalu

• Pr. Theodosios Naben

Terhubung

• Paroki Orthodox Agias Anastaseos Siparbue Tarutung

• Paroki Orthodox Agia Evdokia Hausisada-Sada Tarutung

• Paroki Orthodox Agios Nikolaos Najambean Tarutung

• Paroki Orthodox Ioannis Prodromos Lubuk Pakam Deli 
Serdang 

• Paroki Orthodox Agia Aikaterina Tanjung Anom Deli Serdang

Hubung fr.chrysostomos@yahoo.com

Media Sosial

• Facebook Orthodox Sumatera

• Instagram Orthodox_Indonesia

• Youtube Orthodox Indonesia Official

Paroki Orthodox Dionysios Zakynthos 
Kricak Kidul Yogyakarta
Kricak Kidul TR/I 1225 Tegalejo Yogyakarta DI Yogyakarta 55242

Klerus Pr. Lazarus Bambang Sucanto

Terhubung

• Komunitas Orthodox St. Yakobus Tanjung Batik Katingan

• Misi Orthodox St. Nicholas Sungai Kakap Kubu Raya 

Hubung orthodoxjogja@gmail.com

Media Sosial

• Facebook Gereja Orthodox Jogja

• Instagram @orthodoxjogja

• Youtube Gereja Orthodox Jogja 

• Twitter @orthodoxjogja

Paroki Orthodox Agia Aikaterina  
Ngemplak Boyolali
Pandean Ngemplak Boyolali Jawa Tengah

Klerus Pr. Methodius Sri Gunarjo  

Terhubung

• Paroki Orthodox Agios Phanurios Ngemplak Boyolali

• Paroki Orthodox Agioi Kyril & Methodius Grasak Boyolali

• Paroki Orthodox Dormition Theotokos Ngemplak Boyolali

Hubung srigunarjo01@gmail.com

Media Sosial

• Instagram @orthodoxboyolali

mailto:fr.chrysostomos%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/orthodoxsumatera/
https://www.instagram.com/orthodox_indonesia/
https://www.youtube.com/channel/UC55yICoJ0bj2hq-UItWWWVw
mailto:orthodoxjogja%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/orthodoxjogja/
https://www.instagram.com/orthodoxjogja/
https://www.youtube.com/channel/UCykOJDvQShDJ-eEAFhN5b-Q/videos
https://twitter.com/orthodoxjogja
mailto:srigunarjo01%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/orthodoxboyolali/
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Paroki Orthodox Semua Para Kudus  
Singaraja Bali
Jln. Dewi Huma No. 3 RW 4 Bangkang Baktisrage Singaraja Bali

Klerus Pr. Stephanos Nino

Hubung

• Paroki Orthodox Agios Cosmas Aitolos Kupang NTT

Hubung frstephanos_presbyter@yahoo.com

Media Sosial

• Instagram @orthodoxchurchbali

Paroki Orthodox Agia Aikaterina  
Gunung Simping Cilacap
Jln. Bawean No. 120/28 RT/RW 03/01 Gunung Simping Cilacap Jawa 
Tengah 53224

Klerus Pr. Matius Budiharjo

Contact bwbudiharjo@yahoo.com

Media Sosial 

• Instagram @orthodoxcilacap

Paroki Orthodox Epifani Suci  
Kalimalang Jakarta
Jln. Meriam D/109 Komplek KODAM Kalimalang Jakarta Timur 
DKI Jakarta

Klerus

• Pr. Gabriel Alhambra

• Pr. Prochoros Rinus

Hubung parokiepifanisuci@gmail.com

Media Sosial 

• Instagram @orthodox_jakarta

• Youtube Epifani Suci

Paroki Orthodox Dormition Theotokos 
Gunung Gedangan Mojokerto
Jln. Kedung Sari RT/RW 02/03 Gunung Gedangan Mojokerto Jawa 
Timur

Klerus Pr. Timotius Joko

Terhubung

• Komunitas Orthodox Agios Paisios Wonocolo Surabaya

• Komunitas Orthodox Dormition Theotokos Sumber Sari 
Jember

Hubung timothy_apostolos@yahoo.com

Media Sosial

• Facebook Komunitas Orthodox Jawa Timur

• Instagram @orthodoxjawatimur

Paroki Orthodox Evangelismos  
Pargambiran Sidikalang
Pargambiran Sumbul Sidikalang Dairi Sumatera Utara

Klerus Pr. Lukas Tobing 

Terhubung

• Paroki Orthodox Agios Ephraim Perjuangan Sidikalang

Hubung paterlukastobing@gmail.com

Paroki Orthodox Agios Nikolaos  
Gunung Sitoli Nias
Jln. Yos Sudarso Km 4.5 Hilihao Gunungsitoli Nias

Klerus Pr. Chariton Zega 

Terhubung

• Paroki Orthodox Agia Aikaterina Hilifaosi Nias

• Paroki Orthodox Agioi Pavlos & Martha Sirombu Nias

Hubung yhariton@yahoo.co.id

mailto:frstephanos_presbyter%40yahoo.com?subject=
https://www.instagram.com/orthodoxchurchbali/
mailto:bwbudiharjo%40yahoo.com?subject=
https://www.instagram.com/orthodoxcilacap/
mailto:parokiepifanisuci%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/orthodox_jakarta/
https://www.youtube.com/channel/UCoowuC3ROt19sM5R9IBIRLw
mailto:timothy_apostolos%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/komunitasorthodoxjawatimur/
https://www.instagram.com/orthodoxjawatimur/
mailto:paterlukastobing%40gmail.com?subject=
mailto:yhariton%40yahoo.co.id?subject=
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Paroki Orthodox Agios Cosmas Aitolos  
Kupang NTT
Kelapa Lima Kupang NTT

Klerus Pr. Savas Marcelino

Terhubung

• Komunitas Orthodox Rasul Kudus Andreas Dili Timor Leste

Hubung marcelinodcarvalho@gmail.com

Media Sosial

• Instagram @orthodoxkupang

• Instagram @orthodoxtimorleste

mailto:marcelinodcarvalho%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/orthodoxkupang/
https://www.instagram.com/orthodoxtimorleste/

