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Seorang perwakilan dari Kepatriarkan Armenia di Is-

tanbul hadir dan para Arkhon dari Takhta Ekumenikal 

dan umat beriman dalam jumlah besar hadir diGere-

ja. Khotbah diwartakan oleh Diakon yang setia Pai-

sios, Direktur Kantor Khusus Kepatriarkan. Pada akhir 

Liturgi Ilahi, Yang Amat-Kudus, sesuai dengan Tradisi, 

memberkati buah anggur dan segera setelahnya men-

doakan Trisagion bagi peristirahatan jiwa Dermawan 

Bangsa Symeon Siniosoglou, di depan makamnya, 

yang bertempat di halaman Monasteri. Di tanah Mon-

asteri, di puncak bukit di pulau itu, pada setiap musim 

panas perkemahan anak-anak Kepatriarkan Ekume-

nikal berlangsung, di mana anak-anak bangsa Yunani 

dan yang lainnya diterima sebagai tamu. Akan tetapi, 

pada tahun ini, oleh karena pandemi, maka kelangsun-

gannya telah ditunda.

“Kita telah terbiasa, di sepanjang sejarah, di sepan-

jang zaman, untuk hidup ‘dalam Mulia dan hina,’ sep-

erti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ‘dalam cela dan 

mahsyur,’ ‘seolah- olah mati, tetapi lihatlah, kita hidup.’ 

Sahabat-sahabat yang berbahasa Inggris mengatakan, 

melalui ‘naik dan turun,’ ditekankan oleh Patriarkh 

Ekumenikal dalam ucapannya, yang berlangsung di 

halaman Monasteri, serta melanjutkan: ‘Kita mengala-

mi senang, kita mengalami susah, tetapi, seperti yang 

dikatakan oleh Bpk. Komvopoulos, yaitu Diamantis 

Dalam ucapannya kepada umat beriman setelah 

Perayaan Liturgi Ilahi di Monasteri Kudus Pemuliaan 

Sang Juruselamat di Pulau Pertama Kepulauan Panger-

an, Yang Amat-Kudus menunjuk kepada perjuangan 

terus-menerus kaum Romiosini untuk bertahan di 

negeri para leluhur.

Perayaan Agung Pemuliaan Kristus Sang Juruse-

lamat telah dirayakan dalam suasana yang khidmat 

di Pulau Pertama Kepulauan Pangeran, di mana Yang 

Amat-Kudus Patriarkh Ekumenikal Bartholomeus 

memimpin di Chorostasia pada tanggal 6 Agustus 2020. 

UCAPAN PATRIARKH 
EKUMENIKAL 

PADA HARI RAYA 
PEMULIAAN TUHAN

WARTA - DUNIA

Patriarkh Ekumenikal: “Kita berlangsung dengan doa, tekad, dan 
dengan kepala yang terangkat tinggi”
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terkasih, kita berlanjut dalam segala keadaan, kita 

tidak menyerah, kita tidak menyerahkan tanggu-

ng-jawab, kita tidak melepaskan kepercayaan.’

“Perjuangan berlanjut”

Yang Amat-Kudus lalu menunjuk kepada per-

ombakan dan pekerjaan perbaikan di fasilitas-fasil-

itas “Paidopoleos” yang sudah ada, yang sebelum-

nya telah ditampilkan oleh Ketua Dewan Direktur, 

Ibu Maria Apostolidou, serta Administrator, yaitu 

Bpk. Diamantis Komvopoulos, dan yang dijalankan 

di bawah pemeliharaan Kepatriarkan Ekumenikal 

serta dengan bantuan dari berbagai umat gerejawi 

di Istanbul, dan juga dari banyak donatur yang ter-

kenal maupun awanama.”

“Semuanya ini dilakukan oleh karena kasih 

dan cinta bagi anak-anak kita. Semuanya dilaku-

kan dengan kegigihan Romaik, dengan kebang-

gan Romaik, bahwa kita tidak berhenti berjuang. 

Saya menulis dalam salah satu naskahku hari-

hari belakangan ini, bahwa perjuangan berlanjut. 

Perjuangan untuk bertahan. Perjuangan bagi ke-

langsungan akhlak dan adat- istiadat kita, Tradisi 

kita. Perjuangan bagi kaum Romiosini di Kota kita 

untuk boleh tetap berkelanjutan, tetap dan abadi. 

Keadaan dapat berubah; kita dapat memiliki, baik 

sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, sebagai 

kaum Romiosini, sebagai orang Yunani, duka, pa-

hit, kecewa. Kita berdiri melawan mereka. Kita 

berlanjut dengan doa, tekad dan dengan kepala 

yang terangkat tinggi. Karena ini saya datang kes-

ini pada hari ini tanpa bersama anak- anak, untuk 

merayakan, untuk membawakan hadirat Ibu Ge-

reja. Saya tidak pergi ke Prinkipo, seperti biasanya 

saya pergi setiap tahunnya ke Gereja Pemuliaan 

Kudus Kristus Sang Juruselamat di Prinkipo pada 

hari ini. Saya meminta saudara saya, Metropolitan 

Geron Kepulauan Pangeran, untuk merayakan dis-

ana dan, karena saya tidak datang ke acara pembu-

kaan Paidopoleos, saya datang pada hari ini kepada 

Perayaan Gereja, untuk menyatakan dengan had-

irnya dan memimpinnya saya di Chorostasia bah-

wa Ibu Gereja tidak melupakan dasarnya di sini, di 

atas bukit Pulau Pertama Kepulauan Pangeran, di 

Tabor kita, di mana selama berpuluh-puluh tahun 

hingga sekarang kita menyediakan bagi anak-anak 

bangsa Yunani, dan bukan hanya bagi mereka, kes-

egaran, penghiburan, peristirahatan serta pemba-

haruan kekuatan jasmani dan akali, untuk melan-

jutkan perjuangan mereka sebagai murid dengan 

sukacita yang besar, sikap yang baik dan kekuatan 

yang besar.

“Saya mengambil kesempatan ini, setelah se-



6 7

gala sesuatu yang disebutkan oleh Bpk. Komvo-

poulos kepada kita, untuk berterimakasih, dengan 

mewakili Ibu Gereja, kepada semua penyumbang 

dengan dan tanpa nama, untuk berterimakasih ke-

pada saudaraku dari Derkon Kudus dan Paniteraku, 

Ptr. Andreas, yang, demi Ibu Gereja, menunjukkan 

perhatian giat yang berkelanjutan dalam pekerjaan 

perombakan yang dilakukan di sini, tetapi juga da-

lam berbagai umat gerejawi kita, dimulai dari umat 

Kalsedon dan perorangan, para ekspatriat peroran-

gan yang mencintai tanah air, yang seringkali den-

gan merugikan berlangsungnya pekerjaan mereka, 

dengan merugikan waktu istirahat mereka, dengan 

merugikan kewajiban keluarga mereka, berurusan 

dengan khalayak umum baik di sini di Paidopoleos 

kita, atau di berbagai lembaga layanan masyarakat 

dan acara masyarakat. Maka bangsa kita, meskipun 

berkurang jumlahnya, walaupun menghadapi ma-

salah, terus berjuang untuk bertahan, selalu dalam 

pengharapan bahwa hari- hari yang lebih baik akan 

datang. “Besok kamu akan tetap bertahan,” seper-

ti yang biasanya dikatakan oleh para leluhur kita. 

Dan diantara mereka yang tetap bertahan, hal ter-

baik, hal terbesar yang kita harapkan adalah diha-

puskannya pencirian terhadap berbagai harta-mi-

lik kita, berjumlah sekitar dua-puluh lima, sebagai 

ditempati, dan di antaranya Monasteri Kepulauan 

Pangeran kita. Tindakan ini tidak adil, yang telah 

diambil oleh pihak berwenang pemerintah selama 

berpuluh-puluh tahun, dan saya selalu heran atas 

dasar tolak-ukur apakah, mengapa harus sekitar 

dua-puluh lima lembaga layanan dan perhimpunan 

kita yang secara khususnya ditetapkan sebagai maz-

but, dan bukan yang lainnya? Dan mengapa, secara 

umumnya, harus ada penggolonganan ditempati, 

sementara masih ada kaum Romiosini, ada jemaat 

Paroki di Gereja-Gereja tertentu yang dianggap se-

bagai ditempati, mengapa mereka tidak mengada-

kan pemilihan? Dan dikarenakan saya memakai 

kata ‘pemilihan’, maka bukan hanya berhubungan 

dengan harta-milik kita yang ditempati, tetapi say-

angnya juga seluruh bangsa kita dan segenap golon-

gan kecil. Sulit untuk dimengerti bahwa pemerin-

tah kita yang sekarang menolak untuk mengizinkan 

agar pemilihan diadakan untuk memperbaharui 

badan-badan pemerintahan yang akan bertanggu-

ng-jawab atas pemerintahan dan pengaturan har-

ta-milik kaum Romiosini secara umum, golongan 

kecil secara umum dan setiap dari kita secara per-

orangan. Ini jugalah perampasan hak demokratis 

kita. Seringkali kita mengetuk pintu-pintu berbagai 

menteri-menteri yang seharusnya, kita selalu pergi 
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dengan penuh akan janji-janji yang tetap tidak ter-

wujud. Seiring tahun berjalan, pemimpin- pemimp-

in masyarakat kita berkurang, baik oleh kelemahan 

jasmani, oleh matinya beberapa orang dari mereka 

atau oleh perpindahan ke negeri lain, sehingga kita 

telah sampai pada titik dimana kita tidak dapat lagi 

menjalankan berbagai lembaga yang telah diteri-

ma oleh kita sebagai warisan berharga dan sebagai 

peninggalan berharga dari leluhur kita. Kita ber-

harap bahwa kita akhirnya dapat didengar, bahwa 

pemilihan akan diizinkan, yang secara semena-me-

na dan mendadak telah berhenti pada titik tertentu. 

Enam atau tujuh tahun telah berlalu dan kita masih 

menunggu supaya diangkatnya larangan ini.”

Patriarkh Ekumenikal lalu menyampaikan Ber-

kat dari Ibu Gereja bagi mereka yang hadir, dengan 

memanggil Rahmat Tuhan Yang Dimuliakan, serta 

mengucapkan Selamat Perayaan Anak Dara kepa-

da semua orang, yang menunjuk kepada Perayaan 

Agung Tertidurnya Theotokos Terberkati, yang di-

cirikan sebagai Paskah Musim Panas.

“Inilah hari di mana Dara Teramat-Kudus ban-

gkit dari bumi kepada Kamar-Kamar Sorgawi. 

Inilah hari berkabung menurut tolak-ukur manu-

siawi, tetapi ini Hari Sukacita, karena ia telah ber-

pindah dalam Tubuhnya ke Sorga, dan dari sana 

terus- menerus bersyafaat bagi seluruh umat ma-

nusia. Dalam tertidurnya, Theotokos tidak mening-

galkan dunia. Oleh Rahmat Allah, pada Hari Besar 

Kekristenan ini, saya akan secara pribadi hadir di 

kampung halamanku di Imbros dan Tenedos, di-

mana aku berada baru-baru ini, dan kami mentakh-

takan Metropolitan baru bagi Imbros dan Tenedos, 

yang dengannya kami pergi ke Tenedos beberapa 

hari kemudian, dan Pentakhtaannya terjadi disa-

na, di bagian kedua dari Propinsinya, dan kami juga 

merayakan Peringatan Kedua-Ratus Gereja kita di 

Tenedos, yang dikhususkan bagi Tertidurnya Theot-

okos,” dikatakan oleh Yang Amat-Kudus, dan beliau 

mengingat bahwa Tenedos secara Gerejawi menjadi 

milik Keuskupan Mytilene hingga Perjanjian Lau-

sanne. “Dulunya ‘Mytilene dan Tenedos.’” Setelah 

Perjanjian Lausanne, di mana Imbros dan Tene-

dos dihadiahkan kepada Republik Turki, Tenedos 

mengggabungkan Imbros sehingga menjadi satu 

Metropolis. Dan kami mendapat kehormatan besar 

untuk memilih dan menempatkan seorang Gemba-

la yang cukup baru dan sangat giat, tekun dan beker-

ja-keras, yang sangat menjanjikan bagi masa depan 

kedua pulau kita ini, yang diketahui olehmu semua 

bahwa betapa penduduknya telah menderita, yaitu 

para penduduk Romawi selama berabad-abad, pada 
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tahun 1060an dipaksa untuk membawa barang-ba-

rang dan pergi meninggalkan semua harta-milikn-

ya, seluruh hidupnya, di belakang mereka. Seka-

rang, dengan dibukanya kembali sekolah- sekolah 

kita disana, maka untunglah bahwa suatu masa ke-

lahiran kembali, pembangunan kembali, telah ber-

mula, dan yang memberi janji yang baik bagi masa 

depan pulau-pulau kita.”

Pada kesempatan ini, beliau juga menunjuk ke-

pada barunya dirayakan Perayaan Monasteri Panag-

ia Soumela, yang telah ditangguhkan setelah tahun 

2015, oleh karena pekerjaan pemulihan yang sedang 

dikerjakan.

“Seperti yang diketahui oleh kita semua, tahun 

ini, setelah diselesaikannya pekerjaan perombakan 

yang tersusun dan berjangka-panjang, Ibadah akan 

diadakan kembali di Panagia Soumela, di Paladion 

Ortodoksia ini, di pegunungan Pontus, yang men-

jadi Ziarah Agung bagi saudara-saudara kita dari 

Pontus. Saya memutuskan pada tahun ini untuk ti-

dak pergi secara pribadi, tetapi untuk meminta tiga 

orang saudara Metropolitan untuk merayakan Iba-

dah dan Perayaan. Saya melihat bahwa akan ada ge-

lombang orang-orang percaya dan saya menghara-

pkannya dengan segenap hati saya.”

Sambil mengakhiri ucapannya, Yang Am-

at-Kudus berkata bahwa pada tanggal 23 Agustus, 

di Enniamera Panagias, ia akan pergi ke Artaki di 

Kyzikos, dimana di reruntuhan Monasteri Panagia 

Faneromeni, akan dirayakannya Ibadah Ilahi, sep-

erti halnya sejak tahun 2015. Bahkan dinyatakann-

ya ucapan terimakasih yang hangat dari Ibu Gereja 

kepada walikota Artaki bagi bantuan penting yang 

diberikannya setiap tahunnya serta keramah-tama-

han yang hangat bagi semua Peziarah.

Perayaan Tertidurnya Theotokos di Monasteri Panagia Soumela 
dipimpin oleh Patriarkh Ekumenikal Bartolomeus pada tahun 2015
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WARTA - SINGAPURA 
DAN ASIA SELATAN

1 AGUSTUS: BULAN 
THEOTOKOS TELAH 

DIMULAI

Ibu kita, Gereja, sekali lagi mengundang kita 

untuk merayakan Hari Raya Tertidurnya Theotokos 

dan Selalu-Dara Maryam dan Ibu Allah kita. Peristi-

wa yang berkaitan dengan kehidupan Orang-Orang 

Kudus adalah sebab bagi sukacita, perenungan suci, 

serta kesempatan untuk berdoa dan menyembah 

Tuhan yang dimuliakan dalam Tritunggal.

Bulan Agustus merupakan bulan yang luarbia-

sa bagi Gereja Ortodoks, sebab selama bulan ini kita 

merayakan dua peristiwa besar dan bersejarah.

Yang pertama adalah Perayaan Pemuliaan Tu-

han kita — yaitu suatu peristiwa yang terkait erat 

dengan Iman Ortodoks Suci kita, yang mengingat-

kan kita akan Pemuliaan bagi kita sendiri, yaitu 

perubahan yang harus terjadi dalam diri kita, ser-

ta hubungan kita sendiri dengan Kristus Sang Ju-

ruselamat, seperti yang diingatkan bagi kita oleh 

penulis Kidung:

“Engkau dimuliakan di Gunung Tabor, yang 

menyatakan pertukaran yang akan dilakukan ma-

nusia fana dengan Kemuliaan-Mu pada Kedatangan 

Kedua-Mu yang Dahsyat, Ya Sang Juruselamat. Elia 

dan Musa berbicara dengan-Mu, dan Engkau me-

manggil tiga orang Murid-Mu untuk bersama-sama 

dengan-Mu. Saat mereka memandang Kemuliaan-

Mu, Ya Guru, mereka takjub oleh Terang-Mu yang 

menyilaukan. Ya Tuhan, yang kemudian menyinari 

mereka dengan Terang-Mu, berikah Terang bagi 

jiwa kami.” (Perayaan Pemuliaan, Kathisma Perta-

ma).
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Perayaan Pemuliaan Kristus diceritakan oleh 

para Penulis Kudus Perjanjian Baru sebagai Muk-

jizat yang terjadi di Gunung Tabor, dan yang menya-

takan Keagungan Keilahian Kristus. Ketiga Murid, 

bersama dengan Nabi-Nabi Perjanjian Lama yang 

melihat Tuhan, Musa dan Elia, merasakan Terang 

ilahi dan Energi Tak-Tercipta Allah, meskipun mer-

eka itu makhluk- makhluk kedagingan yang masih 

terikat pada hal-hal duniawi. Umat Kristen Ortodoks 

merayakan Perayaan Teologis ini dengan doa dan 

sukacita serta pengharapan suci, sebab demikian-

lah Allah-Manusia menyatakan Keilahian-Nya, ser-

ta mengajarkan kepada kita bahwa kita akan turut 

berbagian dan ikut serta dalam Karunia-Karunia 

Kemuliaan Sorgawi-Nya yang dijanjikan oleh-Nya 

kepada mereka yang percaya kepada-Nya, yang men-

jadi anggota Gereja-Nya dan pewaris Kerajaan Sor-

gawi-Nya.

Kejadian yang kedua adalah Perayaan Terti-

durnya Theotokos. Perayaan kita akan Terangkatnya 

Ibu Allah dan Selalu-Dara Maryam didahului den-

gan permohonan bersungguh-sungguh (Paraklisis), 

dan disertai dengan pengharapan bersukacita dan 

jaminan dalam kekuatan Iman dalam Kristus ser-

ta hubungan eksistensial antara orang-orang hidup 

dan yang mati dengan Pencipta mereka.

Maka kelima-belas hari pertama pada bulan 

Agustus memainkan peran yang penting dalam ke-

hidupan umat Kristen Ortodoks. Dengan duka ber-

sukacita kita menyanyikan tentang kematian, yang 

merupakan perihal kehidupan bagi dunia yang laz-

im dan bagi umat manusia yang berdosa dan jatuh, 

dan bahkan bagi Orang-Orang Kudus dan Ibu Tera-

mat-Kudus Kristus, yaitu Sang Manusia-Allah.

Ibadah Suci Paraklesis dalam lima belas hari 

pertama bulan Agustus merupakan karya rohani 

dan puisi agamawi yang satu-satunya, yang harum 

oleh Iman kepada Tuhan serta pengharapan bah-

wa Dia mendengar dan menerima kesah hati kita 

serta tangis kelemahan dan dosa manusia. Yang 

juga mengingatkan kita bahwa Ibu Kristus adalah 

“Perlindungan bagi orang-orang Kristen yang ti-

dak dapat dipermalukan, Perantaraan Tanpa-Gagal 

dengan Sang Pencipta”, Pensyafaat dalam duka kita, 

dan Tabib bagi kelemahan dan penderitaan hidup, 

“Penolong yang tangkas dan cepat”. Permohonan 

dan doa Orang-Orang Kudus bagi umat manusia 

adalah bagian tak terpisahkan dari Kekudusan yang 

dalamnya sahabat-sahabat Allah turut berbagian, 

dan khususnya Ibu-Nya, yang diperhitungkan layak 

untuk menerima-Nya dalam rahimnya dalam suatu 

cara yang melampaui pengertian, agar Sang Anak 
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Tunggal dan Firman Allah dapat memasuki sejarah 

manusia, seperti yang diajarkan Yohanes Penginjil 

Kudus kepada kita: “Firman itu telah menjadi ma-

nusia, dan diam di antara kita, dan kita telah meli-

hat Kemuliaan-Nya, yaitu Kemuliaan yang diberi-

kan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh 

Rahmat dan Kebenaran.” (Yohanes 1:14).

Kita juga turut berbagian dalam Kemuliaan dan 

Sukacita ini — kita yang telah diberi hak untuk me-

nerima dan mewarisi Pesan Injil, yaitu Pesan Suk-

acita Kebangkitan Kristus. Yang pertama mengala-

minya adalah Ibu-Nya yang Teramat-Kudus, yang 

Tertidurnya dan Pengangkatan Sorgawinya diraya-

kan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Ibu kita, 

yaitu Gereja, mengingatkan kita akan Kasih Tuhan 

bagi ciptaan-Nya, serta mengundang kita untuk 

mengikuti Ibu Allah Teramat- Kudus ke Sorga. Inilah 

yang dilakukan oleh para Malaikat dan para Rasul 

Kudus: dari segala penjuru bumi mereka pergi ke 

Getsemani untuk menerima berkat darinya. Bersama 

mereka, kita bersungguh-sungguh lari kepada Kris-

tus Sang Juruselamat dan Penebus umat manusia, 

untuk menempatkan doa dan permintaan kita bagai 

ukupan rohani yang harum di hadapan- Nya, dan 

kita meminta Dia untuk membuat kita turut berba-

gian dalam Kemuliaan dan Kerajaan-Nya. Marilah 

kita meminta Dara Maryam untuk berdoa bagi kita, 

untuk memberikan damai bagi jiwa kita, dan untuk 

melepaskan kita dari segala kekhawatiran hidup 

ini. Inilah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita leb-

ih daripada sebelumnya, mengingat pengangguran 

dan kemelut ekonomi yang sedang melanda banyak 

orang dan bangsa-bangsa, yang menciptakan kebi-

ngungan serta ketidakamanan dalam masyarakat, 

serta meyusahkan keluarga dan kaum muda yang 

berjuang untuk menciptakan masa depan yang leb-

ih baik, lebih adil, dan lebih damai.

Kiranya engkau, ya Ibu Teramat-Kudus, berdoa 

kepada Anak Tunggalmu bagi Damai-Sejahtera 

seluruh dunia, bagi keluarga dan anak-anak, bagi 

mereka yang sakit dan yang miskin, bagi mereka 

yang berkekurangan akan kebutuhan dasar, bagi 

Makam Theotokos di Taman Getsemani
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mereka yang berperang, bagi mereka yang dalam 

penawanan dan bagi mereka yang hilang. Terangi-

lah pemimpin-pemimpin dunia agar mereka memi-

liki kesabaran, agar mereka dapat bertumbuh da-

lam kebenaran, kesatuan, kedamaian, kerjasama 

dan kasih-setia, agar mereka dapat melindungi yang 

lemah serta menopang anak-anak yatim piatu dan 

para janda, serta semua orang yang berpaling ke-

padamu untuk mencari peristirahatan dan peng-

hiburan serta jawaban keibuan bagi segala perminta-

an dan kekhawatiran sehari-hari mereka. Pimpinlah 

orang-orang untuk menyerahkankan hidup mereka 

kepada Anak Tunggalmu, Yang mengirim Manna 

dari Sorga serta Kabar Baik Cinta-Kasih ilahi untuk 

menyatukan kami kembali dengan Sang Bapa dan 

Pencipta kami.

Saya mendorong umat Kristen Ortodoks untuk 

pergi ke Gereja dan mengidungkan Paraklisis den-

gan segenap hati mereka, untuk mencari bantuan 

dan penghiburan dari Ibu Allah Teramat-Kudus, 

yang selalu mendengar dan menerima doa-doa kita 

dengan airmata, serta selalu membawanya kepada 

Takhta Tuhan kita Yesus Kristus. Selama lima-belas 

hari pertama bulan Agustus ini, marilah kita mem-

persiapkan tubuh dan jiwa bagi Paskah Musim Panas 

umat Kristen Ortodoks dengan turut berbagian da-

lam Ibadah-Ibadah Gereja, dengan doa rendah-hati 

dan saleh, dengan puasa dan persiapan bagi Raha-

sia Komuni Kudus serta Sukacita Semesta Orang-

Orang Kudus.

Tuhan Yesus Kristus, Anak dan Fiman Sang Al-

lah Hidup, oleh syafaat Ibu kami Theotokos dan 

Selalu-Dara Maryam serta segenap Orang-Orang 

Kudus-Mu, kasihanilah kami dan selamatkanlah 

umat-Mu, sebab Engkau Allah Pengasih Yang Baik 

dan mengasihi umat manusia. Amin.

Oleh Uskup-Agung (+) Gregorios dari Thyateira 

dan Britania Raya
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SEJARAH MISI 
ORTODOKS DI 
MOJOKERTO

Paroki Orthodox di Mojokerto pertama kali di-

rintis oleh Ptr. Timotius Umbarwibowo di rumah 

beliau, yakni Jl. Muria, No. 10, kota Mojokerto. Atas 

restu dari Yang Mulia Nikitas Metropolitan Hong 

Kong dan Asia Tenggara, Paroki pertama di kota Mo-

jokerto ini diberi nama Transfigurasi Tuhan. Pada 

tanggal 26 Maret 2006, Romo Timotius mendirikan 

WARTA - INDONESIA

suatu komunitas Orthodox di wilayah Jawa Timur 

yang kemudian diresmikan oleh Bpk. Abdul Gani, 

yaitu Walikota Mojokerto. Di tahun yang sama, Romo 

Timotius mendirikan Paroki Wafat Sang Theotokos 

di kota Jember. Paroki tersebut merayakan Liturgi 

Suci dan mengadakan Katekisasi sekali setiap bu-

lannya.

Pada tanggal 26 Desember 2009, Ptr. Timotius 

membangun gedung Paroki di Gunung Gedangan, 

kota Mojokerto yang diberi nama Wafat Sang Theot-

okos. Pada tahun 2016, komunitas Orthodox di Kota 
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Surabaya resmi berdiri dengan nama Paroki Agios 

Paisios dari Gunung Athos. Sekarang, Ptr. Timotius 

secara aktif menggembalakan Jemaat di tiga Paroki, 

yaitu Paroki Wafat Sang Theotokos yang terletak di 

Gunung Gedangan, Mojokerto, Paroki Wafat Sang 

Theotokos Sumbersari yang beralamat di Jl. Dohno, 

No. 2, kota Jember, dan Paroki Agios Paisios dari 

Gunung Athos.

APA KABAR KITA?
Ptr. Timotius Joko Umbarwibowo

Pengucapan salam adalah ajaran Tuhan dalam 

satu tugas pemberitaan kabar kesukaan tentang 

Keselamatan. Keselamatan itu ada hubungannya 

dengan Pribadi Kedua dari Sang Tritunggal Ma-

hakudus. Berabad-abad lamanya, keselamatan itu 

ditunggu para Nabi dan bahkan oleh para Malaikat. 

Tetapi ketika Dia datang ke dunia, karya kesela-

HOMILI
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matan menjadi final dan sudah dimenangkan-Nya 

atas tiga tritunggal kejahatan sekaligus; Neraka 

(Maut), Dosa, dan Iblis dengan Penderitaan, Pen-

yaliban, Kematian, dan Kebangkitan-Nya. Kita 

mendapatkan Anugerah Besar jika kita manung-

gal dengan-Nya. Baptisan menyatukan kita dengan 

Kematian dan Kebangkitan- Nya Tuhan. Kita su-

dah enak, tinggal mengerjakan Perintah-Nya untuk 

menyuarakan kembali Kuasa Kebangkitan-Nya. 

Kita bangkit, Kristus telah bangkit. Paskah Besar 

yang dinantikan semua manusia telah datang.

OBITUARI

JAKARTA – Paroki Epiphani Suci Kalimalang 

berkabung atas tertidurnya saudari kita dalam 

Kristus Athanasia Sioe Lan, seorang anggota Paro-

ki yang giat dan mengasihi Gereja, yang pergi ke-

pada Tuhan dalam Damai-Sejahtera di Semarang, 

Jawa Tengah, pada hari Jumat, 21 Agustus 2020. 

Beliau berusia 64 tahun

KEKALLAH 
KENANGANNYA
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PENINGGIAN 
SEMESTA SALIB 
BERHARGA DAN 

MEMBERI- HIDUP

KAISAR-KAISAR pagan Romawi mencoba 

sepenuhnya menghapuskan ingatan umat manu-

sia akan Tempat-Tempat Kudus dimana Tuhan kita 

SYNAXARION

Sepanjang hidupnya berjemaat Athanasia 

Sioe Lan telah menunjukkan cinta dan salehn-

ya bagi Gereja yang dinyatakan melalui berbagai 

perbuatannya, Aku akan menunjukkan kepada-

mu Imanku dari perbuatan-perbuatanku (Yako-

bus 2:18). Kekallah Kenangan hamba-Mu, ya Tu-

han, sebab Engkau Baik dan Pengasih-Manusia, 

Yang mengampuni segala kesalahan serta mem-

beri Peristirahatan di Firdaus bersama dengan 

Orang-Orang Kudus-Mu.

Beliau meninggalkan beberapa orang anak-

anak Baptis, diantaranya saudari Irini Ira dan 

saudari Irene Dewi dari Paroki Epiphani Suci Ka-

limalang Jakarta.
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Uskup Yerusalem. Helena memerintahkan peng-

hancuran kuil pagan dan patung-patung berhala 

yang ada di Yerusalem. Dalam pencariannya yang 

panjang, ia menanyai orang-orang Kristen dan Ya-

hudi. Akhirnya, mereka membawanya kepada seo-

rang penatua Ibrani bernama Yudas yang menya-

takan bahwa Salib terkubur di tempat berdirinya 

kuil Venus. Mereka menghancurkan kuil pagan itu 

dan, setelah berdoa, mereka mulai menggali tanah.

Makam Tuhan ditemukan dan tidak jauh darin-

ya ada tiga Salib, sepotong papan dengan tulisan 

yang ditulis atas perintah Pilatus, dan empat paku, 

yang telah memaku Tubuh Tuhan. Untuk men-

getahui yang manakah dari ketiga Salib itu yang 

padanya Sang Juruselamat telah disalibkan, Ma-

karios bergantian menyentuhkan Salib-Salib itu 

kepada jenazah. Ketika Salib Tuhan ditaruh dia-

tasnya, orang mati itu hidup kembali. Melihat ke-

bangkitan itu, semua orang menjadi yakin bahwa 

Salib Mencipta-Hidup telah ditemukan. Orang-

orang Kristen, yang datang dalam jumlah tak ter-

hitung untuk menghormati Salib Kudus, memo-

Yesus Kristus menanggung derita dan dibangkit-

kan bagi umat manusia. Hadrian memerintahkan 

agar Golgota dan Makam Tuhan ditimbun dengan 

tanah, dan diatas bukit itu dibangun suatu kuil pa-

gan bagi Venus dan Jupiter, dimana orang-orang 

pagan berkumpul dan berkorban kepada ilah-ilah.

Setelah tiga-ratus tahun, oleh Penyediaan Ila-

hi, Tempat-Tempat Kudus Kristen yang Agung 

ini, yaitu Makam Tuhan dan Salib Mencipta-Hid-

up ditemukan lagi. Dibawah pemerintahan Kai-

sar Konstantinos Agung, setelah kemenangannya 

pada tahun 312 atas Maxentius, penguasa wilayah 

Barat Kekaisaran Romawi, dimana Allah memper-

lihatkan Tanda Salib Berkemenangan kepadanya, 

dan atas Licinius, penguasa wilayah Timur, sehing-

ga pada tahun 323 menjadi penguasa tunggal atas 

Kekaisaran Romawi yang luas.

Pada tahun 313 dimaklumkannya Edikta Milan, 

yang mengesahkan Agama Kristen dan menghen-

tikan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen 

di wilayah Barat. Licinius, sekalipun telah menan-

datangani Edikta Milan, dengan buas meneruskan 

penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Han-

ya setelah kekalahannya yang terakhir maka Edik-

ta itu diteruskan kepada wilayah Timur.

Karena ia amat berhasrat menemukan Salib 

dimana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, Kon-

stantinos mengutus ibunya ke Yerusalem, yaitu 

Ratu Helena dengan sepucuk surat bagi Makarios, 
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han ke Yerusalem dari Persia setelah penawanan 

selama empat-belas tahun. Pada masa pemerintah-

an Kaisar Phokas, Raja Persia Khozroes II menga-

lahkan balatentara Romawi, menjarah Yerusalem, 

serta menawan Salib Tuhan dan Patriarkh Zakarias. 

Dibawah pemerintahan Kaisar Herakles, Khoz-

roes ditaklukkan dan perjanjian damai diadakan 

dengan penerus dan anaknya yaitu Syroes, sehing-

ga Salib Tuhan dikembalikan kepada orang-orang 

Kristen dari penawanan.

Dengan kekhusyukan agung, Salib Mencip-

ta-Hidup dipindahkan ke Yerusalem. Herakles 

Ikon maharatu Helena dan Kaisar Kudus Konstantinus 
bersama Salib Kudus

hon Makarios agar mengangkat dan meninggikan 

Salib, agar semua orang bahkan dari jauh, boleh 

memandang dalam penghormatan.

Salib Kudus ditinggikan dengan khidmat dan 

umat bersujud hormat dihadapannya. Hal ini ter-

jadi pada tahun 326. Terjadi juga Mukjizat lain. 

Seorang perempuan yang sakit berat, saat berada 

dibawah bayang Salib Kudus, segera disembuhkan. 

Penatua Yudas dan orang-orang Yahudi lain per-

caya kepada Kristus dan menerima Baptisan. Yu-

das menerima nama Kyriakos dan setelahnya di-

tahbiskan menjadi Uskup Yerusalem. Pada masa 

pemerintahan Julian si Pemurtad ia dimartir demi 

Kristus. Helena berperjalanan ke Tempat-Tempat 

Kudus yang berhubungan dengan Hidup Sang Ju-

ruselamat di bumi dan mendirikan Gereja-Gereja 

di Betlehem, di Bukit Zaitun, dan di Getsemani.

Ratu Helena membawa sebagian dari Kayu Men-

cipta-Hidup dan paku-paku kembali ke Konstanti-

nopel. Kaisar Konstantinos memerintahkan agar 

Gereja yang megah didirikan di Yerusalem untuk 

menghormati Kebangkitan Kristus, termasuk juga 

Makam Tuhan, dan Golgota. Bait itu dibangun sela-

ma sekitar sepuluh tahun. Helena wafat pada tahun 

327 sebelum Pengudusan Bait itu yang terjadi pada 

tanggal 13 September 335. Pada hari selanjutnya, yai-

tu 14 September, Perayaan Peninggian Salib Terhor-

mat dan Memberi-Hidup ditetapkan.

Pada hari ini juga diingat kembalinya Salib Tu-
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Troparion Irama I

‘Ya Tuhan, selamatkanlah Umatmu, dan Berka-

tilah Milik Pusaka-Mu. Karuniakanlah Kemenangan 

kepada orang-orang Kristen Ortodoks atas seteru-sete-

ru mereka, dan oleh Kuasa Salibmu, jagailah Tempat 

Kediaman-Mu’

Kontakion Irama IV

‘Ya Engkau Yang dengan rela ditinggikan diatas Sal-

ib, karuniakanlah Rahmat-Mu atas Persekutuan Baru 

yang dinamai seturut Engkau, ya Kristus Allah. Suka-

kanlah dengan Kuasa-Mu orang-orang Kristen Orto-

doks, dan karuniakanlah atas mereka Kemenangan atas 

musuh-musuh. Kiranya mereka memiliki sebagai Per-

tolongan-Mu Tanda Kemenangan yang Tak-Tertakluk, 

Senjata Damai’

dengan mahkota dan jubah ungu Kekaisaran ber-

sama Patriarkh Zakarias membawa Salib Kris-

tus kedalam Bait Kebangkitan. Di gerbang, yang 

melaluinya mereka menaiki Golgota, Kaisar ti-

ba-tiba dihentikan dan tidak sanggup menerus-

kan perjalanannya. Patriarkh menjelaskan kepada 

Kaisar bahwa seorang Malaikat Tuhan menahan-

nya, sebab Dia Yang menanggung Salib ke Golgo-

ta demi Penghapusan dosa dunia, menjalani Jalan 

Salib-Nya dalam Kerendahan yang Terdalam. Lalu 

Kaisar Herakles menanggalkan mahkota dan jubah 

ungu, berpakaian jubah biasa dan tanpa ditahan 

membawa Salib Kristus kedalam Gereja.

Kaisar Heraklius
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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

“Hiasi dirimu dengan Kebenaran, berusahalah 
untuk berkata benar dalam segala hal, serta 
tidak mendukung kebohongan, tanpa peduli 

siapapun yang memintamu. Jika engkau 
berkata benar dan ada orang yang marah 

kepadamu, janganlah marah, tetapi hiburlah 
dengan Perkataan Tuhan, Berbahagialah 

mereka yang dianiaya oleh sebab Kebenaran, 
karena mereka yang empunya Kerajaan Surga 

(Mat. 5:10).”

PATRISTIK

PERIHAL 
KEBENARAN

Gennadius Kudus dari Konstantinopel

mailto:fr.chrysostomos%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/orthodoxsumatera/
https://www.instagram.com/orthodox_indonesia/
https://www.youtube.com/channel/UC55yICoJ0bj2hq-UItWWWVw
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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 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: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: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 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

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

