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Mohon kembalikan lembaran
ini di akhir kunjungan anda

Hari Minggu

Katedral ini berdiri di atas tanah tradisional kaum Aborigin bangsa
Kulin. Kami memberi hormat kepada nenek moyang kami, baik yang
di masa lalu maupun di masa sekarang. Kami menegakkan komitmen
kami atas dasar rekonsiliasi dan perdamaian.

Hari Senin

Katedral merupakan tempat doa dan penyembahan. Penyembahan
kami tertuju kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang menubuh dan
datang ke dunia untuk menunjukkan besarnya kasih Allah kepada kita.
Kematian-Nya di atas kayu salib dan kebangkitan-Nya ke kehidupan
baru pada hari yang ketiga memberikan kita sebuah pengharapan,
bahwa penderitaan dan kejahatan bukan merupakan akhir dari
segalanya. Oleh sebab itu, mohon menghormati ketenangan di tempat
ini dan orang-orang yang datang untuk berdoa di tempat ini.
Lembar panduan di halaman selanjutnya akan membawa anda
melewati bangunan yang indah ini dan menyoroti beberapa kekayaan
yang terdapat di dalamnya. Perjalanan dimulai dari guide desk di
lorong Swanston Street. Mohon kembalikan lembaran ini di sana
setelah anda selesai dengan kunjungan anda. Pengunjung hanya
diperbolehkan mengambil gambar setelah memiliki izin fotografi,
yang tersedia di toko Katedral. Mohon tidak mengambil gambar di
tempat-tempat yang dikhususkan untuk doa pribadi.
Selama jam panduan, para pemandu kami akan dengan senang hati
menjawab setiap pertanyaan anda berkenaan dengan bangunan ini
dan cerita-cerita di dalamnya. Para pendeta yang bertugas saat itu
juga dapat menjawab pertanyaan anda yang berkenaan dengan iman
Kristen, dan bahkan tersedia untuk percakapan pastoral.
Postcards, buku-buku panduan, dan juga oleh-oleh buatan lokal
tersedia di toko kami.

Katedral Santo Paulus Melbourne
Bersama mengubah kota dan keuskupan kita

JADWAL IBADAH

di Katedral Santo Paulus, rumah bagi
umat Kristiani di keuskupan Melbourne bahkan di seluruh Propinsi
Victoria, dan juga rumah bagi setiap umat percaya yang berasal dari
lebih dari 25 negara yang berbeda. Semuanya disambut di tempat
ini, baik yang berasal dari tradisi kekristenan yang lain, kepercayaan
iman yang lain, atau tidak memiliki kepercayaan iman sekalipun. Kami
terbuka setiap hari, dan tidak memungut biaya.
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*Doa Malam semasa libur sekolah

BERDOA BERSAMA KAMI

Ya Allah, untuk kemuliaan-Mu Katedral Santo Paulus dibangun.
Kirimkanlah berkat-Mu kepada setiap orang yang melayani dan
beribadah di Katedral ini, dan juga setiap orang yang masuk ke
dalamnya. Biarlah Katedral ini terus menjadi tempat di mana kasih-Mu
dialami, kebenaran-Mu dinyatakan, dan nama-Mu ditinggikan; DI
dalam Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Amin.

Katedral Santo Paulus tidak menerima bantuan apapun baik
Mohon ingat kami di dalam doa anda,
dari pemerintah maupun dari gereja. Setiap harinya Katedral
Sebagaimana kami setiap harinya berdoa
mengeluarkan dana sebesar $5,750 agar dapat membuatnya tetap
buka. Semua biaya ini dapat terpenuhi karena orang-orang seperti
untuk para pengunjung kami.
anda. Bantuan dana sebesar $5 per pengunjung akan sangat
bermanfaat bagi kami untuk dapat terus menyambut pengunjungpengunjung dan peziarah-peziarah lain.
KATEDRAL ANGLIKAN SANTO PAULUS | Corner Flinders & Swanston Streets, Melbourne VIC 3000
T: (03) 9653 4333 | E: welcome@stpaulscathedral.org.au | www.cathedral.org.au
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Mulai dari lorong Swanston Street dan lihat lah ke dalam PETA. Katedral ini
memiliki bentuk salib, yang bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Yesus
Kristus mati di atas kayu salib sehingga setiap orang dapat memperoleh
hidup kekal. Kata “Katedral” berasal dari kata Latin cathedra: yang berarti
kursi pengajaran atau singgasana uskup, yang merupakan pemimpin dari
daerah keuskupan. Anda dapat menemukan cathedra di samping tempat
duduk Paduan Suara (Nomer 10 di peta).

BANGUNAN BATU di Katedral ini terinspirasi oleh Duomo at Siena, di Italia,
dan dibuat dari batu pasir, batu kapur, dan basal asal Australia. JENDELA-JENDELA di Katedral ini dibuat oleh Clayton dan Bell dari Regent Street,
London. Jendela-jendela di sudut lorong Swanston Street memperlihatkan
adegan-adegan dari kehidupan Santo Paulus, sedangkan di sudut lainnya
menunjukkan adegan-adegan dari kehidupan Yesus Kristus
1. Lihatlah ke arah bagian utama tubuh Katedral, yang disebut NAVE. Kata
‘nave’ berasal dari Bahasa Latin navis, yang berarti kapal. Yesus dan pengikut-pengikut-Nya yang terdahulu bekerja sebagai nelayan, dan Santo
Paulus pernah menyebrang laut tengah atau Mediterranean dengan kapal
dagang untuk menyebarkan kabar baik tentang kebangkitan Yesus Kristus.
Atap Katedral ini, yang terlihat seperti lambung kapal, terbuat dari kayu Kauri
yang berasal dari Selandia Baru.
2. Saat anda bergerak menyusuri lorong, lihatlah kepada KARYA YANG
TERBUAT DARI UBIN, baik yang di lantai maupun di dinding: Ini diciptakan
oleh Maw and Company di Ironbridge, Shropshire. BUFET KAYU melukiskan
Raja-raja Inggris yang datang dari Cumbria, dan berbasis pada Layar Raja
di York Minster.
3. Sepanjang lorong Swanston Street terdapat TANDA PENGENANGAN yang
dipasang untuk memperingati pengorbanan dari perempuan dan laki-laki
pemberani semasa perang dan perselisihan, serta kehidupan para dermawan
dan pemimpin masyarakat. Terdapat banyak orang Kristen yang percaya
kepada pelayanan tanpa pamrih karena Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa ‘yang terbesar di antara kamu harus menjadi hambamu’.
Lukisan tentang kelahiran, NATAL ANZAC, oleh seorang seniman asal
Melbourne, Violet Teague, ditugaskan untuk mengingat mereka yang telah
mati di Perang Dunia Pertama.
4. PLATFORM ALTAR NAVE merupakan tempat yang mana peribadahan
di Katedral dipimpin. Di sisi kiri terdapat MIMBAR KAYU, tempat di mana
pengkhotbah merefleksikan kisah di dalam Alkitab setiap hari Minggu dan
Hari Kudus. Terdapat ukiran yang dikerjakan oleh para pengrajin lokal.
Sedangkan di sisi kanan terdapat PODIUM ELANG BERWARNA EMAS
yang menjadi tempat pembacaan Alkitab. Umat Kristiani percaya bahwa
Alkitab ‘berisikan segala hal yang diperlukan untuk keselamatan’. Alkitab
tersedia di Katedral apabila anda berkeinginan untuk membacanya.
5. GALERI TRANSEPT memiliki program pameran seni yang diadakan secara
berkala.
6. KAPEL KEBANGKITAN dikhususkan untuk doa pribadi. Mohon hormati
ketenangan di tempat ini, dan jangan mengambil gambar apapun. Mosaik
yang terdapat di dalamnya menggambarkan kenaikan ke surga dari Yesus
Kristus yang telah bangkit, terbuat dari kaca dan ubin batu mosaik yang
dibuat di Murano, Venice. Jendela kaca yang bergambar di atas PLAK
MOTHERS’ UNION menunjukkan peristiwa kelahiran Yesus.
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9. KAPEL MACARTNEY dinamai sesuai dengan nama Dekan Melbourne
yang pertama, Hussey Burgh Macartney. Adapun abu-abu dari para Uskup
Agung Melbourne juga dikuburkan di sini.
10. Berpindah ke bagian tengah TEMPAT DUDUK PADUAN SUARA, di mana
Paduan Suara Katedral, baik anak laki-laki dan pria, anak perempuan, para
wanita dan para pria bernyanyi, terdapat 6 kelompok paduan suara yang
bernyanyi setiap minggunya. Selama 125 tahun terakhir, banyak anggota
paduan suara yang telah mengukir nama mereka di bangku-bangku tersebut.
11. Jauh di atas tempat duduk Paduan Suara, di Menara Moorhouse, terdapat
kaca bergambar LENTERA dengan bintang yang bersinar. Tinggi puncak
Menara ini mencapai 97 meter, yang menjadi puncak tertinggi kedua dalam
dunia Anglikan, 26 meter lebih rendah dari Katedral Salisbury.
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Quiet Prayer area

Katedral ini dibangun hanya dalam waktu sebelas tahun, yang dimulai
pada 1880. Adapun bangunan ini didesain oleh seorang arsitek Inggris
bernama William Butterfield dengan corak model neo-gothik transisional dan
diresmikan pada tahun 1891. Gambar-gambar tersebut sekarang disimpan
dan dijaga di Perpustakaan Nasional Victoria.
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8. KACA BERWARNA di atas reredos atau layar altar menunjukkan
kebangkitan dan kenaikan Yesus, dan pengiriman Roh Kudus. Umat Kristen
percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit kembali dari kematian, dan naik
ke surga empat puluh hari setelahnya.
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7. Di atas altar agung, terdapat reredos yang merupakan layar altar, yang
menunjukkan peristiwa Perjamuan Terakhir dan Penyaliban Yesus. Pada
saat Ia merayakan jamuan terakhir-Nya dengan murid-murid, Yesus
mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan berkata ‘ini tubuhku,
makanlah dalam peringatan akan aku’. Lalu Ia mengambil anggur dan
berkata kepada mereka, ‘inilah darahku, tercurah bagi kamu sehingga
dosa dapat terampuni’. Dengan penuh suka cita kami menyambut anda
ke dalam pelayanan Komuni harian kami setiap pukul 12.15, di mana
kita memecah dan berbagi anggur dalam peringatan akan tubuh Kristus
yang telah dihancurkan di kayu salib untuk pengampunan akan dosa.
Sebagaimana yang terdapat di Kapel Kebangkitan, mosaik agung ini
dibuat dari kaca dan ubin batu dari Murano. Bagian pinggirnya dibuat
dari pualam dan marmer dari Devonshire.

12. ORGAN KATEDRAL AGUNG diciptakan oleh TC Lewis pada tahun 1891.
Organ ini memiliki empat manual dan pedal dengan 53 stop.

Anda telah memasuki daerah khusus untuk doa pribadi.
Mohon tidak mengambil gambar apapun.
13. Di dalam KAPEL PERSATUAN, Paus John Paul II berdoa di meja doa
ini pada tahun 1986, dengan Uskup Agung Anglikan di Melbourne, David
Penman, dan menyalakan lilin persatuan bersama. Lilin tersebut berdiri di
atas dudukan yang diciptakan oleh Michael Meszaros. Oleh sebab itu, kami
mengundang anda untuk menuliskan doa pribadi anda, dan membagikannya
di dalam doa untuk persatuan umat Kristen.
14. Kedua WADAH BAPTIS, yang kata aslinya berasal dari Bahasa Latin fons,
memiliki arti sumber atau asal, tempat di mana baptisan Kristiani dilakukan.
Upacara pembersihan dengan air merupakan tanda dari permulaan
hidup baru di dalam Kristus. Tempat perendaman atau wadah yang besar
memperingati pelayanan dari Uskup Melbourne yang ketiga, Field Flowers
Goe. Pada umumnya wadah ini digunakan untuk baptisan, khususnya untuk
Hari Paskah.
15. LAYAR NARTHEX diukir dari kayu hitam Tasmania. Padanya anda mungkin
menemukan ragam jenis binatang Australia dan sebuah gambar Tritunggal
yang Kudus. Dua malaikat yang meniup trompet menyatakan kabar baik
tentang Kristus.
16. PINTU SEREMONIAL yang terdapat di pintu masuk Katedral dibuat pada
tahun 2006 oleh seniman Melbourne, Janusz dan Magda Kuzbicki. Tepat
di tengah pintu tersebut terdapat terik yang memancar, merepresentasikan
pertobatan Santo Paulus di perjalanan ke Damaskus. Kemudian terdapat
simbol-simbol dari empat penulis injil, Matius (Manusia), Markus (Singa),
Lukas (Lembu), dan Yohanes (Elang) yang mengelilingi pusat cahaya. Di
puncak jendela terdapat sebuah salib yang menggabungkan bintang dari
rasi Bintang Selatan.
17. Di atas pintu seremonial terdapat JENDELA TE DEUM yang besar, yang
mana nama tersebut berasal dari lagu pujian kuno yang berjudul, Kami
Memuji Engkau, Ya Tuhan. Di dalamnya, orang-orang kudus dan malaikat
memuji Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke Surga itu. Panutan
kami, Santo Paulus memanggil setiap umat Kristen sebagai ‘orang-orang
kudus’ karena mereka mencinta dan menyembah Yesus Kristus. Kristus
mengangkat tangan-Nya untuk berkat: kiranya Kristus memberkati anda hari
ini.

