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MENGENALI

Lihat dan dengar, untuk sedar akan apa yang menyentuh atau
menarik perhatian saya ketika saya membaca risalah ini.
Apakah imej, perkataan atau frasa yang muncul di minda
dan hati? Namakan ‘apa’ yang membantu anda fokus. 

MENAFSIRKAN

Memahami ‘apa’ yang dikatakan ini melalui iman peribadi anda.
Apakah kepentingan hal yang telah saya sedari dalam
renungan tersebut? Tafsiran ini tidak dilakukan bersendirian, ia
berlaku di dalam konteks kekayaan iman kehidupan Gereja
yang menerangi: dengan Al-Kitab, ajaran Gereja, pendampingan,
kehidupan bermasyarakat dan pengalaman sendiri. 

MEMILIH
Bagaimanakah saya harus menyahut apa yang kita
telah kenali dan tafsirkan itu? Apakah pilihan atau
tindakan yang harus saya lakukan? 

CARA MENGGUNAKAN RISALAH IN I

D A L A M  P E R S I A P A N  M E N U J U  K E R  M J D 5 0

Mengenali – Menafsirkan – Memilih atau R.I.C (Recognize-Interpret-
Choose) merupakan satu kaedah pendampingan dan penegasan rohani
yang diperkenalkan oleh Bapa Suci Fransiskus didalam Evangelii Gaudium
(169-173) dan disambung semula oleh para uskup di dalam dokumen-
dokumen dari Sinod Para Uskup mengenai Orang Muda Katolik yang
bermula dengan Kertas Kerjanya (3, 112-115), Dokumen Akhirnya (4, 97)
dan juga di dalam CV (236-37). Kami menyarankan anda menggunakan
kaedah ini untuk membaca risalah bagi renungan dan perkongsian anda,
sama ada anda berseorangan atau dengan komuniti CSS dan CF anda! 

akan membaca Kristus Hidup Bab 1 dan perkongsian dari seorang
anak muda yang telah menerokai bagaimana kehidupan biasa
anak-anak muda ditenun di dalam anyaman kehidupan Ilahi. 

Paus Fransiskus membuka Seruan
Pasca-Sinodnya dengan menyatakan
‘Cristus Vivit’ (CV) – Kristus hidup! Seruan
ini diberikan olehnya di Loreto, Itali pada
Mac 25, 2019. Sepanjang sejarah, Allah
melibatkan DiriNya dengan manusia
biasa, muda dan tua, memanggil
mereka untuk melibatkan diri dalam
kehidupanNya. Di dalam risalah ini, kita 

Bahan renungan ini disediakan oleh MJDYPN dengan anak-anak muda berikut:

Eugene Wong
SFX, Melaka

Clementine Vikneswari  
SPC, Melaka

Chloe de Costa
SFX, Melaka

Young Adult - Bahasa Malaysia - No. 1/8

TOWARDS PAN MALAYSIA PASTORAL CONVENTION 2026



DALAM KRISTUShidup
Young Adult Reflection Material  -  NO 1/8 -  Bahasa Malaysia

Ya, Dia sentiasa bersamaku dengan hadiratNya yang nyata di
dalam komuniti saya, dalam doa saya dan dalam pelayanan
saya. Meskipun kesukaran dan kesusahan akan melanda
hidup, seperti di hidup semua, saya yakin saya boleh
mempercayai Dia dan berserah kepadaNya. Allah itu baik.
Dia akan memberkati dan melengkapi semuanya bagiku! 

- Yesaya 49:15,16

Aku tidak akan
                  engkau!

Lihat, aku telah                     
engkau di telapak tangan-ku!

melupakan
melukiskan

hidup

Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan,
tetapi kehidupan inilah yang ditawarkan Yesus yang selalu muda
(CV 13) menawarkan kepada semua yang sanggup menerimanya.
Seperti Gideon, soalan-soalan sukar boleh dan harus ditanyakan
kepada Allah, Dia tidak takut dengan soalan sukar. Daud bukanlah
pilihan pertama orang sekelilingnya untuk menjadi raja Israel,
tetapi Allah memilihnya juga. Rut pula berani mengambil
keputusan. Seorang anak muda yang kaya di dalam Injil berani
bertanya kepada Yesus “Apa lagi yang boleh saya lakukan?” tetapi
tidak sedia menerima jawapanya. Apa juga yang Tuhan sediakan
untuk kita, dia berjanji menemani perjalanan kita. Seperti Madeline
juga dalam situasi yang sukar, tidak dijangkakan dan sedih, Allah
menampakkan diriNya hidup bersama kita dan di sekeliling kita; di
dalam umatNya dan FirmanNya! 

Adakah kamu berani                    di dalam Kristus?

Madeline Melkis, 
Belia dewasa dari Gereja St. Peter, Melaka

Di dalam segala emosi dan kesusahan yang menimpa saya, teman
gereja dan para belia yang lain berdoa untuk saya. Ada di antara
mereka yang menjenguk saya di rumah, menemani dan
membawa buah tangan. Paderi-paderi dari gereja juga memanggil
saya untuk bertanya sapa, ketua gereja yang lain memberi kata-
kata semangat dan penghiburan, bertanya keadaan saya dan tidak
henti mendoakan saya dan keluarga saya. 

Sekarang, bila saya mengimbas hari-hari selepas Ogos 25 itu, saya
menyedari yang di dalam perasaan tiada harapan dan tidak
berdaya, Allah menghantar komuniti dan umatNya bagi menemani
dan berdoa untuk saya. Di masa itu, saya tidak pernah
keseorangan dan ini menguatkan iman saya, memberi saya daya
untuk menjadi kuat lagi. Ayat Al-Kitab kegemaran saya dari Yesaya
menyatakan: 

Baca Hak 6:11-14 & CV 7

Perkongsian dari Madeline Melkis

·Gideon menanyakan sebuah soalan sukar kepada Allah.
Apakah soalan-soalan susah yang saya pernah tanyakan
kepada Dia? Apakah perasaan saya mengenainya? 

·Adakah tujuan atau rencana Allah penting bagi saya? Adakah
saya berusaha atau mengambil masa untuk mengetahui apa
rencana Tuhan didalam hidup saya? Apakah keraguan saya
tentang rancangannya bagi saya?

·Gideon diberi salam oleh Malaikat yang mengatakan “Tuhan
bersamamu!” Di manakah saya merasakan atau melihat
kehadiran Tuhan Allah di masa krisis pandemik Covid-19 ini?

·Tuhan memanggil Gideon seorang ‘pahlawan gagah perkasa’
meskipun dia seorang anak muda. Allah melihat yang terbaik
di dalam setiap kami, adakah saya melihat kebaikan itu di
dalam diri saya sendiri dan mempersembahkan kebaikan itu
kepadaNya? 

- Christus Vivit 2

Christus Vivit

di sampingmu ada

tidak akan pergi
bersamamu

ada dalamDia                  dirimu, 

dia                 

dan                                lagi. 

Sejauh mana engkau boleh pergi, 

                             Dia yang Bangkit

Apabila Allah memanggil Gideon, dia dan
orang-orang Israel berada di dalam
kesusahan. Seorang Malaikat menyatakan
kepadanya, ‘Tuhan sertamu!́  Dan Giedon
pula bertanya balik “Ah tuanku, jika Tuhan
menyertai kami, mengapa semuanya ini
menimpa kami?” (cf Hak 6:13). Bapa Paus
Fransiskus menyatakan bahawa di dalam diri
Gideon ‘ketelusan orang muda, yang tidak 
memiliki kebiasaan menutup-nutup kenyataan” itu dikenali dan
bagaimana Allah tidak tersinggung dengan persoalan itu (CV 7).
Kehidupan menyampaikan situasi susah dan senang. Di dalam
kesusahan seperti pandemik Covid-19 ini, persoalan dan pertanyaan
yang susah akan timbul juga. Gideon belajar mempercayai Allah dengan
semua persoalannya dan dia menjadi seorang pahlawan yang gagah
bagi Israel. 

Pada 25hb tahun ini, saya menerima berita buruk dari abang saya
mengatakan yang ibu saya telahpun dimasukkan ke hospital kerana
sesak nafas. Malam itu juga saya dimaklumkan tentang kematiannya.
Kejadian yang mengejut dan tiba-tiba. Saya rasa tidak berdaya. Tiada
seorang pun yang boleh melihat ibu kerana kami masih menunggu
keputusan saringan Covid-19nya. Tambah lagi, saya berada di Melaka
dan PKP masih berjalan, untuk pergi ke KL saya terpaksa meminta
kebenaran dari pihak Polis.

Masa itu saya berasa bersendirian dan sedih di Melaka, keseorangan.
Saya tidak mampu membuat apa-apa pun dan terlalu banyak benda
terlintas di fikiran saya. Saya hanya mampu menangis. 

Pada petang seterusnya, ibu disahkan positif Covid-19. Ini bermakna
proses untuk melihat jenazah dia akan mengambil lebih masa dan SOP
yang lebih ketat. Saya benar-benar terasa tiada harapan dan tidak
berdaya. Saya masih terperangkap di Melaka menunggu kebenaran
untuk merentas negeri dan tempoh menunggu itu bagaikan sengsara. 

Renungan bagi Jan - Mac

Soalan Renungan dan Perkongsian

Baca Hak 6:11-14 dan Mat 19:16-22. Apakah
perasaan saya tentang pertanyaan sukar bagi
Allah? Adakan saya bersedia menerima
jawapanNya? 

Baca 1 Sam 16: 1-13, adakah saya layak menilai diri
saya dan orang lain dari penampilan ataupun
status quo? Apakah jawapan Tuhan (cf. 1 Sam 16:7)
kepada Samuel memberitahu saya tentang cara
Allah memilih dan menilai? 

Baca Kristus Hidup – Bab 1. Antara anak-anak
muda yang dinamakan Paus Fransiskus, anak
muda manakah yang sama dengan saya? 

http://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2019/08/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-109-CHRISTUS-VIVIT-3.pdf
http://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2019/08/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-109-CHRISTUS-VIVIT-3.pdf

