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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! 

dengan cara mereka yang tersendiri. Kami berharap bahan
renungan ini boleh menjadi sumber pertemuan untuk anda dan
komuniti anda dengan Yesus Kristus Tuhan kita. 

Paus Fransiskus membuka Seruan
Pasca-Sinodnya dengan menyatakan
‘Cristus Vivit’ (CV) – Kristus hidup! Seruan
ini diberikan olehnya di Loreto, Itali pada
Mac 25, 2019. Dihasilkan oleh anak
muda Keuskupan Melaka Johor, siri
bahan renungan diambil dari Kristus
Hidup dan diaplikasikan dalam konteks
anak muda di Keuskupan  Melaka Johor

Bahan renungan ini disediakan oleh MJDYPN dengan anak-anak muda berikut:
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KRISTUS HIDUPKRISTUS HIDUP
Kata Kunci yang boleh diambil dari Bab 1

Kristus Hidup dan dia ingin anda untuk
terus hidup. Jika anda ragu-ragu, Dia
sentiasa bersamamu dan tidak pernah

meninggalkanmu.

Kristus Hidup (Christus Vivit) ialah seruan
kerasulan pasca-sinodal     Paus Fransiskus, yang
ditujukan "kepada orang muda dan kepada seluruh
umat Tuhan" (CV 1).

Paus Fransiskus

Hati yang muda adalah fleksibel, ia boleh menyesuaikan diri
dengan setiap perubahan, tidak mengulangi sesuatu yang
salah dan bangkit semula dalam hidup! Dalam kata-kata
Santo Paulus, hati muda mempunyai keupayaan untuk
sentiasa diperbaharui.

Beginilah cara Allah melihat anak muda. Allah mengakui potensi
orang muda dan sangat menghargai kita,

walaupun pada zaman dahulu!

Yesus sendiri, mempunyai hati yang muda, ingin memberikan
kita hati yang sentiasa muda(CV 13)! Mari kita mendalami

satu lagi elemen penting tentang maksud yang hidup!

"Jika anda merasakan anda telah kehilangan impian anda,
semangat anda, keyakinan anda dan kemurahan didalam hati

anda, ingatlah Yesus berdiri di hadapan kita berkata:
 

“Anak muda, Aku berkata kepadamu, Bangkitlah” (Lk 7:14)"
 

Ayat manakah yang menyentuh hati anda dan kongsikan kenapa?
Sebagai orang muda, bagaimanakah anda mendapat pengharapan dan
makna dalam Tuhan?

Renungan Berkumpulan
Baca Lukas 7:11-15 dan letakkan diri anda dalam keadaan lelaki muda itu.
Selepas 5 hingga 10 minit, kongsi dalam kumpulan anda tentang:

1.
2.

Januari 2022

Kita mesti memastikan bahawa hati kita sentiasa mengasihi,
kerana apa yang membezakan kita daripada orang lain
adalah menjadikan kerohanian kita tua. Santo Paulus
memberitahu kita untuk menanggalkan diri kita daripada 'diri
lama' dan memakai 'diri yang baru' (Kol 3:9-10).

Untuk “Aku tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang,
Manusia melihat rupa tetapi aku melihat hati” (1 Sam 16:7).

Kemuliaan usia muda terletak dalam hati, lebih dari kekuatan fizikal
atau dalam tanggapan yang diberikan kepada orang lain (CV9).

Raja Daud dipilih ketika
dia masih muda.

Abang-abangnya yang lebih tua dan berpengalaman
menawarkan diri untuk menjadi calon untuk menjadi raja.

Namun Samuel memilih Daud yang merupakan
anak bongsu untuk menjadi menjadi raja.

Tuhan mempunyai tempat yang istimewa dalam hati-Nya untuk
golongan muda. Mari kita lihat kisah Daud sebagai contoh!

Apakah maksud dengan memiliki
hati yang sentiasa muda?

Bagaimanakah kita sentiasa
memastikan hati kita sentiasa muda?

 

Menjadi hidup adalah memiliki hati yang sentiasa muda! Mari kita lihat
apakah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tentang ini😊

 

CV 12

CV 13

"Golongan muda tidak seharusnya patah semangat namun harus
terusmenghadapi dunia dan membina sesuatu yang lebih baik"

(CV 15).

Mendengar dari orang yang lebih tua.
Belajar dari pengalaman mereka dan
sentiasa berfikiran terbuka.

Membuka hati untuk Tuhan.
Tuhan tidak mengambil masa mudamu tetapi
menguatkannya. "Di mana hartamu berada, di situ
juga hatimu berada" (Mt 6:21).

Mencari arah yang baru.
Keluar dari zon selesa anda dan jangan hadkan
kemampuan diri anda dengan perkara duniawi. 

Disini ada beberapa langkah untuk anda mengekalkan hati yang selalu muda

 Adakah anda masih ingat ketika anda dipandang rendah hanya kerana
anda “terlalu muda”?
Pada pendapat anda, bagaimana anda mampu memaksimumkan
kemampuan anda sebagai seorang anak muda?

Renungan Peribadi
1.

2.

Adakah anda pernah mencuba untuk keluar dari zon selesa anda?
Apakah yang anda lakukan?
Jika anda tidak mempunyai sebarang motivasi dalam kehidupan,
bagaimanakah Tuhan membantu anda memperoleh kembali motivasi
tersebut?

Renungan Peribadi
1.

2.

Adakah anda memiliki hati yang muda? Imbas kembali pengalaman yang
“memperbaharui” diri anda.
Adakah anda mempunyai apa-apa perkara yang menghalang anda daripada
menetapkan hati anda? Apakah langkah yang boleh anda ambil untuk
menjauhkan diri daripada itu dan memakai 'diri baharu'?

Renungan Peribadi
1.

2.

Ayat yang manakah yang menyentuh hati anda dan kongsikan kenapa?
Dalam fikiran anda, Apakah yang Tuhan ingin anda lakukan selepas ini?

Renungan Berkumpulan
Renungkan Kolose 3:9-17 untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang Santo
Paulus katakan tentang memiliki hati yang muda! Selepas 5 hingga 10 minit,
kongsi dalam kumpulan anda tentang:

1.
2.

Ayat yang manakah yang menyentuh hati anda dan kongsikan kenapa?
Pada pendapat anda, kenapakah Tuhan memilih Daud dan bukan abang-
abangnya?

Renungan Berkumpulan
Baca 1 Samuel 16 untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Daud dilantik
sebagai Raja. Selepas 5 hingga 10 minit, kongsi dalam kumpulan anda tentang:

1.
2.

Apakah yang dikatakan oleh Firman Tuhan mengenai anak muda?

Belia sangat
istimewa

Februari 2022

Kekalkan hati kita
sentiasa muda!

Mac 2022

Aku berkata kepadamu,
Bangkitlah!

(CV 1, 2)

(CV 20)


