
 

Pautan CDM Kampung-ku  

Tema: Pembina Jambatan (Datuk dan nenek)    Julai 2020 
 

 oa pembukaan:  Bapa Surgawi, dengan hati yang penuh dengan penyesalan, kami datang 
kepada-Mu Tuhan, untuk berdoa pada saat yang penuh cabaran dalam hidup kami. Ampunilah 
kami ya Tuhan kerana sering melupakan Engkau dalam hidup kami, yang mudah ditelan oleh 
arus duniawi, yang mana harta benda, ketamakan dan kuasa mempengaruhi kami dalam 

gelombang dosa. Kami datang kepada-Mu Tuhan sambil berlutut memohon belas kasihan dan 
pengampungan dari-Mu. Amin. 
 

Firman di Alkitab: 

“Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas 
orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu—" 

          Mazmur 103:17 

https://www.youtube.com/watch?v=yuDjuCY7aYo  (Video tentang datuk dan nenek) 

Datuk dan nenek sering dikenali kerana memanjakan cucu mereka.  Tetapi apakah peranan yang lain pada 

datuk dan nenek selain memberikan apa yang tidak mahu diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak 

mereka? Ini mungkin boleh diperbesarkan; ada beberapa hikmah untuk peranan khas ini. Datuk dan nenek 

dalam struktur keluarga adalah aspek penting dalam membawa pengalaman dan kebijaksanaan dalam 

banyak situasi. 

Sebagai orang tertua dalam keluarga, terutama jika bersama anak-anak dan cucu tinggal bersama ... 

adakah anda melihat diri anda sebagai jambatan untuk merapatkan jurang antara ahli keluarga, 

terutamanya jika berlaku salah faham berlaku di antara ibu bapa, antara pasangan dan dengan cucu. 

Sememangnya tidak selalu mudah untuk tinggal bersama dalam keluarga yang besar. Tekanan kerja dan 

kekangan kewangan yang membebankan dan mendatangkan kegelisahan pada unit keluarga. Ini menjadi 

lebih benar apabila anak-anak bergaduh dan bertengkar. 

Renungkan: 
 Apabila saya melihat kesusahan anak-anak saya yang bekerja keras dalam memenuhi keperluan 

untuk meletakkan makanan di atas meja, adakah saya merasa bersalah kerana menambah beban mereka? 

Adakah saya menyukai yang baik dan kurang memberi perhatian pada yang kurang kemampuan? Adakah 

wang adalah ukuran kejayaan? Adakah saya juga terperangkap dalam perlumbaan tikus? Adakah wang 

adalah sumber kebahagiaan? 

Kongsikan:     
 Adakah saya sebagai datuk dan nenek menjadikan keperluan saya lebih penting daripada yang lain? 

Cinta adalah pengorbanan yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai walaupun ada kalanya 

menyakitkan.  

Adakah saya seringkali menderma dan memberi jalan untuk kegembiraan dan kebahagiaan orang lain? 

Adakah saya dapat melupakan dendam lama dan sentiasa melihat ke masa hadapan dengan percaya 

kepada belas kasih dan pengampunan Tuhan?   
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Datuk dan nenek selalu mahukan yang terbaik untuk anak dan cucu mereka. Ini benar terutama dalam 

menyalurkan iman Katolik kita. Iman tidak boleh diajar, ia mesti ditangkap. Iman ditangkap oleh orang-

orang di sekitar kita. Datuk dan nenek mempunyai kemampuan unik untuk berkongsi pengalaman hidup 

mereka, terutama iman mereka, kepada keturunan dan cucu mereka. 

                                                

Renungan:   
Biarkan saya menggunakan masa yang ada, untuk melakukan kebaikan dan menderma kepada semua yang 

memerlukan dan menyampaikan berita baik kepada mereka yang tidak mengenal Yesus. Marilah kita 

berdoa dengan lebih kerap dan berusaha menjalani kehidupan yang setia kepada Tuhan. 

Renungkan:  
Sebagai pembina jambatan dalam keluarga datuk dan nenek harus  ingat:  

1. Sensitif terhadap sifat semulajadi kepercayaan ibubapa  
2. Sedar tentang jurang generasi yang luas 
3. Berhati-hati dengan input pendidikan pada zaman sekarang 
4. Memahami  aliran moden masa kini yang merangkumi pakaian, muzik dan pendedahan budaya 

yang berbeza jauh dari generasi sebelumnya 
5. Memberi sumbangan positif kepada persekitaran dalam rumah keluarga 
6. Bersikap terbuka terhadap pandangan orang lain 
7. Meminta kebijaksanaan Salomo dan pengabdian Bonda Maria untuk menjaga dan menyayangi 

keluarga 
8. Menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan dan juga kepada satu sama lain dalam keluarga yang 

selalu dibimbing oleh Roh Kudus 
9. Meminta bimbingan Tuhan dan percayalah pada kasih Tuhan yang sangat besar untuk ciptaan-Nya. 
10. Menimbang dan merenungkan situasi yang timbul dalam perkara yang berkaitan dengan keluarga, 

jiran dan persekitaran. 
11. Berdoa untuk dan bersama keluarga kerana doa adalah asas untuk membangunkan sebuah 

keluarga yang berdasarkan kepada kepercayaan yang kuat terhadap Firman Tuhan 

Kongsikan:  
Adakah ada kesukaran untuk anda membina ikatan yang kuat dengan generasi seterusnya  terutamanya 

dengan cucu anda? 

Anak-anak dan cucu boleh berkongsikan  bagaimana kehadiran datuk dan nenek dapat membantu dalam 

cara yang berbeza untuk menjadikan kehidupan keluarga lebih bermakna.  



Puisi:(Oleh Edmund Lee)                    Cinta abadi  
 
 Ketika engkau dilahirkan, kami dipenuhi dengan kegembiraan, 
 Menghilangkan kerisauan dan kegelisahan, yang menjadi kebahagiaan kami, 
 Dari hari ke malam, kehidupan kami berpusat padamu, 
 Untuk membesar dengan baik dan sihat seperti yang seharusnya. 
 
 Tahun berlalu, dalam sekelip mata, 
 Pohon itu kini telah menyebarkan dedahannya jauh dan luas, 
Dibimbing selalu oleh cahaya ilahi Tuhan, 
 Semasa engkau melayari lautan kehidupan. 
 
Biarkan akarmu ditanam di tanah keselamatan, 
Biarkan tindakanmu memantulkan cahaya stesen, 
Jangan menjadi manusia tanah liat tetapi biarkan dirimu dibentuk, 
Oleh tukang tembikar yang memikul bahumu. 
 
       Kasih-Nya untuk semua umat manusia membangkitkan orang-orang yang rendah hati, 
       Dia adalah raja dalam semua kemuliaannya, 
       Nyanyikan pujian dan pujian dengan gembira dan bersukacita, 
       Bahwa Tuhan ada di sini selama-lamanya. 
 
 

 oa Penutup:  Dalam satu suara, satu hati, satu badan dan satu roh, kami berdoa dan 

meminta Engkau, Tuhan untuk memberikan kami kekuatan untuk berjalan, rahmat untuk 

mematuhi, dan ketabahan untuk memfokuskan kepada misi kami, untuk bekerja di ladang 

anggur-Nya untuk menabur benih kesetiaan, kekudusan dan kerendahan hati, kepada semua 

yang ada dalam keluarga kami terutamanya generasi muda. Semoga bunga-bunga berbunga dan tumbuh-

tumbuhan berbuah dalam ciptaan Tuhan pada dunia yang mengalirkan kegembiraan bagi semua untuk 

hidup. Ya Tuhan utuslah roh kedamaian dan kesabaran kepada kami dalam masa sukar ini untuk 

menenangkan rasa sakit dan dendam kami. Bonda Fatima, Ratu keamanan, jadilah pengantara kepada 

kami. Amin. 
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Turn Your Eyes Upon Jesus 
 
 
 (chorus)Turn your eyes upon Jesus, 
 Look full in His wonderful face, 
 And the things of earth will grow strangely dim, 
 In the light of His glory and grace. 
 
Oh soul are you weary and troubled? 
No light in the darkness you see? 
There's light for a look at the Savior 
And life more abundant and free 
 

His Word shall not fail you, He promised, 
Believe Him and all will be well, 
Then go to a world that is dying, 
His perfect salvation to tell. 

 
https://youtu.be/F2tKVqZZiI4 
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