PERKONGSIAN TANGGUNGJAWAB
(Surat Pastoral kepada semua ahli NECF)
Peristiwa-peristiwa minggu lalu boleh digambarkan sebagai tidak banyak yang menakjubkan dan ajaib.
Memandangkan tiada kemungkinan mengubah pemerintahan yang berkuasa di negara ini, kami sangat
menyedari bahwa perjuangan untuk PRU14 pada dasarnya harus dimenangkan dalam parit-parit doa.
Kami, Majlis NECF ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana melakukan apa yang terbaik berdoa. Banyak orang yang terlibat dalam inisiatif doa 21.21.21, serta sokongan teman-teman kita dari jaringan
doa yang lain.
Mungkin Rafidah Aziz menyimpulkannya dengan sebaik-baiknya apabila dia berkata, "Yang Mahakuasa ...
menjawab doa kolektif kita" (pada 10.5.18, seperti yang dilaporkan oleh Malaysiakini).
Gereja sangat gembira dengan musim baru ini - seperti hujan di musim kemarau. Saya tidak dapat fikirkan siapa
yang tidak terdorong. Sehingga hari ini saya masih melihat begitu banyak orang yang bangga membiarkan tinta
yang tak terhapus di jari mereka, memperlihatkan peranan mereka dalam penekanan kelahiran baru Malaysia.
Saya masih ingat klip video pada Hari Pemilihan yang memperlihatkan sekumpulan pemuda di pusat
pengiraan undi yang terdiri daripada orang Melayu, India dan Cina yang cuba menghalang kenderaan daripada
membawa beg kertas undi tambahan.
Saya sangat gembira kerana saya menyaksikan keghairahan mereka untuk melakukan apa yang benar dan
fikiran yang timbul dalam pemikiran saya adalah "Tanggungjawab Bersama".
Itulah jalan ke hadapan. Kita mempunyai tanggungjawab bersama dengan orang lain untuk membina semula
negara ini.
Kerendahan hati memaksa kita untuk mengakui bahawa kita tidak dapat melakukan ini dengan sendirian –
banyak orang berdoa sementara kita melakukan bagian kita. Begitu juga, ini adalah cara yang sama di mana kita
perlu bergerak maju - semua orang harus menarik berat badannya dan melakukan bahagiannya.
Marilah kita berjaga-jaga dan jangan terganggu dengan perbezaan kecil. Jangan biarkan ejekan mengatasi kita
apabila merayakan fajar hari baru. Marilah supaya kita tidak meninggalkan permohonan (kepada Tuhan kita)
untuk mengambil tempat. Jangan sampai kita lupa bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan
bahwa jawabannya bukan di tangan para pemimpin politik kita (meskipun kita bersyukur untuk mereka)tetapi
di tangan Sang Pencipta semua ciptaan.
Doa saya ialah apabila kemakmuran ekonomi datang kepada kita, kita tidak akan mengorbankan visi kita untuk
Bangsa Malaysia sejati. Harapan saya sekarang ialah semua orang memiliki keinginan dan tekad untuk tidak
membiarkan kaum dan agama memecah belah kita lagi.
Pada hari-hari dan tahun-tahun akan datang, Gereja mempunyai peranan utama untuk membawa
penyembuhan ke atas tanah ini. Tidak ada negara yang boleh menjadi kuat, jika garam itu tidak berkelakuan
seperti garam, dan jika cahaya kita terus redup.
Memang, kita percaya Tuhan memiliki rencana besar untuk kita, rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk
kejahatan, memberi kita harapan dan masa depan. Tetapi visi yang besar ini tidak dapat di capai tanpa GerejaNya kembali kepada tujuan asal kewujudan kita dan itu adalah berlaku adil, untuk mengasihi dengan belas
kasihan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah (Mikha 6: 8)
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