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Kepada Pastor / Penatua / Pemimpin,

Re: Gereja pada musim ini
Salam dalam Tuhan Yesus.
Negara kita akan memasuki Pilihan Raya Umum ke-13 pada 5 Mei 2013. Pada masa yang lalu,
Persekutuan Kristian Malaysia (Christian Federation of Malaysia), Kesatuan Doa (Prayer United) dan NECF
telah mengeluarkan nasihat bagaimana berdoa dan bersedia untuk Pilihan Raya. Bahan-bahan tersebut
boleh didapati di www.necf.org.my.
NECF bukanlah partisan tetapi untuk membantu gereja-gereja dalam masa kritikal ini, berkongsi satu
rangka kerja untuk manfaat gereja.

Gereja dan Penglibatan Politik
Gereja bukan satu entiti politik tetapi tubuh Kristus. Oleh itu, penglibatan kita haruslah berlandaskan
Alkitab dan berdasarkan pandangan dunia orang Kristian. Melalui pembacaan Alkitab, kita akan
menemukan tentang kebenaran Injil yang berbicara terhadap setiap bidang kehidupan manusia,
termasuk politik. Dalam buku Kejadian, menyatakan bahawa mandat ilahi bagi umat manusia adalah
untuk memerintah dan menjadi pelayan Tuhan di dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya. Ini
termasuklah menegakkan keadilan untuk kebaikan semua umat manusia sebagai ciptaan yang dicipta
serupa dengan gambaran Allah dan penuh dengan kemuliaan/martabat.
Sebagai penjaga amanah ciptaan Tuhan, orang Kristian diperintahkan untuk menjadi berkat kepada
bangsa dan dunia. Kita juga menjadi garam di bumi dan terang kepada dunia (Matius 5: 13-16). Oleh itu,
gereja pada masa ini harus menjadi suara moral dan kesedaran awam kepada pemimpin-pemimpin
politik kita, mengingatkan mereka untuk berlaku adil dan takut kepada Tuhan (Kejadian 18:19-21) dan
memegang mereka bertanggungjawab kepada piawaian Allah ke atas pemerintah-pemerintah duniawi.

Arif dengan Integriti
Untuk menjadi berkat kepada negara, gereja perlu berusaha untuk apa yang benar, mulia, adil dan terpuji
dalam kepentingan semua orang (Filipi 4:8). Gereja memerlukan bukan sahaja menjadi non-partisan
tetapi dengan cerdik, bercakap dan bertindak ke atas isu-isu moral dan rohani yang mempengaruhi
negara. Untuk memenuhi mandat ini, apa yang gereja harus lakukan ialah dengan tidak memihak kepada
sesiapa (non-partisan), tetapi harus berbicara tentang isu-isu moral dan rohani yang mempengaruhi
bangsa. Carl Henry, ahli teologia Evangelikal menyeru gereja “bertanggungjawab mendeklarasikan
kriteria sesuatu bangsa itu akan diukur atau dihakimi begitu juga manusia dan masyarakat mesti berubah
sesuai dengan nilai-nilai ilahi supaya tamadun mereka berterusan”. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa
apa yang para nabi Perjanjian Lama lakukan ketika berbicara tentang kebenaran kepada penguasa bangsa
yang berdosa, termasuk para pemimpin Israel dan Yahudi mengenai isu-isu seperti rasuah,
penyalahgunaan kuasa dan mengambil kesempatan ke atas golongan miskin dan yang memerlukan.
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Mengundi Dengan Kebenaran Dan Kebijaksanaan
Walaupun institusi gereja adalah kekal non-partisan, tetapi dari segi yang lain orang Kristian individu
sebagai rakyat negara ini, mempunyai hak untuk membuat pendirian untuk parti politik atau calon-calon
pilihan mereka. Dengan berbuat demikian, orang Kristian harus ingat identiti mereka sebagai saksi Allah
dalam dunia yang berdosa ini. Orang Kristian mesti mengundi dengan kebenaran yang berdasarkan
maklumat yang objektif yang boleh diperolehi dan dengan pengetahuan mereka yang terbaik. Kita
memerlukan kebijaksanaan untuk mengundi mengikut hati nurani seseorang yang di bimbing dan di
tunjukkan oleh Roh Kudus.
Bagi tujuan ini, Kristian sepatutnya prihatin terhadap strategi pilihan raya yang digunakan untuk
memancing undi. Strategi tersebut sering dipolitikkan, diekploitasi dan disalahgunakan Kristian tidak
harus terpengaruh dengan strategi tersebut tetapi menjalankan hak demokratik untuk memilih mereka
yang takut akan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan yang mempunyai moral dan politik untuk berkhidmat dan
menyumbang secara berkesan kepada pembangunan negara serta kebenaran, keadilan dan kebenaran
bagi negara kami.
Apabila selesai pilihan raya, gereja harus terus mendokong wakil parlimen dan negeri yang kita pilih serta
pegawai-pegawai yang terpilih bertanggungjawab kepada apa yang Tuhan inginkan dalam diri mereka
selaras dengan sumpah jawatan mereka sebagai pemimpin-pemimpin politik di negara ini.

Kebaktian Pemudahcara Mengundi
Memandangkan hari pengundian jatuh pada hari Ahad, adalah digalakkan jika gereja boleh membuat
persiapan yang difikirkan sesuai untuk memudahkan penyertaan proses pilihan raya. Mengadakan
kebaktian pada hari Sabtu atau kebaktian awal Ahad mungkin bijak. Di Malaysia Timur, beberapa pusatpusat mengundi ditutup seawal pukul 1 tengah hari, jadi perubahan masa kebaktian kita mungkin dapat
membantu jemaat kita yang mengundi.

Panggilan untuk Kebenaran dan Doa
Pada musim ini negara kita berada di persimpangan, marilah kita sebagai orang Kristian melibatkan satu
sama lain, masyarakat kita dan pemimpin dengan rahmat, belas kasihan dan kemurahan hati di samping
kebenaran yang diasaskan kepada prinsip-prinsip Alkitab yang bercakap tentang hati Tuhan untuk negara.
Untuk sebab-sebab inilah, gereja-gereja dan Kristian sepatutnya menggandakan segala usaha untuk
meniup sangkakala,menyucikan diri segara, mengadakan perkumpulan raya, mengumpulkan orang-orang
dan menghimpunkan Penatua-Penatua, jemaah dan anak-anak untuk berbalik kepada-Nya dengan
segenap hati kita sebagai tindakan pentahbisan (Joel 2:12-16).
“Hi anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bilamana engkau
mendengar sesuatu Firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka atas nama-Ku.” – Yehezkiel 3:17
Tuhan memberkati Malaysia.

Dalam Kristus,

Eugene Yapp
Setiausaha Agung
NECF Malaysia
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