11 April, 2018

Seruan untuk 21.21.21
Masa Berdoa dan Berpuasa untuk Gereja dan Negara Tercinta.
Shalom Para Rev, Pastor, Penatua and Pemimpin
Firman Tuhan: Daniel 10: 1-21
Perdana Menteri telah mengumumkan pembubaran Parlimen pada 7 April 2018
untuk memberi laluan kepada PRU 14 diadakan.
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Tanpa menghiraukan "pilihan" kita untuk pilihan raya, sebagai warga negara
yang
bertanggungjawab,
harus
selalu
melihat
bahawa
berdoa
untuk
kesejahteraan dan destinasi negara kita seperti yang diamanatkan oleh Kitab
Suci.
Hamba Tuhan Daniel adalah contoh, berdoa untuk negara dan berkhidmat untuk
bangsa itu semasa tawanan di Babel. Bila dia menerima visi yang
membingungkan, dia menetapkan dirinya untuk meratapi selama tiga minggu,
tidak makan makanan pilihan, tiada daging atau wain menyentuh bibirnya dan
tidak menggunakan minyak (Daniel 10: 2-3). Tujuannya adalah untuk mencari
pengertian tentang visi dan masa dan tempohnya.
Daniel dengan tekun mencari Allah selama 21 hari didalam doa dan puasa.
Sebagai tindak balas, Tuhan mendengar doanya, mengungkapkan rancangan-Nya
dan memperkuatnya (Daniel 10:10.
NECF tetap bukan partisan, dan ini bukan panggilan untuk mengubah kerajaan,
tetapi panggilan kepada semua anggota kita dengan rendah hati mencari Tuhan
supaya Dia mendengar doa kita dan kedaulatan-Nya akan dilakukan di negara
kita dan semua rakyat Malaysia akan diberkati oleh Tuhan.
Hasrat ikhlas kita adalah untuk melihat lelaki dan wanita yang baik, dari
kedua belah pihak yang dipilih menjadi ahli Parlimen dan perundangan Negara
Seperti Daniel, kita mahu "menetapkan hati kita untuk
merendahkan diri kita di hadapan Allah" (Daniel 10:12).
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Musim ini adalah mencari pemahaman tentang masa, juga merupakan musim untuk
Gereja bertaubat.
Begitu banyak apa yang telah dijelaskan dalam Wahyu berkenaan dengan "tujuh
dian" yang tersebar luas di dalam gereja zaman moden kita. Kecuali Gereja
bersedia untuk meletakkan Dia terlebih dahulu, melayani
Dia dengan
sesungguhnya, menghormati Firman-Nya, mengakui kita semua sedang berhijarah
dan sekali lagi menjadikan Rumah-Nya sebagai Rumah doa, kita tidak akan
ragu-ragu, seperti nenek moyang kita "minum dari sungai dan mati di padang
belantara. " (1 Kor 10: 1-6, Mazmur 78:16).
Tuhan tidak akan memakai Gereja yang tanpa pertaubatan, yang tinggi hati
untuk dijadikan agen perubahan dalam bangsa. Hari ini, baik gereja dan
negara memerlukan doa.

Berkuat kuasa mulai dari 21 Aril 2018, kita akan memulakan 21 Hari Doa dan
Puasa,
Sebagai langkah persediaan, marilah kita melakukan perkara berikut:
1. Asingkan kalendar anda untuk tempoh masa ini berdoa 21 minit pada jam
2100 (9:00pm), setiap hari selama 21 hari.
2. Untuk 21 hari yang seterusnya, dapatkan keluarga anda atau sertai
kumpulan kecil orang yang beriman sama-sama berdoa (buat media sosial
misalnya kumpulan Whatsapp untuk mengingatkan dan menggalakkan satu
sama lain)
3. Pilih jenis puasa yang anda dan kumpulan anda akan buat. contohnya
tiada daging; tiada makan malam; tiada media; dll ... dan terus
menggalakkan satu sama lain.
4. Berdoa untuk perkara yang berikut:
A. Sebelum Pilihan Raya:21 April – 8 Mei (Hari 1-18)
GEREJA:
1. Gereja merendahan diri dihadapan Tuhan –(1 Pet 5:6)
2. Gereja mencari Tuhan-(2 Taw 7:14)
NEGARA:
1. Mata bangsa diterangi -(Efesus 1:17-18)
2. Bangsa berharap kepada Tuhan-(Yesaya 45:22)
B. Semasa Pilihan Raya :9 Mei (Hari 19)
GEREJA:
1. Gereja akan bangkit dan bersinar-(Yesya 60:1)
2. Gereja menabur dalam kebenaran –(Hosea 10:12)
NEGARA:
1. Takut akan Tuhan menaungi hati mereka –(Amsal 9:10)
2. Tuhan mengarahkan jalan mereka –(Amsal 16:9)
C. Selepas Pilihan Raya:10 & 11 Mei (Hari 20-21)
GEREJA:
1. Gereja bertekun dalam doa –(Yesaya 62:6-7)
2. Gereja sebagai Rumah Doa dipulihkan-(Markus 11:17)
NEGARA:
1. Para penguasa akan memerintah dengan adil dan benar-(Amsal 14:34)
2. Negara akan diberkati dengan damai-(Imamat 26:6)

Marilah kita dengan rendah hati menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh
Kudus dalam kita mengambil bagian dalam perjalanan 21 hari ini.
Renungan harian akan dihantar kepada anda untuk membantu anda untuk berdoa.
Semoga Tuhan memberkati anda dalam
anda berusaha menjadi berkat kepada
Gereja dan negara kita yang tercinta ini.
Yang Ikhlas,
Rev Andy Chi
Penolong Setiausaha Agung
NECF

