3 Hari Penemuan Bersama Tuhan untuk Penerobosan
Ekonomi dan Kewangan
6th Mei (Rabu)
1. Rehat dalam damai sejahtera Tuhan di waktu krisis kewangan
Yesaya 26:3 - Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadaMulah ia percaya.
2. Rencana Allah untuk memberkati umatNya: Ulangan 28:3-9
3 Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
4 Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni
anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
5 Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
6 Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada
waktu keluar.
7 TUHAN akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan
engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi
engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu.
8 TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di
dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan
kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
Doa dan deklarasi: Gunakan doa dan deklarasi ini sebagai bahan untuk doa waktu
tengah hari
Doa:
1. Doakan berkat Tuhan dan pemulihan kewangan untuk mengalir dalam
negara. Supaya Perdana Menteri, Menteri Kewangan, semua Menteri,
Menteri Besar, Ketua Menteri dan cabinet dan pasukan Menteri untuk
mendapat jamahan hikmat dari Tuhan untuk menangani krisis ekonomi yang
begitu besar ini yang sedang dihadapi negara. Berseru untuk kasih setia dan
rahmat Allah untuk pemerintah pada musim ini.
2. Berdoa untuk campurtangan Allah supernatural ke atas semua pekerjaan
yang hilang, pendapatan yang berkurangan, bankrupsi, hutang dan kelaparan
dalam komunitas
3. Kami perlukan Tuhan dalam waktu ini. Berseru kepada Tuhan untuk
mencurah rahmat dan berkat kepada rakyat Malaysia/Indonesia. Dalam
tangisan, kita berharap kepada Allah untuk mujizat dan penerobosan untuk
pulihkan negara kita.

Deklarasi










Saya deklarasi segala perkara dapat EPCC tanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepada kita (Filipi 4:13)
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh
yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban (2 Timotius 1:7)
Saya deklarasi, jemaat Allah di EPCC adalah hambaNya, dan Allah adalah
Allah yang menginginkan keselamatan hamba-Nya! (Mazmur 35:27)
Allah berkati perbekalannya kita dengan limpahnya, orang-orangnya yang
miskin akan Dia kenyangkan dengan roti (Mazmur 132:15)
I declare our community will be blessed when they come in and blessed
when they go out (Deuteronomy 28:6).
Saya deklarasi komunitas akan diberkati pada waktu mereka masuk dan
diberkatilah mereka pada waktu keluar (Ulangan 28:6)
Tuhan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, aku akan
tetap naik dan bukan turun (Ulangan 28:13)
Allah itu baik dan sesuatu yang membahagiakan akan terjadi kepada EPCC
hari ini kerana kami orang yang menanti-nantikan Dia! (Yesaya 30:18)
Saya tidak kuatir tentang apa pun juga, tetapi saya nyatakanlah bahawa
dalam segala hal keinginan saya adakah kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus
Yesus (Filipi 4:6-7)

Deklarasi sebelah pagi atau petang untuk hidup pribadi/keluarga
Ulangan 28:2-11






Saya deklarasikan keluarga saya dan saya akan diberkati di kota dan di
ladang.
Saya deklarasi bakul dan tempat adonan kami akan diberkati dan keluarga
saya tidak akan berkurangan. .
Saya deklarasikan berkat ke atas lumbungdan di dalam segala usaha aku; dan
hasil yang berlimpah limpah
Saya deklarasikan Tuhan akan memukul musuh yang bangkit menentang
saya. Musuh boleh bangkit menyerang kami tetapi bertujuh jalan mereka
akan lari dari kami!
Saya deklarasikan perlindungan Tuhan atas tempat tinggal, perniagaan,
pendapatan dan pekerjaan

