3 Hari Penemuan Bersama Tuhan untuk Terobosan Ekonomi dan
Kewangan:
4th Mei (Isnin)
1. Minta agar Tuhan memberikan ketenangan di dalam hati anda mengatasi keresahan
mengenai keadaan kewangan anda.
Lukas 12:29-31(TB) – “Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau
apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di
dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, bahwa kamu memang memerlukan
semuanya itu. Tetapi carilah Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga
kepadamu.
2. Minta agar Tuhan memenuhi segala keperluanmu.
Filifi 4:19 (TB) – “Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus.”
Bahan Doa:
1. Berdoa agar Tuhan memulihkan asas-asas perniagaan dan dasar-dasar ekonomi negara kita
supaya ekonomi dapat dibangun Kembali. Berdoa untuk pengukuhan dasar-dasar ekonomi di
dalam pemulihan Kembali ekonomi.
2. Berdoa supaya kerajaan dapat melantik orang yang sesuai dan mempunyai wawasan yang benar
di dalam membantu pertumbuhan dan pemulihan dasar-dasar strategi ekonomi kita.
3. Berdoa supaya rakyat yang telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan, agar tabah dan boleh
dihubungkan kepada sumber yang betul di dalam membantu dan menasihati mereka untuk
membangun kembali asas kewangan mereka. Berdoa agar mereka mendapat hikmat daripada
Allah. Berdoa secara khusus untuk kanak-kanak di rumah-rumah agar mereka sentiasa mendapat
bekalan makanan dan tidak kelaparan.
Deklarasi Berkat Kesejahteraan Tuhan Ke Atas Malaysia

Yeremia 29:7( TB ) - “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah
untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”
Kami deklarasikan perkenan Allah ke atas Malaysia, untuk kesejahteraan Malaysia dan menjadi
Malaysia yang Makmur.
Kami deklarasikan agar ekonomi Malaysia akan mengalami pemulihan yang total.
Kami deklarasikan di dalam nama Yesus, agar ekonomi Malaysia mengalami pertumbuhan yang
luarbiasa.
Kami deklarasikan agar rakyat yang telah kehilangan pekerjaan akan mendapat pekerjaan yang
baharu, akan ada banyak peluang pekerjaan yang baharu di pasaran.
Usahawan-usahawan akan dipenuhi hikmat dan kreativiti daripada Allah, dengan idea-idea
peniagaan dan strategi yang baharu, dan mampu untuk membentuk peluang-peluang perniagaan
yang baharu.
Kami deklarasikan agar Malaysia menjadi pemimpin di dalam peniagaan global, dan Allah
mengangkat Malaysia menjadi kepala dan bukan ekor, berada di atas bukan di bawah, untuk
memimpin dan bukan yang dipimpin.
Kami deklarasikan perkenan Allah yang Maha Kuasa ke atas Malaysia, Amen!

