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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 11: 11 July 2021 
“Catapultic PAGA Prophetic Acts!” 

2 Kings 13:14 Elisha had become sick with the illness of which he would 
die. Then Joash the king of Israel came down to him, and wept over his 
face, and said, “O my father, my father, the chariots of Israel and their 
horsemen!” 15 And Elisha said to him, “Take a bow and some arrows.” 
So he took himself a bow and some arrows. 16 Then he said to the king 
of Israel, “Put your hand on the bow.” So he put his hand on it, and 
Elisha put his hands on the king’s hands. 17 And he said, “Open the 
east window”; and he opened it. Then Elisha said, “Shoot”; and he 
shot. And he said, “The arrow of the Lord’s deliverance and the arrow 
of deliverance from Syria; for you must strike the Syrians at Aphek till 
you have destroyed them.” 18 Then he said, “Take the arrows”; so he 
took them. And he said to the king of Israel, “Strike the ground”; so he 
struck three times, and stopped. 19 And the man of God was angry 
with him, and said, “You should have struck five or six times; then you 
would have struck Syria till you had destroyed it! But now you will 
strike Syria only three times.”  

25 And Jehoash the son of Jehoahaz recaptured from the hand of Ben-
Hadad, the son of Hazael, the cities which he had taken out of the hand 
of Jehoahaz his father by war. Three times Joash defeated him and 
recaptured the cities of Israel. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Invoke the power of God through His appointed apostolic 

prophets!  
2. Prophetic acts coupled with prophetic declaration determine 

the outcomes of the future. 
3. The physical realm is the manifestation of the prophetic 

decrees in the spiritual realm.  
4. Prophetic intercession must be entered into with GREAT FAITH 

and determination with NO doubt or fear in your heart!   
 
Prayer Guide 

1. Pray that the end times church will arise with great faith in 
prayer. 

2. The church must learn how to use the spiritual weapons of 
God. 

3. Unleash catapultic prayers and prophetic acts and declaration 
to create your future in the Lord.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 11 : 11 กรกฎาคม 202 

กจิพยากรณ์ของคาํอธิษฐานที&พุ่งทะยานสู่เป้าหมาย 

อย่างเตม็เหนี&ยว แบบ PAGA! 

< พงศ์กษัตริย์ CD:CF เมื%อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที%ท่านจะต้องสิ <นชีวิต โยอาชกษัตริย์แห่ง
อิสราเอลได้เสดจ็ลงไปหาทา่น และกนัแสงตอ่หน้าทา่น ตรัสวา่ “โอ บิดาของข้า บิดาของข้า ราช
รถของอิสราเอล และพลม้าของประเทศ” CG และเอลีชาทลูพระองค์ว่า “ขอทรงเอาคนัธนแูละ
ลกูธนมูา” พระองค์จงึทรงเอาคนัธนแูละลกูธนมูา CH แล้วท่านทลูกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอ
ทรงหยิบธน”ู และพระองค์ทรงหยิบมา และเอลีชาเอามือของตนวางบนพระหตัถ์ของกษัตริย์ CI 
และทา่นทลูวา่ “ขอทรงเปิดหน้าตา่งด้านตะวนัออก” และพระองค์ทรงเปิด แล้วเอลชีาทลูวา่ “ขอ
ทรงยิง” และพระองค์ก็ทรงยิง และท่านทลูว่า “ลกูธนแูห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์ 
ลกูธนแูห่งการช่วยให้รอดพ้นจากซีเรีย เพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กบัคนซีเรียที%อาเฟก จนกว่า
พระองค์จะทรงกระทําให้เขาสิ <นไป” CJและท่านทูลว่า “ขอทรงหยิบลกูธนู” และพระองค์ทรง
หยิบมนั และท่านทลูกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “เอาลกูธนตูีพื <นดิน” และพระองค์ทรงตีสามครั <ง
แล้วทรงหยุดเสีย CKแล้วคนแห่งพระเจ้าก็ สิ <นไป แต่บดันี <พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครั <ง
เทา่นั <น” 

<G แล้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยึดบรรดาหวัเมืองจากพระหตัถ์เบนฮาดดับตุรชายฮา
ซาเอลกลบัคืนมา เป็นหวัเมืองที%พระองค์ตีไปได้จากพระหตัถ์เยโฮอาหาสพระชนกของพระองค์
เมื%อทําสงครามกนั โยอาชได้รบชนะพระองค์สามครั <งและได้หวัเมืองอิสราเอลกลบัคืนมา 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เรียกฤทธิXเดชของพระเจ้าผา่นทางผู้ เผยพระวจนะแบบอคัรทตูที%ได้รับการแตง่ตั <ง

ของพระองค์! 
2. การทํากิจพยากรณ์ควบคูไ่ปกบัการประป่าวกาศด้วยการเผยสําแดงเป็นตวักําหนด

ผลลพัธ์ของอนาคต 
3. มิติทางฝ่ายกายภาพคือการปรากฎสําแดงของการประกาศกฤษฎีกาด้วยการเผย

สาํแดงในมิตฝ่ิายวิญญาณ 
4. การอธิษฐานวิงวอนด้วยการเผยสําแดงจะต้องก้าวเข้าไปด้วยความเชื%ออนัยิ%งใหญ่

และความมุง่มั%นโดยปราศจากความสงสยัหรือความกลวัในใจของคณุ! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานให้คริสตจักรแห่งยุคสุดท้ายจงลุกขึ <นด้วยความเชื%อที%ยิ%งใหญ่ในการ

อธิษฐาน 
2. คริสตจกัรจะต้องเรียนรู้วิธีใช้อาวธุในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า 
3. ปลดปล่อยคําอธิษฐานที%พุ่งทะยานสู่เป้าหมายอย่างเต็มเหนี%ยว! และการทํากิจ

พยากรณ์ และการป่าวประกาศเพื%อสร้างสรรค์อนาคตของคณุในพระเจ้า 


