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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 
(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 14: 14 July 2021 
"Focus of Kingdom Watchmen!" 

2 Cor 2:11 (NKJV)  lest Satan should take advantage of us; for we are 
not ignorant of his devices. 

Exodus 17:8  Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim.  

Ephesians 6:16 above all, taking the shield of faith with which you will 
be able to quench all the fiery darts of the wicked one. 

FP WatchMan Series 
FP 13 Awakened To Watch! 
FP 14 Focus of Kingdom Watchmen! 
FP 15 The Posture of a Kingdom Watchman!  
FP 16 Apocalyptic Watchmen and Prophetic Intercessors 
FP 17 Impact of Apocalyptic Watchmen and Prophetic Intercessors 
PAGA 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
Role of a Watchman: 
To be positioned by God to perceive with prophetic insight so as to 
prepare and to protect!  

1. How are you positioned by the Lord? 
2. What are you perceiving? 
3. How do you plan to prepare and protect?  
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Prayer Guide 

1. Be watchful over the attacks of the enemy and ask the Lord 
for the strategy to counter them. 

2. Be alerted to the moves of God - what are the NEW THINGS 
He is doing in our midst? 

3. Pray that you will understand and enter fully into your role as 
God’s Kingdom Watchman! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 14: 14 กรกฎาคม 2021 
“จุดโฟกัสของคนยามแห่งอาณาจกัร” 

 
2 โครินธ์ 2:11 เพื%อไมใ่ห้เราเสียรู้ซาตาน เพราะเรารู้ทนักลอบุายของมนั 
 
อพยพ /0:1 ชาวอามาเลขมาโจมตีชาวอิสราเอลที%เรฟีดมิ 
 
เอเฟซัส 7:/7 นอกจากนี F จงถือโลแ่หง่ความเชื%อไว้เสมอ เพื%อเป็นเครื%องดบัลกูศรที%ลกุเป็นไฟ
ของมารร้าย 

หวัข้ออธิษฐานอดอาหาร เรืAองคนยาม 

วันทีA /F ตื%นขึ Fนเพื%อเฝา้ระวงั! 

วันทีA /G จดุโฟกสัของคนยามแหง่อาณาจกัร! 

วันทีA /H ทา่ทางของคนยามแหง่อาณาจกัร! 

วันทีA /7 คนยามแหง่การสําแดงในยคุสดุท้าย และนกัอธิษฐานวงิวอนแหง่การเผยสาํแดง 

PAGA 

วันทีA /0 ผลกระทบของคนยามแหง่การสําแดงในยคุสดุท้าย และนกัอธิษฐานวงิวอนแหง่การ

เผยสาํแดง PAGA 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
บทบาทของคนยาม : 
รับการจดัวางตําแหนง่โดยพระเจ้าเพื%อจะรับรู้ด้วยมมุมองแหง่การเผยสาํแดงในการเตรียม
ตวัและปอ้งกนั 

1. คณุจะรับการจดัวางตําแหนง่โดยพระเจ้าได้อยา่งไร? 
2. คณุกําลงัรับรู้อะไรบ้าง? 
3. คณุจะวางแผนเพื%อการเตรียมตวัและปอ้งกนัอยา่งไรบ้าง? 
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. จงเฝา้ระวงัการโจมตีของศตัรูและขอพระเจ้าทรงประทานกลยทุธ์ในการตอ่ต้านศตัรูนั Fน 
2. จงตื%นตวัตอ่การเคลื%อนไหวของพระเจ้า อะไรคือ “สิ%งใหม”่ ที%พระเจ้าทรงกําลงักระทํา

ทา่มกลางพวกทา่น? 
3. อธิษฐานที%คณุจะเข้าใจและสามารถก้าวเข้าไปอยา่งเตม็ตวัสูบ่ทบาทของคณุในการเป็น

คนยามแหง่อาณาจกัร! 
 


