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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 15: 15 July 2021 
“The Posture of an Apocalyptic Watchman!” 

Daniel 9:3 (NKJV) Then I set my face toward the Lord God to make 
request by prayer and supplications, with fasting, sackcloth, and 
ashes. 4 And I prayed to the Lord my God, and made confession, and 
said, “O Lord, great and awesome God, who keeps His covenant and 
mercy with those who love Him, and with those who keep His 
commandments, 5 we have sinned and committed iniquity, we have 
done wickedly and rebelled, even by departing from Your precepts and 
Your judgments....16 “O Lord, according to all Your righteousness, I 
pray, let Your anger and Your fury be turned away from Your city 
Jerusalem, Your holy mountain; because for our sins, and for the 
iniquities of our fathers, Jerusalem and Your people are a reproach to 
all those around us. 17 Now therefore, our God, hear the prayer of 
Your servant, and his supplications, and for the Lord’s sake cause Your 
face to shine on Your sanctuary, which is desolate. 
  
Job 42:6 Therefore I abhor myself, And repent in dust and ashes. 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
  
An Apocalyptic Watchman is positioned by God to perceive with 
prophetic insight so as to prepare and to protect!  
  
The Posture of an Apocalyptic Watchman: 
1. Set your face toward the Lord. 
2. Make request by prayer and supplication. 
3. Expect a response from heaven. 
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Prayer Guide 

1. Confess the sins and the ways we have departed from the 
Lord. Be specific! 

2. Acknowledge the finished work of Jesus and receive 
forgiveness from the Lord and His cleansing (1 John 1:9). 

3. Boldly enter His presence by the blood of the lamb. 
4. Worship Him and make your requests humbly and boldly 

appealing to the goodness of God!  
5. Pray with great expectation because God will answer!  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 15: 15 กรกฎาคม 2021 
“ท่าทางของคนยามแห่งการสาํแดงเกี&ยวกับยุคสุดท้าย!” 

ดาเนียล 9:3 แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า แสวงหาด้วยการ
อธิษฐานและการวิงวอน ทั Bงด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนัGงบนมลูเถ้า 4 
ข้าพเจ้าได้อธิษฐานตอ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพวา่ “โอ ข้าแตอ่งค์พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ ใหญ่ยิGงและทีGน่าสะพรึงกลวั ผู้ทรงรักษาพนัธสญัญาและความเมตตาตอ่ผู้
ทีGรักพระองค์และรักษาพระบญัญัติของพระองค์ 5 ข้าพระองค์ทั Bงหลายได้กระทําบาป และ
ได้กระทําความชัGวช้า และได้ประกอบความชัGวและการกบฏ หันเสียจากข้อบงัคบัและคํา
ตดัสินของพระองค์ …16 โอ ข้าแตอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า ตามความชอบธรรมทั Bงสิ Bนของพระองค์ 
ขอให้ความกริ Bวและพระพิโรธของพระองค์หนักลบัเสียจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์ ภเูขา
บริสทุธิWของพระองค์ เพราะบาปของข้าพระองค์ทั Bงหลาย และความชัGวช้าของบรรพบรุุษของ
ข้าพระองค์ทั Bงหลาย เยรูซาเล็มและประชาชนของพระองค์จึงกลายเป็นทีGเยาะเย้ยในหมู่คน
ทั Bงสิ BนทีGอยู่รอบข้าพระองค์ 17 ฉะนั Bน โอ ข้าแตพ่ระเจ้าของข้าพระองค์ทั Bงหลาย บดันี B ขอทรง
สดบัฟังคําอธิษฐานของผู้ รับใช้ของพระองค์ และคําวิงวอนของเขา และขอทรงให้พระพกัตร์
ของพระองค์ทอแสงเหนือสถานบริสทุธิWของพระองค์ซึGงรกร้างนั BนเพืGอเหน็แก่องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

โยบ 42:6 ฉะนั Bนข้าพระองค์จงึเกลยีดตนเอง และกลบัใจอยูใ่นผงคลีและขี Bเถ้า” 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

พระเจ้าได้วางตาํแหน่งให้คนยามแห่งการแห่งการสาํแดงเกี*ยวกับยุคสุดท้ายที*จะ
รับรู้ด้วยความเข้าใจในการเผยสาํแดงเพื*อการเตรียมตวัและปกป้อง! 

ท่าทางของคนยามแหง่การสาํแดงเกีGยวกบัยคุสดุท้าย : 
1. หนัหน้าของเราเข้าหาพระเจ้า 
2. ร้องขอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน 
3. คาดหวงัคําตอบจากสวรรค์ 
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หวัข้ออธิษฐาน : 

1. สารภาพบาปและวิถีทางทีGเราได้ละไปจากพระเจ้า ระบอุยา่งเฉพาะเจาะจง! 
2. ยอมรับในการงานทีGสาํเร็จแล้วของพระเยซแูละรับการอภยัจากพระเจ้า และการ

ชําระของพระองค์ (1 ยอห์น 1:9) 
3. เข้าสูก่ารทรงสถิตของพระองค์อยา่งกล้าหาญโดยโลหิตของพระเมษโปดก 
4. นมสัการพระองค์และทลูขอด้วยความถ่อมใจและกล้าหาญตอ่ความดีงามของพระเจ้า! 
5. อธิษฐานด้วยความคาดหวงัทีGยิGงใหญ่ เพราะพระเจ้าจะทรงตอบ! 

 


