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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 17 : 17 July 2021 
“Apocalyptic Watchmen and Prophetic Intercessors PAGA!” 

Ezra 1:1 (NKJV) Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the 
word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord 
stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a 
proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, 
saying, 
2 Thus says Cyrus king of Persia: All the kingdoms of the earth the Lord 
God of heaven has given me. And He has commanded me to build Him 
a house at Jerusalem which is in Judah. 3 Who is among you of all His 
people? May his God be with him, and let him go up to Jerusalem 
which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel (He is 
God), which is in Jerusalem. 4 And whoever is left in any place where 
he dwells, let the men of his place help him with silver and gold, with 
goods and livestock, besides the freewill offerings for the house of God 
which is in Jerusalem. 
  
Dan 9:1 In the first year of Darius... 2... I, Daniel, understood by the 
books the number of the years specified by the word of the Lord 
through Jeremiah the prophet, that He would accomplish seventy 
years in the desolations of Jerusalem. 3 Then I set my face toward the 
Lord God to make request by prayer and supplications, with fasting, 
sackcloth, and ashes. 
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Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. What Daniel understood through prophecy, he as an 

Apocalyptic Watchman set his face to fast and pray so that 
the 70 years of desolation will come to an end and restoration 
will begin for Israel. 

2. This was fulfilled as recorded in the Book of Ezra when God 
stirred the heart of Cyrus to decree the restoration of Israel. 

3. Apocalyptic Watchmen engaged in Prophetic Intercession 
(AWPI) is highly effective in bringing the purposes of God to 
fruition.   

Prayer Guide:  
1. Find a promise in the Bible concerning the end times given to 

Kingdom Believers and begin to prophetical intercede for its 
fulfilment. 

2. Read prophetic scriptures and let the Holy Spirit trigger a 
response from you in prayer and intercession.  

3. Do not give up - persist and prophetic intercession based 
on apocalyptic revelation will certainly see its fulfilment. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 17 : 17 กรกฎาคม 2021 
“คนยามแห่งการสาํแดงในยุคสุดท้ายและนักอธิษฐานวงิวอน 

แห่งการเผยสาํแดงแบบ PAGA!” 

เอสรา 1:1 ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริย์ของเปอร์เซีย เพื=อพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ทางปากของเยเรมีย์จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์ของเปอร์เซีย 
กษัตริย์จึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจกัรของพระองค์ และบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลงด้วยวา่  
2 “ไซรัสกษัตริย์แหง่เปอร์เซียตรัสดงันี Pวา่ ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟา้สวรรค์ได้พระราชทาน
บรรดาราชอาณาจกัรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ทรงกําชบัให้เราสร้างพระนิเวศให้
พระองค์ที=เยรูซาเล็ม ซึ=งอยู่ในยดูาห์ 3 มีผู้ ใดในท่ามกลางท่านทั Pงหลายที=เป็นประชาชนของ
พระองค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิตกบัเขา และขอให้เขาขึ Pนไปยงัเยรูซาเล็มซึ=งอยู่ในยดูาห์และ
สร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่อิสราเอล (คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า) ซึ=งอยูใ่น
เยรูซาเลม็ 4 และคนใดก็ตามที=เหลืออยู ่ไมว่า่เขาจะอาศยัอยู ่ณ ที=ใด ขอให้คนซึ=งอยูใ่นที=ของ
เขาช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและสตัว์ นอกเหนือจากเครื=องบชูาตามใจ
สมคัรสาํหรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ=งอยูใ่นเยรูซาเลม็’” 
 
ดาเนียล 9:1 ในปีต้นรัชกาลดาริอสั... 2…ข้าพเจ้าดาเนียลได้เข้าใจถงึจํานวนปีจากหนงัสอื
ซึ=งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มีมาถงึเยเรมีย์ผู้พยากรณ์วา่ พระองค์จะทรงกระทําให้ครบ
กําหนดเจ็ดสบิปีในการรกร้างของกรุงเยรูซาเลม็ 3 แล้วข้าพเจ้าก็หนัหน้าไปหาองค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั Pงด้วยการอดอาหาร และนุง่หม่ผ้า
กระสอบและนั=งบนมลูเถ้า  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. สิ=งที=ดาเนียลเข้าใจผา่นทางคําพยากรณ์ เขาในฐานะผู้คนยามแหง่การสาํแดงใน

ยคุสดุท้าย เขาหนัหน้าไปหาพระเจ้าด้วยการอดอาหารและอธิษฐานเพื=อที= bc ปี
แหง่ความรกร้างจะสิ PนสดุลงและการฟืPนฟจูะเริ=มต้นขึ Pนเพื=ออิสราเอล 

2. สิ=งนี Pได้เป็นจริงตามที=บนัทกึไว้ในหนงัสอืเอสรา เมื=อพระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจไซรัสให้
ออกพระราชกฤษฎีกาให้ฟืPนฟอูิสราเอล 

3. ผู้คนยามแหง่การสาํแดงในยคุสดุท้ายที=เข้าร่วมในการอธิษฐานวงิวอนตามการเผย
สาํแดง (AWPI) มีประสทิธิภาพอยา่งสงูในการทําให้พระประสงค์ของพระเจ้า
บรรลผุลสาํเร็จ 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. ค้นหาพระสญัญาในพระคมัภีร์เกี=ยวกบัยคุสดุท้ายที=ได้มอบไว้ให้กบัผู้ เชื=อแหง่

อาณาจกัร และเริ=มอธิษฐานวิงวอนตามการเผยสาํแดง เพื=อให้บรรลผุลสาํเร็จตาม
พระสญัญา 

2. อา่นข้อพระคมัภีร์ที=เป็นคําพยากรณ์ และให้พระวิญญาณบริสทุธิlกระตุ้นการ
ตอบสนองจากคณุในการอธิษฐานและการวิงวอน 

3. อยา่ล้มเลกิ – การอธิษฐานวงิวอนแบบยืนกรานและตามการเผยสาํแดง
ตั Pงอยูบ่นพื Pนฐานการเปิดเผยของการสาํแดงในยุคสุดท้ายจะเหน็การบรรลผุล
สาํเร็จอยา่งแนน่อน 


