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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื่อนดูภาษาไทยในหน้าถัดไป) 

Day 2 : 2 July 2021 
“Interceding from the Heavenly Holy of Holies!” 

Text : Hebrews 6:13 

Hebrews 6:13 For when God made a promise to Abraham, because He 
could swear by no one greater, He swore by Himself, 14 saying, Surely 
blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. 15 And so, 
after he had patiently endured, he obtained the promise. 16 For men 
indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them 
an end of all dispute. 17 Thus God, determining to show more abundantly 
to the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it  
by an oath, 18 that by two immutable things, in which it is impossible 
for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for 
refuge to lay hold of the hope set before us. 19 This hope we have as  
an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters           
the Presence behind the veil, 20 where the forerunner has entered for 
us, even Jesus, having become High Priest forever according to the order 
of Melchizedek. 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. Jesus the High Priest (Melchizedek) Forerunner into the heavenly 

Holy of Holies!  
2. Where is the ANCHOR for your soul?  
3. If the anchor of your soul is in the world - it will be shaken! 
4. Our anchor is in the Holy of Holies – Jesus entered it for us.  
5. We are called to enter into the Holy of Holies from where we 

intercede! We are seated with Christ! 
6. Therefore we can intercede with prophetic understanding. 
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7. The heavenly intercession times from the Heavenly Holy of Holies! - 

We can wage a successful warfare from there! 

Prayer Guide:  
1. Pray we will intercede from Heaven and to hear what the Lord is 

saying!    
2. Decree over Thailand and the nations - Let the Young Lions Roar!  
3. Demonic forces - snakes and dragons are fleeing as the Lion roars. 
4. Declare open heaven and the glory of God to fill each person with 

Truth and Grace 
5. A huge door of the Lord has been opened - A New Thing is happening, 

a RIVER in the WILDERNESS!  
6. Receive the Key from Heaven to open closed doors. 
7. Let us accelerate in our use of media against the onslaught of lies 

of the enemy! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจักรลิฟว่ิงสตรีมส์ 
วันที่ 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที่ 2 : 2 กรกฎาคม 2021 
“อธิษฐานวิงวอนจากอภสุิทธิสถานแห่งสวรรค์!” 

ข้อพระคัมภีร์ : ฮีบรู 6:13-20 

ฮีบรู 6:13 เพราะว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงท าพระสญัญาไว้กับอับราฮมันัน้ โดยเหตุที่ไม่มีใครเป็น
ใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้ค าปฏิญาณได้นัน้ พระองค์ก็ได้ทรงให้ค าปฏิญาณแก่
พระองค์เอง 14 คือตรัสว่า เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชือ้สายของท่านให้มากขึน้ 15 เช่นนัน้
แหละ เมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ได้รับตามพระสัญญานัน้ 16 ส่วน
มนุษย์นัน้ต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตน และเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึน้ ก็ต้อง
ถือค าปฏิญาณนัน้เป็นค ายืนยันขัน้เด็ดขาด 17 ฝ่ายพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงหมายพระทัยจะ
ส าแดงให้ผู้ ที่ รับค าทรงสัญญานัน้เป็นมรดกรู้ให้แน่ใจยิ่งขึน้ว่า  พระด าริของพระองค์จะ
แปรปรวน ไม่ได้ พระองค์จึงได้ทรงให้ค าปฏิญาณไว้ด้วย  18 เพื่อด้วยสองประการนัน้ที่
เปล่ียนแปลงไม่ได้ ในที่ซึ่งพระองค์จะตรัสมสุาไม่ได้นัน้ เราซึ่งได้หนีมาหาที่ลีภ้ยันัน้จึงจะได้รับ
การหนนุน า้ใจอย่างจริงจงั ที่จะฉวยเอาความหวงัซึง่มีอยู่ตรงหน้าเรา 19 ความหวงันัน้เรายึดไว้
ต่างสมอของจิตวิญญาณ (จิตใจ) เป็นความหวงัทัง้แน่และมัน่คง และได้ทอดไว้ภายในม่าน 20
ที่ผู้น าหน้าได้เสด็จเข้าไปเผ่ือเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่งตัง้เป็นมหาปโุรหิตเป็นนิตย์
ตามอย่างเมลคีเซเดค 

หัวข้อส าหรับการใคร่ครวญ และน าไปปฏิบัติตามการทรงน า! 
1. องค์พระเยซูมหาปโุรหิต (เมลคีเซเดค) ผู้น าหน้าเข้าสู่อภิสุทธิสถานแห่งสวรรค์! 
2. สมอของจิตใจของคณุอยู่ที่ไหน? 
3. หากสมอของจิตใจของคณุอยู่ในโลก – ก็จะสัน่คลอนแน่! 
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4. สมอของเราอยู่ในอภิสทุธิสถาน – พระเยซูทรงเสด็จเข้าไปท่ีนัน่เพื่อเรา 
5. เราถูกเรียกให้เข้าสู่อภิสุทธิสถานจากสถานที่ซึ่งเราอธิษฐานวิงวอน! เราได้นั่งร่วมกับ       

พระคริสต์! 
6. ดงันัน้เราจึงสามารถอธิษฐานวิงวอนด้วยความเข้าใจที่มาจากการเผยส าแดง 
7. เวลาแห่งการอธิษฐานวิงวอนแบบสวรรค์จากอภิสทุธิสถานแห่งสวรรค์! - เราสามารถท า

สงครามได้ส าเร็จจากที่นัน่! 

หัวข้ออธิษฐาน : 
1. เราจะอธิษฐานวิงวอนจากสวรรค์และฟังในส่ิงที่พระเจ้าก าลงัทรงตรัส! 
2. ป่าวประกาศประกาศิตเหนือประเทศไทยและประเทศต่างๆ - ให้สิงโตหนุ่มค าราม! 
3. กองก าลงัของปีศาจ – เหล่างแูละพญานาคก าลงัเผ่นหนีไปเมื่อสิงโตค าราม 
4. ป่าวประกาศเปิดฟ้าสวรรค์และพระสิริของพระเจ้าที่จะเติมเต็มแต่ละคนด้วยความจริง

และพระคณุ 
5. ประตูอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถูกเปิดออกแล้ว - ส่ิงใหม่ก าลังเกิดขึน้ แม่น า้ในถิ่น

ทรุกนัดาร! 
6. รับเอากญุแจจากสวรรค์เพื่อเปิดประตตู่างๆที่ปิดอยู่ 
7. ให้เราเร่งการใช้ส่ือต่อต้านการโจมตีของค าโกหกของศตัรู! 


