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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 21: 21 July 2021 
“Positioned by Prophecy” 

(FP18-24: Prophetic Positioning in Perilous Times) 
 

Genesis 15:13 (NKJV)  Then He said to Abram: “Know certainly that 
your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will 
serve them, and they will afflict them four hundred years.  
 
Genesis 46:2 Then God spoke to Israel in the visions of the night, and 
said, “Jacob, Jacob!” And he said, “Here I am.”  3 So He said, “I am God, 
the God of your father; do not fear to go down to Egypt, for I will make 
of you a great nation there. 4 I will go down with you to Egypt, and I 
will also surely bring you up again; and Joseph will put his hand on your 
eyes.”...28 Then he sent Judah before him to Joseph, to point out 
before him the way to Goshen. And they came to the land of Goshen. 
29 So Joseph made ready his chariot and went up to Goshen to meet 
his father Israel; and he presented himself to him, and fell on his neck 
and wept on his neck a good while. 
  
Isaiah 39:7 ‘And they shall take away some of your sons who will 
descend from you, whom you will beget; and they shall be eunuchs in 
the palace of the king of Babylon.’ 
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Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  

1. Prophesies dominate the Bible from Genesis to Revelation and 
it behooves us to pay close attention to them. 

2. It shows God’s desire to reveal His plans to us before He would 
execute them. 

3. Understanding and mastering prophecies will provide a much 
needed road map into the future - perilous times. 

Prayer Guide:  
1. Pray that the church will take heed to the prophecies in the 

Bible and teach them to God’s people. 
2. Pray that we will use prophecies to reach out to pre-believers 

as they do apply to them, and would save them from the 
calamity that is coming. 

3. Pray that we will become more powerfully prophetic to be 
able to thrive in perilous times and lead others to the God 
who is sovereign overall - the God will fulfil all His promises in 
His prophetic Word  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 21: 21 กรกฎาคม 2021 

“รับการวางตาํแหน่งด้วยคาํพยากรณ์” 
(FP18-24: การวางตาํแหน่งตามการเผยสาํแดงในช่วงเวลาอันตราย) 

ปฐมกาล FG:FH พระองค์จงึตรัสแก่อบัรามวา่ “เจ้าจงรู้แนเ่ถิดวา่พงศ์พนัธุ์ ของเจ้าจะเป็นคน
ตา่งด้าวในดนิแดนซึEงมิใชที่Eของเขา และเขาจะต้องรับใช้ชาวเมืองนั Kน ชาวเมืองนั Kนจะบีบ
บงัคบัเขาถงึสีEร้อยปี” 

ปฐมกาล IJ:K พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนวา่ “ยาโคบ ยาโคบเอย๋” 
ยาโคบทลูวา่ “พระเจ้าข้า” H พระองค์จงึตรัสวา่ “เราคือพระเจ้า คือพระเจ้าของบดิาเจ้า อยา่
กลวัทีEจะไปอียิปต์ เพราะเราจะให้เจ้าเป็นประชาชาตใิหญ่ทีEนัEน I เราจะไปกบัเจ้าถงึอียิปต์ 
และเราจะพาเจ้ากลบัมาอีกด้วยแน ่และโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้า”...KL ยาโคบให้ยดูาห์
ลว่งหน้าไปหาโยเซฟ เพืEอจะนําไปยงัเมืองโกเชน แล้วพวกเขาก็มาถงึแคว้นโกเชน KM โยเซฟ
ก็จดัรถไปยงัเมืองโกเชนรับอิสราเอลบดิาของตน พอเหน็บดิาทา่นก็กอดคอบดิาไว้ ร้องไห้
เป็นเวลานาน 

อสิยาห์ HM:Q และลกูบางคนซึEงถือกําเนิดจากเจ้า ผู้ซึEงเกิดมาแก่เจ้าจะถกูนําเอาไป และเขา
จะเป็นขนัทีในวงัของราชาแหง่บาบโิลน 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. มีคําพยากรณ์ตา่งๆ อยูต่ลอดพระคมัภีร์ตั Kงแตป่ฐมกาลจนถงึวิวรณ์ และสิEงนี KเองทีE

ทําให้เราต้องสนใจเอาใจใสค่ําพยากรณ์เหลา่นี K 
2. สิEงนี Kแสดงให้เหน็ความปรารถนาของพระเจ้าทีEจะเปิดเผยแผนการของพระองค์แก่

เราก่อนทีEพระองค์จะทรงดําเนินแผนการนั Kน 
3. ความเข้าใจและเชีEยวชาญในคําพยากรณ์จะชว่ยให้เรามีแนวทางดําเนินการทีE

จําเป็นมากสําหรับอนาคต ในเวลาทีEเตม็ไปด้วยอนัตราย 

 
หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานขอให้คริสตจกัรเอาใจใสค่ําพยากรณ์ในพระคมัภีร์และสอนสิEงเหลา่นั Kนแก่

ประชาชนของพระเจ้า 

2.  อธิษฐานทีEเราจะใช้คําพยากรณ์เหลา่นี KเพืEอประกาศกบัผู้ ทีEยงัไมเ่ชืEอ และเมืEอเขา
ประยกุต์ใช้คําพยากรณ์เหลา่นี Kในชีวติ ก็จะชว่ยพวกเขาให้รอดจากภยัพิบตัทีิEจะ
มาถงึ 

3. อธิษฐานวา่เราจะเคลืEอนไปในการเผยสาํแดงอยา่งมีพลงัมากขึ Kน เพืEอจะสามารถ
เจริญรุ่งเรืองได้ในยามยากลาํบากและนําผู้ อืEนมาหาพระเจ้าผู้ทรงอํานาจอธิปไตย
เหนือทกุสิEง - พระเจ้าจะทรงทําพระสญัญาทั KงหมดทีEอยูใ่นคําพยากรณ์ของ
พระองค์ให้สาํเร็จ 


