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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 22 : 22 July 2021 
“Positioned by Open Doors” 

(FP18-24: Prophetic Positioning in Perilous Times) 

1 Cor 16:8 (NKJV) But I will tarry in Ephesus until Pentecost. 9 For 
a great and effective door has opened to me, and there are many 
adversaries. 

Rev 4:1 After these things I looked, and behold, a door standing 
open in heaven. And the first voice which I heard was like a 
trumpet speaking with me, saying, “Come up here, and I will show 
you things which must take place after this.” 2 Immediately I was 
in the Spirit; and behold, a throne set in heaven, and One sat on 
the throne. 3 And He who sat there was like a jasper and a sardius 
stone in appearance; and there was a rainbow around the throne, 
in appearance like an emerald.  

Acts 12:7 Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a 
light shone in the prison; and he struck Peter on the side and 
raised him up, saying, “Arise quickly!” And his chains fell off his 
hands. 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. God always positions His people with the right open doors. 
2. FAITH is required to enter the open doors of God. 
3. There is always a time - a window of opportunity for the 

open doors of God and our immediate response is needed. 

 



www.livingstreams.com/40days 

Prayer Guide:  
1. Pray for yourself to be alert to the open doors of God that 

you might not miss them. 
2. Develop your FAITH now - the FAITH of God needed to 

enter God’s open doors as there will be opposition.  
3. Align and prepare yourself so that when the doors open, 

you are ready to move. Begin NOW!  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 22 : 22 กรกฎาคม 2021 

“รับการวางตาํแหน่งด้วยประตทูี7เปิดออก” 
(FP18-24: การวางตาํแหน่งตามการเผยสาํแดงในช่วงเวลาอันตราย) 

1 โครินธ์ 16:8 แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที1เมืองเอเฟซสัจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต 9 เพราะว่า
ที1นี1มีประตเูปิดให้ข้าพเจ้าอยา่งกว้างขวางนา่จะเกิดผล ทั Iงผู้ขดัขวางก็มีเป็นอนัมากด้วย 

วิวรณ์ L:M ตอ่จากนั Iน ดเูถิด ข้าพเจ้าได้เห็นประตสูวรรค์เปิดอ้าอยู่ และพระสรุเสียงแรก
ซึ1งข้าพเจ้าได้ยินนั Iนได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่า “จงขึ Iนมาบนนี Iเถิด และเราจะ
สําแดงให้เจ้าเห็นเหตกุารณ์ที1จะต้องเกิดขึ Iนในภายหน้า” N ในทนัใดนั Iน พระวิญญาณก็
ทรงดลใจข้าพเจ้า และดเูถิด มีพระที1นั1งตั Iงอยู่ในสวรรค์ และมีท่านองค์หนึ1งประทบับน
พระที1นั1งนั Iน O และพระองค์ผู้ประทบับนพระที1นั1งนั Iนปรากฏประดจุพลอยหยกและพลอย
ทบัทิม และมีรุ้งล้อมรอบพระที1นั1งนั Iน ดปูระหนึ1งพลอยมรกต 

กจิการ 12:7 ดเูถิด มีทตูสวรรค์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสวา่งสอ่งเข้า
มาในคกุ ทตูองค์นั Iนจงึกระตุ้นเปโตรที1สีข้างให้ตื1นขึ Iนแล้ววา่ “จงลกุขึ Iนเร็วๆ” โซน่ั Iนก็หลดุ
ตกจากมือของเปโตร 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. พระเจ้าวางตําแหนง่คนของพระองค์ด้วยประตตูา่งๆที1ถกูต้องที1เปิดออกอยูเ่สมอ 
2. จําเป็นต้องใช้ความเชื*อเพื1อเข้าสูป่ระตตูา่งๆที1เปิดออกของพระเจ้า 
3. มีจงัหวะเวลาเสมอ – หน้าตา่งแหง่โอกาสสาํหรับประตทีู1เปิดออกของพระเจ้า

และจําเป็นที1เราต้องตอบสนองทนัที 
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเผื1อตวัคณุเองให้ตื1นตวัตอ่ประตตูา่งๆ ที1เปิดออกของพระเจ้า ที1คณุจะ

ไมพ่ลาดประตเูหลา่นั Iนไป 
2. จงพฒันาความเชื*อของคณุตั Iงแตต่อนนี I - จําเป็นต้องใช้ความเชื*อของพระ

เจ้าเพื1อเข้าประตตูา่งๆที1เปิดออกของพระเจ้าเพราะจะมีการตอ่ต้านเกิดขึ Iน 
3. จงจดัเรียงและเตรียมตวัคณุเองเพื1อที1เมื1อประตตูา่งๆ เปิดออก คณุก็พร้อมที1จะ

เคลื1อนไป เริ1มเลยเดีUยวนี V! 


