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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 23 : 23 July 2021 
“Positioned by the Key of David!” 

(FP18-24: Prophetic Positioning in Perilous Times) 

Revelation 3:7 (NKJV) “And to the angel of the church in 
Philadelphia write, ‘These things says He who is holy, He who is 
true, “He who has the key of David, He who opens and no one shuts, 
and shuts and no one opens”: 8 “I know your works. See, I have set 
before you an open door, and no one can shut it; for you have a 
little strength, have kept My word, and have not denied My name. 
…10 Because you have kept My command to persevere, I also will 
keep you from the hour of trial which shall come upon the whole 
world, to test those who dwell on the earth. 11 Behold, I am coming 
quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.  

Isaiah 22:22 The key of the house of David I will lay on his shoulder; 
So he shall open, and no one shall shut; And he shall shut, and no 
one shall open.  

Isaiah 9:7 Of the increase of His government and peace There will 
be no end, Upon the throne of David and over His kingdom, To 
order it and establish it with judgment and justice From that time 
forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform 
this.  

Matthew 16:19 And I will give you the keys of the kingdom of 
heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, 
and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.” 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. God has given us the authority to open doors that will not 

be shut and shut doors that will not be opened! 
2. We have been given the key of David, which represents the 

Keys of the Kingdom to align earth with the perfect will of 
Heaven.  

3. Walk in the principles and dynamics of the Tabernacle of 
David and you will learn how to use the keys. 

Prayer Guide 
1. Pray that we might know how to minister to the Lord in 

spirit and truth and receive the revelation of heaven to use 
the keys of the Kingdom. 

2. Pray that the church will move supernaturally in the 
Kingdom of God more naturally than we move in the 
natural kingdom.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 23 : 23 กรกฎาคม 2021 

“รับการวางตาํแหน่งโดยกุญแจของดาวดิ!” 
(FP18-24: การวางตาํแหน่งตามการเผยสาํแดงในช่วงเวลาอันตราย) 

วิวรณ์ 3:7 จงเขียนถงึทตูสวรรค์แหง่คริสตจกัรที8เมืองฟีลาเดลเฟีย วา่ ‘พระองค์ผู้บริสทุธิI 
ผู้สตัย์จริง ผู้ทรงถือลกูกญุแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ ใดปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่
มีผู้ ใดเปิด ได้ตรัสดงันี Nวา่ 8 เรารู้จกัแนวการกระทําของเจ้า ดเูถิด เราได้ตั Nงประตซูึ8งเปิดไว้
ตรงหน้าพวกเจ้า ประตนีู Nไม่มีใครปิดได้ เพราะวา่เจ้ามีกําลงัเพียงเลก็น้อย แตก่ระนั Nนเจ้า
ก็ได้รักษาคําของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา ...10 เพราะเหตเุจ้าได้รักษาคําของเรา
ด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั Nนด้วย ซึ8งจะบงัเกิดขึ Nนทั8วทั Nง
โลก เพื8อจะลองดใูจคนทั Nงปวงที8อยู่ทั8วแผ่นดินโลก 11 ดเูถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั8น
ในสิ8งที8เจ้ามี เพื8อไมใ่ห้ผู้ ใดชิงเอามงกฎุของเจ้าไปได้ 

อสิยาห์ KK:KK และเราจะวางลกูกญุแจของวงัดาวิดไว้บนบา่ของเขา เขาจะเปิดและไมมี่
ผู้ใดปิด เขาจะปิดและไมมี่ผู้ใดเปิด 

อิสยาห์ L:M เพื8อการปกครองของท่านจะเพิ8มพูนยิ8งขึ Nน และสนัติภาพจะไม่มีที8สิ Nนสดุ
เหนือพระที8นั8งของดาวิด และเหนือราชอาณาจกัรของพระองค์ ที8จะสถาปนาไว้ และเชิด
ชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความเที8ยงธรรม ตั Nงแต่บัดนี Nเป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล 
ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี N  

มัทธิว 16:19 เราจะมอบลกูกญุแจของอาณาจกัรแหง่สวรรค์ให้ไว้แก่ทา่นทา่น จะผกูมดั
สิ8งใดในโลก สิ8งนั Nนก็จะถกูมดัในสวรรค์ และทา่นจะปลอ่ยสิ8งใดในโลก สิ8งนั Nนจะถกูปลอ่ย
ในสวรรค์” 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. พระเจ้าได้ประทานสทิธิอํานาจให้แก่เราในการเปิดประตตูา่งๆ ออกที8จะไมถ่กู

ปิดลง และประตทีู8ปิดลงจะไมถ่กูเปิดออก! 
2. เราได้รับกญุแจของดาวิด ซึ8งเป็นตวัแทนของกญุแจตา่งๆแหง่อาณาจกัรเพื8อ

จดัเรียงโลกให้สอดคล้องกบัพระประสงค์อนัสมบรูณ์แบบของสวรรค์ 
3. จงเดนิในหลกัการและพลวตัของพลบัพลาของดาวิด และคณุจะได้เรียนรู้

วธีิการใช้กญุแจตา่งๆ 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเพื8อที8เราจะเข้าใจการนมสัการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริง 

และรับการเปิดเผยเกี8ยวกบัสวรรค์เพื8อใช้กญุแจตา่งๆของอาณาจกัร 
2. อธิษฐานเพื8อที8คริสตจกัรจะเคลื8อนอยา่งเหนือธรรมชาตใินอาณาจกัรของพระ

เจ้าอยา่งเป็นธรรมชาตมิากกวา่ที8เราเคลื8อนในอาณาจกัรในฝ่ายธรรมชาต ิ


