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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 3 : 3 July 2021 
“Cross Over to the New Era” 

The Old Wineskin Church will Not Survive the New Era! 
Text : Gen. 32:22–31 

Gen 32:22 And he arose that night and took his two wives, his two female 
servants, and his eleven sons, and crossed over the ford of Jabbok. 23 He took 
them, sent them over the brook, and sent over what he had. 24 Then Jacob was 
left alone; and a Man wrestled with him until the breaking of day. 25 Now when 
He saw that He did not prevail against him, He touched the socket of his hip; and 
the socket of Jacob’s hip was out of joint as He wrestled with him. 26 And He 
said, “Let Me go, for the day breaks.” But he said, “I will not let You go unless 
You bless me!” 27 So He said to him, “What is your name?” He said, “Jacob.” 
28 And He said, “Your name shall no longer be called Jacob, but Israel; for you 
have struggled with God and with men, and have prevailed.” 29 Then Jacob 
asked, saying, “Tell me Your name, I pray.” And He said, “Why is it that you ask 
about My name?” And He blessed him there. 30 So Jacob called the name of the 
place Peniel: “For I have seen God face to face, and my life is preserved.” 31 Just 
as he crossed over Penuel the sun rose on him, and he limped on his 
hip. 32 Therefore to this day the children of Israel do not eat the muscle that 
shrank, which is on the hip socket, because He touched the socket of Jacob’s hip 
in the muscle that shrank. 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. Cross over for a life-changing encounter with the Lord!  
2. How is God shifting your destiny as He did for Jacob? 
3. Jabbok is a stream that emptied into the Jordan. How is God 

emptying you for your destiny?  
4. New wine cannot be poured into old wineskins but NEW 

Wineskins.  How can this old wineskin become new?  Empty yourself 
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of your old ambitions, aspirations, like the Apostle Paul. The old 
things will contaminate the new wine.   

5. New wine of revelation and anointing coming, and cannot be mixed 
with the old things.  

6. God is tired of old wineskins!  We need to be REFILLED and 
REFOCUSSED! God is renewing the Church right now!  New 
Wineskins now for New Wine.  The old wineskin church will not 
survive the new era you are crossing into.  

7. Jacob led the family to cross over!  Empty yourself right now and 
prepare to cross over. And He will send the fire. 

Prayer Guide:  
1. Pray that the Church will break away from the old patterns of the 

past!    
2. Let God do the emptying right now. Be a willing vessel for the hand 

of the Lord to work on emptying you to refill you. 
3. The NEW WINE is so refreshing and so full of love. God wanted Jacob 

to say his name for the last time and then changed his name. No 
longer striving and grabbing but learning to receive as a prince (a 
beloved son). 

4. Come into the divine governmental order of God – Jacob’s name was 
changed to Israel and he had his 12th son (Rachel gave birth to 
Benjamin) - God cannot work through disorder! Not striving but 
RULING!  

5. Stand in the place of governmental order and decree over the 
nations. 

6. Hear from the Lord, receive from Him and declare!  
7. Bangkok, Thailand - Spiritual gateway of Asia - God wants to 

demonstrate His Kingdom through this nation.  Manifestation of His 
power and glory! The powers of the occultic are being 
broken!  Angels of God filling the second heaven.  The Canopy of 
Glory over Thailand and Asia!  

8. Nations will be awakened to their destiny. Amazing glory 
experienced here in Bangkok with a Jabbok experience.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

 

วันที& 3 : 3 กรกฎาคม 2021 
“ก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่” 

คริสตจกัรแบบถงุหนงัเก่าจะไมร่อดพ้นจากยคุใหม!่ 
ข้อพระคัมภร์ี: ปฐมกาล 32:22-31 

ปฐมกาล 32:22 กลางคืนนั Gนเอง ยาโคบก็ลกุขึ Gนและพาภรรยาทั Gงสอง สาวใช้ทั Gงสอง และลกู
สบิเอด็คนข้ามทีRทา่ข้ามแมนํ่ Gายบับอก 23 ยาโคบสง่ครอบครัวข้ามลําธารไป และสง่ทรัพย์
สมบตัทิั Gงหมดข้ามไปด้วย 24 เหลอืยาโคบอยูแ่ตผู่้ เดียว มีบรุุษผู้หนึRงมาปลํ Gาสู้กบัเขาจนรุ่ง
สาง 25 เมืRอบรุุษผู้นั Gนเหน็วา่จะเอาชนะยาโคบไมไ่ด้ ก็แตะทีRข้อตอ่สะโพกของยาโคบขณะทีR
ปลํ Gาสู้กนั ข้อตอ่สะโพกของยาโคบก็เคลืRอน 26 บรุุษนั Gนจงึวา่ “ปลอ่ยเราไปเถิดเพราะใกล้
สวา่งแล้ว” แตย่าโคบตอบวา่ “ข้าพเจ้าไมย่อมให้ทา่นไป นอกจากทา่นจะอวยพรแก่
ข้าพเจ้า” 27 บรุุษผู้นั Gนจงึถามยาโคบวา่ “เจ้าชืRออะไร?” ยาโคบตอบวา่ “ข้าพเจ้าชืRอยา
โคบ” 28 บรุุษนั Gนจงึวา่ “เขาจะไมเ่รียกเจ้าวา่ยาโคบตอ่ไป แตจ่ะเรียกวา่ อิสราเอล เพราะเจ้า
สู้กบัพระเจ้าและมนษุย์ และได้ชยัชนะ” 29 ยาโคบจงึถามบรุุษผู้นั Gนวา่ “ขอทา่นบอกข้าพเจ้า
วา่ทา่นชืRออะไร?” แตบ่รุุษนั Gนกลา่ววา่ “ทําไมเจ้าจงึถามชืRอเรา?” แล้วก็อวยพรยาโคบทีR
นัRน 30. ยาโคบจงึเรียกสถานทีRนั Gนวา่ เปนีเอล กลา่ววา่ “เพราะข้าพเจ้าได้เหน็พระเจ้าตอ่หน้า
ข้าพเจ้า แล้วพระองค์ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้า” 31 เมืRอยาโคบผา่นเปนเูอล ดวงอาทิตย์ขึ Gนแล้ว 
เขาเดนิโขยกเขยกเพราะเจ็บสะโพก 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ก้าวข้ามไปเพืRอการพบพระพกัตร์พระเจ้าทีRสามารถเปลีRยนชีวิตได้! 
2. พระเจ้าทรงเปลีRยนเปา้ประสงค์ชีวิตของคณุเหมือนทีRพระองค์ทรงทําเพืRอยาโคบอยา่งไร? 
3. ยบับอกเป็นลาํธารทีRไหล (จนแห้ง) ลงสูแ่มนํ่ Gาจอร์แดน! พระเจ้าทําให้คณุวา่งเปลา่เพืRอ

เปา้ประสงค์ชีวิตของคณุอยา่งไร? 
4. ไมส่ามารถเทเหล้าองุน่ใหมล่งในถงุหนงัเก่าได้ แตต้่องเทลงในถงุหนงัใหม ่ถงุหนงัเก่านี G

จะสามารถกลายเป็นถงุหนงัใหมไ่ด้อยา่งไร? ปลอ่ยวางความทะเยอทะยาน ความใฝ่ฝัน
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เดมิๆ ของคณุเสีย เหมือนอยา่งอคัรทตูเปาโล สิRงเก่าก่อนตา่งๆ นั Gน จะปนเปื Gอนเหล้าองุน่
ใหม ่

5. เหล้าองุน่ใหมแ่หง่การเปิดเผยสําแดง และการเจิมกําลงัมา และไมส่ามารถปนกบัสิRง
ตา่งๆ ทีRเป็นของเก่าได้ 

6. พระเจ้าทรงเบืRอหนา่ยกบัถงุหนงัเก่าของเรา! เราจําเป็นต้องได้รับการเตมิและการโฟกสั
ใหม!่ พระเจ้ากําลงัทรงเปลีRยนแปลงคริสตจกัรใหมใ่นขณะนี G! ถงุหนงัใหมต่อนนี Gสาํหรับ
เหล้าองุน่ใหม ่คริสตจกัรแบบถงุหนงัเก่าจะไมร่อดพ้นจากยคุใหมที่Rคณุกําลงัข้ามเข้ามา 

7. ยาโคบ - พาครอบครัวก้าวข้ามไป! ปลอ่ยวางตวัคณุเองตอนนี G และเตรียมทีRจะก้าวข้ามไป 
และพระองค์จะสง่ไฟลงมา 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเพืRอให้คริสตจกัรหลดุพ้นจากรูปแบบเก่าๆในอดีต! 
2. ให้พระเจ้าทําให้วา่งเปลา่เดีfยวนี G จงเป็นภาชนะทีRเตม็ใจให้พระหตัถ์ขององค์พระเจ้าทรง

ทําให้วา่งเปลา่ 
3. นํ Gาองุน่ใหมน่ั Gนเตม็ไปด้วยความสดชืRนและเตม็เปีRยมไปด้วยความรัก พระเจ้าทรงต้องการ

ให้ยาโคบพดูชืRอเขาเป็นครั Gงสดุท้ายแล้วจงึเปลีRยนชืRอให้เขา ไมต้่องดิ Gนรนและไขวค่ว้าอีก
ตอ่ไป แตเ่รียนรู้ทีRจะรับในฐานะเจ้าชาย (ลกูชายสดุทีRรัก) 

4. เข้ามาในระเบียบแหง่การปกครองของพระเจ้า – เปลีRยนชืRอเป็นอิสราเอลและได้ลกูชาย
คนทีR 12 ของเขา (ราเชลให้กําเนิดเบนยามิน) – พระเจ้าไมส่ามารถทํางานผา่นความไม่
เป็นระเบียบได้! ไมต้่องดิ Gนรน แตป่กครอง! 

5. ยืนอยูใ่นทีRทีRเป็นระเบียบของการปกครองและป่าวประกาศประกาศติเหนือประเทศตา่งๆ 
6. ฟังจากพระเจ้า รับจากพระองค์และป่าวประกาศ! 
7. กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ประตฝู่ายวญิญาณของเอเชีย - พระเจ้าต้องการสาํแดง

ราชอาณาจกัรของพระองค์ผา่นประเทศนี G สาํแดงฤทธิlอํานาจและสงา่ราศีของพระองค์! 
อํานาจตา่งๆ ของไสยศาสตร์กําลงัถกูทําลายลง! ทตูสวรรค์ของพระเจ้าเตมิเตม็สวรรค์ชั Gน
สอง ร่มปกคลมุแหง่พระสริิอยูเ่หนือประเทศไทยและเอเชีย! 

8. ประเทศตา่งๆ จะตืRนขึ Gนสูเ่ปา้ประสงค์ของตน สมัผสัพระสริิอนัอศัจรรย์ทีRกรุงเทพฯ 
เชน่เดียวกบัประสบการณ์ทีRยบับอก 

 


