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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 30 : 30 July 2021 
“The End Times Prophetic DNA!” 

(FP 25-32: Strengthen to Occupy!) 

Acts 2:15 (NKJV) For these are not drunk, as you suppose, since it 
is only the third hour of the day. 16 But this is what was spoken by 
the prophet  

Joel 2:28 “And it shall come to pass afterward That I will pour out 
My Spirit on all flesh; Your sons and your daughters shall 
prophesy, Your old men shall dream dreams, Your young men shall 
see visions” 

Mark 2:22 And no one puts new wine into old wineskins; or else 
the new wine bursts the wineskins, the wine is spilled, and the 
wineskins are ruined. But new wine must be put into new 
wineskins.” 

John 2:10 And he said to him, “Every man at the beginning sets 
out the good wine, and when the guests have well drunk, then the 
inferior. You have kept the good wine until now!”  

Prov 29:18 Where there is no revelation, the people cast off 
restraint;… 

Hosea 4:6 My people are destroyed for lack of knowledge. 
Because you have rejected knowledge, I also will reject you from 
being priest for Me;… 
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Luke 4:1 Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned 
from the Jordan and was led by the Spirit into the 
wilderness,… 14 Then Jesus returned in the power of the Spirit to 
Galilee,… 

What is a Prophetic Church? 
A prophetic Church anticipates and interprets the moves of God 
and development in the world in the light of the prophetic Word 
and the prophetic ministry.  

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Walking in the prophetic is not an option in the end times 

and that is why we have the prophetic promise of God to 
pour His Spirit on all flesh. 

2. Jesus is the best demonstration of someone who moves 
fully in the power of the Holy Spirit. 

3. We must step into this mantle in the end times to be 
triumphant.  

Prayer Guide 
1.   Pray that Christians will and walk in the fullness of the 

prophetic. 
2.   Pray that we will be fully activated in our spirits to operate 

with prophetic knowledge and not just propaganda!  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 30 : 30 กรกฎาคม 2021 

“DNA แห่งการเผยสาํแดงในยุคสุดท้าย!” 
(FP 25-32: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง!) 

กจิการ 2:15 ด้วยวา่คนเหลา่นี .มิได้เมาเหล้าองุน่เหมือนอยา่งที7ทา่นคดินั .น เพราะวา่เป็น
เวลาสามโมงเช้า 16 แตเ่หตกุารณ์นี .เกิดขึ .นตามคําซึ7งโยเอลผู้ เผยพระวจนะได้กลา่วไว้วา่ 
 

โยเอล 2:28 ตอ่มาภายหลงัจะเป็นอยา่งนี . คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื .อ
หนงัทั .งปวง บตุรชายบตุรสาวของเจ้าทั .งหลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคน
หนุม่ของเจ้าจะเหน็นิมิต 

มาระโก 2:22 และไมมี่ผู้ใดเอานํ .าองุน่ใหมม่าใสไ่ว้ในถงุหนงัเก่า ถ้าทําอยา่งนั .นนํ .าองุน่
ใหมจ่ะทําให้ถงุเก่านั .นขาดไป นํ .าองุน่นั .นจะไหลออก ถงุหนงัก็จะเสยีไป แตนํ่ .าองุน่ใหม่
นั .นต้องใสไ่ว้ในถงุหนงัใหม”่ 

ยอห์น 2:10 และพดูกบัเขาวา่ “ใครๆเขาก็เอานํ .าองุน่อยา่งดีมาให้ก่อน และเมื7อได้ดื7ม
กนัมากแล้วจงึเอาที7ไมสู่้ดีมา แตท่า่นเก็บนํ .าองุน่อยา่งดีไว้จนถงึบดันี .” 

สุภาษิต 29:18 ที7ใดๆที7ไมมี่การเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ .งความ ยบัยั .งชั7งใจเสยี... 

โฮเชยา 4:6 ประชากรของเราถกูทําลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไมรั่บความรู้
เราก็ปฏิเสธเจ้าไมใ่ห้รับเป็นปโุรหิตของเรา... 
 

ลูกา 4:1 พระเยซปูระกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ[ได้เสดจ็กลบัไปจากแมนํ่ .าจอร์แดน 
และพระวิญญาณได้ทรงนําพระองค์ไปในถิ7นทรุกนัดาร... 14 พระเยซไูด้เสดจ็กลบัไป
ด้วยฤทธิ[เดชแหง่พระวิญญาณยงัแคว้นกาลลิ ี
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คริสตจักรแห่งการเผยสาํแดงคืออะไร? 
คริสตจกัรแหง่การเผยสําแดงคาดการณ์และตีความการเคลื7อนไหวของพระเจ้าและ
พฒันาการของสิ7งที7เกิดขึ .นในโลกนี .ด้วยความเข้าใจของถ้อยคําพยากรณ์และพนัธกิจแหง่
การเผยพระวจนะ 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. การดําเนินไปในการเผยสําแดงไมใ่ชท่างเลอืกในยคุสดุท้าย และนั7นคือเหตผุล

ที7เรามีพระสญัญาตามคําเผยพระวจนะที7พระองค์จะเทพระวิญญาณของ
พระองค์ลงมาเหนือเนื .อหนงัทั .งปวง 

2. พระเยซทูรงเป็นแบบอยา่งที7เหน็ได้ชดัที7สดุถงึผู้ ที7เคลื7อนไปอยา่งเตม็ที7ในฤทธิ[

อํานาจของพระวิญญาณบริสทุธิ[ 
3. เราจะต้องก้าวเข้าไปในเสื .อคลมุนี .ในยคุสดุท้ายเพื7อจะเป็นผู้ มีชยัชนะ 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที7คริสเตียนจะดําเนินไปในการเผยสาํแดงอยา่งบริบรูณ์ 
2. อธิษฐานที7เราจะถกูปลกุกระตุ้นอยา่งเตม็ที7ในวิญญาณของเราให้ทําสิ7งตา่งๆ 

ด้วยความรู้ที7มาจากการเผยสาํแดง ไมใ่ชจ่ากการถกูชวนเชื7อ! 


