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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 5: 5 July 2021 
“Positioned for Powerful Prayers!” 

Text: Isaiah 6:1-4 

Isaiah 6:1 In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on             
a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. 
2 Above it stood seraphim; each one had six wings: with two he covered 
his face, with two he covered his feet, and with two he flew. 3 And one 
cried to another and said: “Holy, holy, holy is the Lord of hosts; The whole 
earth is full of His glory!” 4 And the posts of the door were shaken by 
the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. A TURNAROUND is coming from the goodness of God. Bring 

a close to your past! Stop camping in your past and move on 
with the greater faithfulness of God! Sing in anticipation of 
what God will do in the greater glory (Haggai 2). Be a vital part 
of the latter house as God is shaking things!  

2. The goodness of God is preparing your glorious future! Therefore 
position yourself in the powerful future based on your faith!    
See the invisible and believe for the impossible. See your future 
painted by the strokes of faith! 

3. Picture yourself in your future and prophesy it as a done deal of 
the Lord. 

4. You live today with the faith of what you are creating tomorrow. 
5. Picture a transformed glory-filled young lions roaring “Thailand!” 
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6. God has amazing plans based on the Kingdom economy. Your 
glorious future according to your faith (Hebrews 11:9). 

7. Let your faith arise and take hold of all that God has taken hold 
of for you. Declare your future, the future of the Church! 

 Prayer Guide 
1. Stand in the place of WARFARE and declare and dare to believe 

it’s yours - belongs to you right now. 
2. Faith is the substance you can feel today and receive it in the 

mighty name of Jesus. 
3. Believe in your heart and confess with your mouth. 
4. Declare every wall blocking your destiny destroyed in the mighty 

Name of Jesus. 
5. Declare a people so full of glory with the fiery eyes of the prophetic 

eagle. 
6. Whatever you see and believe and declare is coming to pass 

right now.  
7. Let faith lift you to another level and decree them into reality. 

Let the unstoppable God go into your future right now.  
 

(Continue on next page) 
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Prophecy 

When you position yourself in the strategic place, God will release the 
fire in your Spirit and you become unstoppable. Do not look to the past 
for the patterns of awakening. I want to demonstrate it in and through 
Thailand. I will raise up the young lions - an apostolic prophetic generation, 
evangelistic, church planting teams that will sweep across Thailand - 
breaking every barrier.  Build the True Church so that I can dwell in this 
place - the supernaturally glorious Church.  I am depositing such a fire 
in your spirit that will burn throughout the night changing your dreams 
and visions. No more place for the enemy. I am purifying you for my holy 
downloads. Open heaven over Thailand - I will download every resource 
so that there is no lack.  They will be sowing and coming from the 
nations and they want to catch the fire here. Even as He has 
repositioned Isaiah, God is cleansing and commissioning you with His 
fire. I am giving you the authority not only to predict but also to decree 
and what you decree will happen. In particular against the high places 
of Chonburi, demonic angels fleeing - the cleansing power of Thailand 
over Pattaya - high places brought down and the curses broken. Such a 
glory will fill Chonburi and Pattaya. Raise up pockets of fire everywhere 
and they will join together as one big fire. The world will be astounded 
to see this fire coming on these cities there. There will be something 
happening in the physical indicating something happening in the 
spiritual. The giants are being struck down even as the spirit of the mafia 
is being struck down. Holy exposure – the enemy has no place to hide. My 
church will be full of great grace and power like the New Testament 
church. The Lord has decreed it.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 5 : 5 กรกฎาคม 2021 

“จดัวางตาํแหน่งสาํหรับคาํอธิษฐานที9ทรงพลัง!” 
ข้อพระคัมภร์ี : อิสยาห์ 6:1-4 

อิสยาห์ 6:1 ในปีที3กษัตริย์อสุซียาห์สิ ;นพระชนม์ ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าประทบั ณ 
พระที3นั3งสูงและเทิดทูนขึ ;น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร 2 เหนือ
พระองค์มีเสราฟิมยืนอยู ่แตล่ะตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบงัหน้า และสองปีกคลมุเท้า และ
ด้วยสองปีกบนิไป 3 ตา่งก็ร้องตอ่กนัและกนัวา่ “บริสทุธิW บริสทุธิW บริสทุธิW พระเยโฮวาห์จอม
โยธา แผ่นดินโลกทั ;งสิ ;นเต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์” 4 และรากฐานของธรณีประตู
ทั ;งหลายก็สั3นสะเทือนด้วยเสยีงของผู้ ร้อง และพระนิเวศก็มีควนัเตม็ไปหมด 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. การหมนุเปลี3ยนกําลงัเข้ามาจากความดีของพระเจ้า จะนําอดีตของคณุมาถึงจดุ

จบ! หยดุปักหลกัอยูใ่นอดีตของคณุ และก้าวตอ่ไปด้วยความสตัย์ซื3อที3ยิ3งใหญ่กวา่
ของพระเจ้า! จงร้องเพลงด้วยความคาดหมายว่าพระเจ้าจะทรงทําในพระสิริ          
ที3ยิ3งใหญ่กว่าเดิม (ฮักกัย 2) จงเป็นส่วนสําคัญของพระนิเวศครั ;งหลังในขณะ     
พระเจ้ากําลงัเขยา่สิ3งตา่งๆอยู!่ 

2. ความดีของพระเจ้ากําลังเตรียมอนาคตอันรุ่งโรจน์ของคุณอยู่! ดังนั ;นจงวาง
ตําแหน่งตวัคณุเองในอนาคตอนัทรงพลงัตามความเชื3อของคณุ! จงมองเห็นใน
สิ3งที3ตามองไม่เห็นและเชื3อในสิ3งที3เป็นไปไม่ได้ มองดอูนาคตของคณุที3ถกูวาดขึ ;น
ด้วยจงัหวะของความเชื3อ! 

3. นึกภาพอนาคตของตวัเอง และให้เผยพระวจนะให้กบัตวัเองเหมือนดั3งที3พระเจ้า
ทําสําเร็จแล้วตามนั ;น 

4. ให้คณุดําเนินชีวิตในวนันี ;ด้วยความเชื3อในสิ3งที3คณุกําลงัสร้างวนัพรุ่งนี ;ขึ ;นมา 
5. ภาพสิงห์หนุ่มเต็มล้นด้วยสง่าราศีที3ได้รับการเปลี3ยนแปลงแล้วกําลงัคําราม คือ

“ประเทศไทย!” 
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6. พระเจ้าทรงมีแผนงานที3อัศจรรย์ที3ขึ ;นกับเศรษฐกิจของอาณาจักร อนาคตอัน
รุ่งโรจน์ของคณุก็จะเป็นไปตามความเชื3อของคณุ (ฮีบรู 11:9) 

7. ให้ความเชื3อของคณุลกุขึ ;นและยดึให้มั3นในทกุสิ3งที3พระเจ้าตั ;งใจมอบให้คณุ จงป่าว
ประกาศอนาคตของคณุเอง และอนาคตของคริสตจกัร! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. ยืนอยูใ่นที3แหง่สงคราม และป่าวประกาศและกล้าที3จะเชื3อวา่มนัเป็นของคณุแล้ว 

- เป็นของคณุตั ;งแตต่อนนี ; 
2. ความเชื3อคือสิ3งที3คณุสามารถสมัผสัได้ในวนันี ; และรับเอาในพระนามอนัยิ3งใหญ่

ของพระเยซ ู
3. เชื3อในหวัใจของคณุและยอมรับด้วยปากของคณุ 
4. ป่าวประกาศว่ากําแพงทกุบานที3ปิดกั ;นเป้าประสงค์ชีวิตของคณุได้ถกูทําลายลง

แล้วในพระนามอนัยิ3งใหญ่ของพระเยซ ู
5. ป่าวประกาศว่าผู้คนที3เปี3ยมด้วยพระสิริด้วยดวงตาที3ร้อนแรงของนกอินทรีแห่ง

การเผยสําแดง 
6. สิ3งที3คณุเหน็ และเชื3อ และป่าวประกาศ กําลงัจะเกิดขึ ;นจริงในขณะนี ; 
7. ให้ความเชื3อยกคณุขึ ;นไปสู่อีกระดบัหนึ3งและประกาศสิ3งเหล่านั ;นให้เป็นจริง ให้

พระเจ้าผู้ ที3ไมมี่สิ3งใดหยดุยั ;งได้เข้ามาในอนาคตของคณุเดีkยวนี ; 

(มีเนื ;อหาเพิ3มเตมิในหน้าถดัไป) 
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คาํเผยพระวจนะ: 

เมื3อคณุวางตําแหน่งตวัเองในจดุยทุธศาสตร์ พระเจ้าจะปลดปลอ่ยไฟมาในวิญญาณของ
คุณและคุณจะกลายเป็นคนที3ไม่มีอะไรหยุดยั ;งได้ อย่ามองไปที3อดีตเพื3อมองหารูปแบบ
การปลกุให้ตื3นขึ ;น เรา (พระเจ้า) ต้องการสําแดงให้เห็นถึงการปลกุให้ตื3นขึ ;นทั ;งในและผ่าน
ทางประเทศไทย เราจะสร้างเหลา่สงิห์หนุ่ม – เป็นชนรุ่นแหง่การเผยพระวจนะแบบอคัรทตู 
ประกาศขา่วประเสริฐ ทีมตา่งๆ ในสร้างคริสตจกัรที3จะกวาดล้างไปทั3วประเทศไทย ทําลาย
ทกุอปุสรรค สร้างคริสตจกัรที3แท้จริงเพื3อที3เราจะได้พํานกัอยูที่3นี3 - คริสตจกัรที3รุ่งโรจน์เหนือ
ธรรมชาติ เราได้มดัจําไฟไว้ในวิญญาณของเจ้าแล้วที3จะเผาไหม้ตลอดทั ;งคืนเปลี3ยนแปลง
ความฝันและนิมิตของเจ้า ไม่มีที3สําหรับศตัรูอีกต่อไป เรากําลงัชําระเจ้าให้บริสทุธิWสําหรับ
การดาวน์โหลดที3บริสทุธิWศกัดิWสิทธิWของเรา ฟ้าสวรรค์เปิดเหนือประเทศไทย – เราจะดาวน์
โหลดทรัพยากรทกุอย่างเพื3อที3จะไม่ให้ขาดแคลนสิ3งใด ทรัพยากรต่างๆ จะถกูหว่านและ
เข้ามาจากประชาชาติตา่งๆและพวกเขาต้องการจะรับไฟจากที3นี3ด้วย อย่างที3พระองค์เคย
ทรงจดัวางตําแหน่งใหม่ให้กบัอิสยาห์ พระเจ้าก็จะทรงชําระและทรงบญัชาเจ้าด้วยไฟของ
พระองค์ เราได้ให้สิทธิอํานาจแก่เจ้าไม่เพียงแต่ให้คาดการณ์เท่านั ;น แต่ยังให้เจ้าป่าว
ประกาศและสิ3งที3เจ้าป่าวประกาศออกไปจะเกิดขึ ;น โดยเฉพาะอย่างยิ3งสถานที3สูงของ
ชลบุรี ทูตแห่งปีศาจกําลงัเผ่นหนี - ฤทธิWอํานาจแห่งการชําระประเทศไทยเหนือพทัยา – 
สถานที3สงูถกูโคน่ล้มและคําสาปถกูหกัทําลาย พระสิริดงักลา่วจะเติมเต็มชลบรีุและพทัยา 
จงลกุขึ ;นเถิดกองไฟจากทกุที3และกองไฟเหล่านั ;นจะมารวมกนัเป็นกองไฟขนาดใหญ่ โลก
จะต้องประหลาดใจเมื3อเหน็ไฟนี ;ลกุลามมาที3เมืองเหลา่นี ;ที3นั3น จะมีบางอยา่งเกิดขึ ;นในฝ่าย
กายภาพซึ3งบ่งชี ;ถึงสิ3งที3เกิดขึ ;นในฝ่ายวิญญาณ เหล่ายักษ์กําลังถูกฟาดล้มลง รวมถึง
วิญญาณของมาเฟียก็กําลงัพงัทลายลง จะมีการเปิดโปงอนับริสทุธิW – ศตัรูจะไมมี่ที3ซอ่นตวั 
คริสตจกัรของเราจะเต็มไปด้วยพระคณุและฤทธิWเดชอย่างยิ3งใหญ่ เหมือนอย่างคริสตจกัร
ในพนัธสญัญาใหม ่พระเจ้าได้ทรงบญัชาไว้แล้ว 


