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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 8 : 8 July 2021 
“Awakened by a Dream of the Church!” 

Genesis 28:10 Now Jacob went out from Beersheba and went toward 
Haran. 11 So he came to a certain place and stayed there all night, 
because the sun had set. And he took one of the stones of that place 
and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. 12 Then he 
dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top 
reached to heaven; and there the angels of God were ascending and 
descending on it. 13 And behold, the Lord stood above it and said: “I 
am the Lord God of Abraham your father and the God of Isaac; the land 
on which you lie I will give to you and your descendants. 14 Also your 
descendants shall be as the dust of the earth; you shall spread abroad 
to the west and the east, to the north and the south; and in you and in 
your seed all the families of the earth shall be blessed. 15 Behold, I am 
with you and will keep you wherever you go, and will bring you back 
to this land; for I will not leave you until I have done what I have spoken 
to you.” 16 Then Jacob awoke from his sleep and said, “Surely the Lord 
is in this place, and I did not know it.” 17 And he was afraid and said, 
“How awesome is this place! This is none other than the house of God, 
and this is the gate of heaven!” 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The church is the house of God and must be a house of prayer 

for all nations. 
2. Jacob is a type of the church - He had 12 sons. He foreshadowed 

Jesus with 12 apostles who birthed the church.  
3. The church must shift from striving in the flesh like Jacob to 

contending in the spirit as the house of God. 
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Prayer Guide 
1. Let the church be awakened to her calling as the house of God 

and the gate of heaven. 
2. Let the church shift from being purpose-driven to Presence-

drenched!   
3. Pray that the church will embrace her supernatural role as the gate 

of heaven. 
4. Intercede for the heavens to open over the church, the cities 

and the nations. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 8 : 8 กรกฎาคม 2021 

“ปลุกให้ตื+นขึ /นโดยความฝันของคริสตจักร!” 

ปฐมกาล 28:10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบาเดินไปยงัเมืองฮาราน 11 เขามาถึงที=แห่ง
หนึ=ง และพกัอยูที่=นั=นในคืนนั Fน เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหินจากที=นั=นมาเป็นหมอนหนนุ
ศีรษะ แล้วนอนลงที=นั=น 12 เขาฝัน และดเูถิด มีบนัไดอนัหนึ=งตั Fงขึ Fนบนแผ่นดินโลก ยอดถึงฟ้า
สวรรค์ ดเูถิด ทตูสวรรค์ทั Fงหลายของพระเจ้ากําลงัขึ Fนลงอยู่บนนั Fน 13 และดเูถิด พระเยโฮวาห์
ประทบัยืนอยู่เหนือบนัได และตรัสว่า “เราคือเยโฮวาห์พระเจ้าของอบัราฮมั บรรพบรุุษของเจ้า 
และพระเจ้าของอิสอคั แผ่นดินซึ=งเจ้านอนอยู่นั Fนเราจะให้แก่เจ้าและเชื Fอสายของเจ้า 14 เชื Fอ
สายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศใต้ บรรดาครอบครัวทั=วแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเจ้า       
และเพราะเชื Fอสายของเจ้า 15 ดเูถิด เราอยู่กบัเจ้า และจะพิทกัษ์รักษาเจ้าทกุแห่งหนที=เจ้าไป 
และจะนําเจ้ากลบัมายงัแผ่นดินนี F เพราะเราจะไม่ทอดทิ Fงเจ้าจนกวา่เราจะได้ทําสิ=งซึ=งเราพดูกบั
เจ้าไว้นั Fนแล้ว” 16 ยาโคบตื=นขึ Fนและพดูว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ณ ที=นี Fแน่ทีเดียว แต่ข้าหารู้
ไม่” 17 เขากลวัและพูดว่า “สถานที=นี Fน่านับถือ สถานที=นี Fมิใช่อย่างอื=น แต่เป็นพระนิเวศของ 
พระเจ้าและประตฟูา้สวรรค์” 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. คริสตจักรเป็นพระนิเวศของพระเจ้าและต้องเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานเพื=อ

ประชาชาติ 
2. ยาโคบเป็นแบบของคริสตจักร - เขามีลูกชาย 12 คน เขาเป็นเหมือนเงาบอก

ลว่งหน้าถงึพระเยซกูบัอคัรทตู 12 คน ผู้ซึ=งให้กําเนิดคริสตจกัรขึ Fน 
3. คริสตจกัรจะต้องเปลี=ยนจากการดิ Fนรนในฝ่ายเนื Fอหนงัเหมือนยาโคบ มาเป็นการ

ตอ่สู้ในฝ่ายวิญญาณในฐานะพระนิเวศของพระเจ้า 

 

 

หวัข้ออธิษฐาน : 
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1. ให้คริสตจักรถูกปลุกให้ตื=นขึ Fนต่อการเรียกของตนเอง ในฐานะพระนิเวศของ   
พระเจ้าและประตแูห่งสวรรค์ 

2. ให้คริสตจกัรเปลี=ยนจากการขบัเคลื=อนโดยเป้าหมายไปสู่การเปียกโชกด้วยการ
ทรงสถติของพระเจ้า! 

3. อธิษฐานว่าคริสตจกัรจะรับบทบาทที=เหนือธรรมชาติของตนเองในฐานะประตแูห่ง
สวรรค์ 

4. อธิษฐานวิงวอนให้ฟา้สวรรค์เปิดอยูเ่หนือคริสตจกัร เมืองตา่งๆ และประชาชาต ิ


