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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 34: 3 August 2021 
“Call on His Name!” 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

1 Chron 16:7 (NKJV) On that day David first delivered this psalm 
into the hand of Asaph and his brethren, to thank the Lord: 8 Oh, 
give thanks to the Lord! Call upon His name;  

Gen 4:26 And as for Seth, to him also a son was born; and he named 
him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord.  

Rom 10:12 For there is no distinction between Jew and Greek, for 
the same Lord over all is rich to all who call upon Him. 13 For 
“whoever calls on the name of the Lord shall be saved.”  

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
The Names of God: Calling on the Name of the Lord is the secret 
not only to our salvation but also to our enjoyment of the Lord’s 
riches. 
 
JEHOVAH: “I AM WHO I AM”  
JEHOVAH-M’KADDESH: The God Who sanctifies 
JEHOVAH-JIREH: The God Who provides 
JEHOVAH-SHALOM: The God of Peace 
JEHOVAH-ROPHE: The God Who heals 
JEHOVAH-NISSI:  The Lord Our Banner 
JEHOVAH TSIDKENU: The Lord Our Righteousness 
JEHOVAH SHAMMAH: The Lord is there 
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JEHOVAH ROHI:  The Lord Our Shepherd 
JEHOVAH SABAOTH: The Lord of Hosts 
 
Prayer Guide 
      1.  Pray you will learn how to call upon the Name of the Lord  
            and experience His riches. 

2.  Practise the principle of “Confess with your mouth what  
     you believe in your heart”.   
3.  Call to the Lord with the God-type of faith and walk in His  
      abundance!  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

 
วันที* 34: 3 สงิหาคม 2021 

“ร้องเรียกพระนามพระองค์!!” 
(FP 33-40: การทาํสงครามเพื*อยดึครอง!) 

1 พงศาวดาร 16:7 แล้วในวันนั )นดาวิดทรงกําหนดเป็นครั )งแรก ให้มีการร้องเพลง
โมทนาถวายแด่พระเจ้า โดยอาสาฟ และพีCน้องของท่าน E จงโมทนาพระคุณพระเจ้า 
และร้องทลูออกพระนามพระองค์ 

ปฐมกาล 4:26 ฝ่ายเสทก็มีบตุร ชืCอ เอโนช คราวนั )นมนษุย์เริCมต้นนมสัการโดยออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ 

โรม 10:12 เพราะวา่พวกยิวและพวกตา่งชาตนิั )น ไมท่รงถือวา่ตา่งกนั ด้วยวา่องค์พระผู้
เป็นเจ้าองค์เดียว ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของคนทั )งปวง และทรงโปรดอยา่งบริบรูณ์
แก่คนทั )งปวงทีCทลูขอตอ่พระองค์ ST เพราะวา่ ผู้ ทีCร้องออกพระนามขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าจะรอด 
 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
พระนามของพระเจ้า: การเรียกออกพระนามของพระเจ้าเป็นเคลด็ลบัไมใ่ชเ่พืCอความ
รอดของเราเทา่นั )น แตย่งันํามาซึCงความยินดีของเราในการทีCจะรับความมัCงคัCงของพระ
เจ้าด้วย 
 
เยโฮวาห์: “เราคือพระเจ้าผู้ทรงเป็น” 
เยโฮวาห์ แมคคาเดช: พระเจ้าผู้ทรงชําระเราให้บริสทุธิ[ 
เยโฮวาห์ ยิเรห์: พระเจ้าผู้ทรงจดัเตรียม 
เยโฮวาห์ ชาโลม: พระเจ้าแหง่สนัตสิขุ 
เยโฮวาห์ โรฟี: พระเจ้าผู้ทรงรักษา 
เยโฮวาห์ นิสส:ี พะเจ้าผู้ทรงเป็นธงชยัของเรา 
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เยโฮวาห์ ซดิเคน:ู พระเจ้าผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา 
เยโฮวาห์ ชมัมาห์: พระเจ้าทรงสถิตทีCนัCน 
เยโฮวาห์ โรฮี: พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ เลี )ยงของเรา 
เยโฮวาห์ เซบาโอท: พระเจ้าจอมโยธา 

หวัข้ออธิษฐาน: 
1. อธิษฐานทีCคณุจะได้เรียนรู้วิธีเรียกหาพระนามของพระเจ้าและสมัผสัความมัCง

คัCงของพระองค์ 
2. ฝึกหลกัการ “สารภาพด้วยปากถงึสิCงทีCคณุเชืCอในใจ” 
3. เรียกหาพระเจ้าด้วยพระลกัษณะพระเจ้าแหง่ความเชืCอและเดนิในความอดุม

สมบรูณ์ของพระองค์! 


