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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 35 : 4 August 2021 
“Mighty Hand and Roaring Voice!” 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

Jer 1:9 (NKJV)  Then the Lord put forth His hand and touched my 
mouth, and the Lord said to me: “Behold, I have put My words in 
your mouth. 10 See, I have this day set you over the nations and 
over the kingdoms, To root out and to pull down, To destroy and 
to throw down, To build and to plant.” 

Job 37:4 After it a voice roars; He thunders with His majestic 
voice, And He does not restrain them when His voice is 
heard. 5 God thunders marvelously with His voice; He does great 
things which we cannot comprehend. 

Eze 37:1 The hand of the Lord came upon me…4 Again He said to 
me, “Prophesy to these bones, and say to them, ‘O dry bones, 
hear the word of the Lord!  

Job 22:28 (AMP) You will also decide and decree a thing, and it 
will be established for you; And the light [of God’s favor] will shine 
upon your ways.  

Acts 4:29 Now, Lord, look on their threats, and grant to Your 
servants that with all boldness they may speak Your word, 30 by 
stretching out Your hand to heal, and that signs and wonders may 
be done through the name of Your holy Servant Jesus.” 31 And 
when they had prayed, the place where they were assembled 
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together was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, 
and they spoke the word of God with boldness. 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Humble yourselves under the mighty hand of God - 

ministry begins from this position. 
2. The Church must learn to pray differently - Mighty Hand 

and Roaring Voice! 

Prayer Guide 
1. Pray for the Church to humble ourselves and be the voice 

of God on earth! 
2. Pray for a powerful prophetic movement that will raise 

up the end times prophetic voices for God. 
3. Pray that the Church will learn how to declare and decree 

in the authority given to us for the hand of God to be 
stretched out to demonstrate mighty miracles and that 
His hand will be upon us to prophesy boldly.   
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 35: 4 สิงหาคม 2021 

“พระหตัถ์อันทรงฤทธิ1และเสียงคาํราม!” 
(FP 33-40: การทาํสงครามเพื&อยดึครอง!) 

เยเรมีย์ ?:A แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียดพระหตัถ์ของพระองค์ถกูต้องปากข้าพเจ้า 
และพระเยโฮวาห์ตรัสกบัข้าพเจ้าวา่ “ดเูถิด เราเอาถ้อยคําของเราใสใ่นปากของเจ้า ?B
ดูซิ ในวันนี Fเราได้ตั Fงเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและเหนือราชอาณาจักร
ทั Fงหลาย ให้ถอนออกและให้พงัลง ให้ทําลายและให้ควํFาเสยี ให้สร้างและให้ปลกู”  

โยบ OP:4 พระสรุเสียงของพระองค์ครางกระหึFมตามไป พระองค์ทรงแผดพระสรุเสียง
อนัโอฬารึกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงหน่วงเหนีFยวฟ้าแลบ เมืFอได้ยินพระสรุเสียง
ของพระองค์ R พระเจ้าทรงสําแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียงของ
พระองค์ พระองค์ทรงกระทําการใหญ่โตซึFงเราเข้าใจไมไ่ด้ 

เอเสเคียล O7:1 พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนือข้าพเจ้า...4 พระองค์ตรัสกบั
ข้าพเจ้าอีกว่า “จงเผยพระวจนะต่อกระดกูเหล่านี S และกล่าวแก่มนัว่า กระดกูแห้งเอ๋ย 
จงฟังพระวจนะของพระเจ้า” 

โยบ WW:WX ทา่นจะตดัสนิใจในเรืFองใด และเรืFองนั Sนจะสําเร็จสมประสงค์ และจะมีแสง
สวา่ง (แหง่ความโปรดปรานของพระเจ้า) สอ่งทางให้ทา่น 

กิจการ 4:29 บัดนี Sพระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรด
ประทานให้ผู้ รับใช้ของพระองค์กลา่วถ้อยคําของพระองค์ด้วยใจกล้า 30 เมืFอพระองค์
ได้ทรงเหยียดพระหตัถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้โปรดให้หมายสําคญั
กับการมหัศจรรย์บังเกิดขึ Sน โดยพระนามแห่งพระเยซูพระบุตรผู้ บริสุทธิ\ของ
พระองค์” 31 เมืFอเขาอธิษฐานแล้ว ทีFซึFงเขาประชมุอยู่นั Sนได้หวัFนไหว และคนเหล่านั Sน
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ\ ได้กลา่วพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา! 
1. ถ่อมตวัของคณุลงภายใต้พระหตัถ์อนัทรงฤทธิ\ของพระเจ้า – พนัธกิจเริFมต้น

จากตําแหนง่นี S 
2. คริสตจกัรต้องเรียนรู้ทีFจะอธิษฐานแตกตา่งจากเดมิ - พระหตัถ์อันทรงฤทธิg

และเสียงคาํราม! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานทีFคริสตจกัรจะถ่อมตวัของเราลงและเป็นเสยีงของพระเจ้าบน

แผน่ดนิโลก! 
2. อธิษฐานขอให้มีการเคลืFอนของการเผยสาํแดงอนัทรงพลงัทีFจะเกิดเสียงแหง่

การเผยสาํแดงเกีFยวกบัยคุสดุท้ายเพืFอพระเจ้า 
3. อธิษฐานทีFคริสตจกัรจะเรียนรู้วิธีการป่าวประกาศและประกาศในสทิธิ

อํานาจทีFได้ประทานแก่เราแล้ว เพืFอทีFพระหตัถ์ของพระเจ้าจะเหยียดออกเพืFอ
สาํแดงอศัจรรย์อนัยิFงใหญ่ และทีFพระหตัถ์ของพระองค์จะอยูเ่หนือเราในการ
เผยพระวจนะด้วยความกล้าหาญ 
 
 


