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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 36: 5 August 2021 
The Prophetic Warrior! 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

Rev 19:15 (NKJV)  Now out of His mouth goes a sharp sword, that 
with it He should strike the nations. And He Himself will rule them 
with a rod of iron. He Himself treads the winepress of the fierceness 
and wrath of Almighty God. 

Isaiah 55:11 So shall My word be that goes forth from My mouth; 
It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, 
And it shall prosper in the thing for which I sent it. 

2 Chron 26:15 And he made devices in Jerusalem, invented by 
skillful men, to be on the towers and the corners, to shoot arrows 
and large stones. So his fame spread far and wide, for he was 
marvelously helped till he became strong. 

1 Sam 17:45 Then David said to the Philistine, “You come to me 
with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in 
the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, 
whom you have defied. 46 This day the Lord will deliver you into 
my hand, and I will strike you and take your head from you… 

Rev 1:16 He had in His right hand seven stars, out of His mouth 
went a sharp two-edged sword, and His countenance was like the 
sun shining in its strength.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. All of us are called to be Prophetic Warriors and that is 

why the promise of Joel 2 is for all.  
2. Life’s destiny, death or life is determined by the power of 

the tongue - so use it to prophesy God’s purpose and 
plans! 

3. Prophetic warriors not only prophesy the future, they also 
decree what will happen according to the Word of God. 

Prayer Guide 
1. Pray for prophetic warriors to arise with fresh revelation 

and be positioned. 
2. Pray for intimacy with God to hear what is in His Heart. 
3. Pray for boldness to fulfil our assignment by proclaiming 

boldly and striking down the enemies with the sword of 
the Spirit. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 36: 5 สิงหาคม 2021 

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

ววิรณ์ 19:15 มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพื6อพระองค์จะได้ทรงฟัน
ฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั Eน และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วย
คทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํ6าองุ่นแห่งพระพิโรธอนัเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้
ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ 

อิสยาห์ 55:11 คําของเราซึ6งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะ
สมัฤทธิTผลซึ6งเรามุง่หมายไว้ และให้สิ6งซึ6งเราใช้ไปทํานั Eนจําเริญขึ Eนฉนันั Eน 

2 พงศาวดาร 26:15 ในเยรูซาเล็มพระองค์ทรงกระทําเครื6องกลไกโดยคนช่างประดิษฐ์
ทําขึ Eน ไว้บนป้อมและตามมุม เพื6อยิงลูกธนูและโยนก้อนหินใหญ่ๆ และพระนามของ
พระองค์ก็ลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหศัจรรย์จนพระองค์
เข้มแข็ง 

1 ซามูเอล 17:45 แล้วดาวิดก็พดูกบัคนฟีลิสเตียคนนั Eนวา่ “ทา่นมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ 
ด้วยหอกและด้วยหอกซดั แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธา 
พระเจ้าแหง่กองทพัอิสราเอล ผู้ซึ6งทา่นได้ท้าทายนั Eน 46 ในวนันี Eพระเยโฮวาห์จะทรงมอบ
ทา่นไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารทา่น และตดัศีรษะของทา่นเสีย...  

วิวรณ์ 1:16 พระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหตัถ์เบื Eองขวาของพระองค์ และมี
พระแสงสองคมที6คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และสีพระพักตร์ของ
พระองค์ดจุดงัดวงอาทิตย์ที6ฉายแสงด้วยฤทธานภุาพของพระองค์  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เราทุกคนได้รับการทรงเรียกให้เป็น นักรบแห่งการเผยสําแดง และนั6นคือ

เหตผุลที6พระสญัญาในโยเอลบทที6 2 จงึมีไว้สําหรับทกุคน 
2. เปา้ประสงค์ของชีวิต ความตาย หรือชีวิตถกูกําหนดโดยอํานาจของลิ Eน ดงันั Eน

จงใช้ลิ Eนเพื6อเผยพระวจนะถงึพระประสงค์และแผนการของพระเจ้า! 
3. นกัรบแห่งการเผยสําแดงไม่เพียงแต่เผยพระวจนะถึงอนาคตเท่านั Eน แต่พวก

เขาป่าวประกาศในสิ6งที6จะเกิดขึ Eนตามพระวจนะของพระเจ้าอีกด้วย 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานให้นกัรบแห่งการเผยสําแดงลกุขึ Eนพร้อมกบัการเปิดเผยที6สดใหม่และ

ได้รับการจดัวางตําแหนง่ 
2. อธิษฐานขอให้เกิดความสนิทสนมกบัพระเจ้าเพื6อที6จะได้ยินสิ6งที6อยู่ในพระทยั

ของพระองค์ 
3. อธิษฐานขอให้มีความกล้าหาญเพื6อจะทํางานที6ได้รับมอบหมายของเราให้

สําเร็จโดยการป่าวประกาศอย่างกล้าหาญและฟาดฟันศตัรูลงด้วยดาบแห่ง
พระวิญญาณ 


