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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 40: 9 August 2021 
Occupy to Possess! 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

Josh 1:3 (NKJV)  Every place that the sole of your foot will tread 
upon I have given you, as I said to Moses.  5:14 So He said, “No, 
but as Commander of the army of the Lord I have now come.” And 
Joshua fell on his face to the earth and worshiped, and said to 
Him, “What does my Lord say to His servant?”  6:1 Now Jericho 
was securely shut up because of the children of Israel; none went 
out, and none came in. 2 And the Lord said to Joshua: “See! I have 
given Jericho into your hand, its king, and the mighty men of 
valor.   

Deut 7:1 When the Lord your God brings you into the land which 
you go to possess, and has cast out many nations before you, the 
Hittites and the Girgashites and the Amorites and the Canaanites 
and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, seven nations 
greater and mightier than you, ...5 But thus you shall deal with 
them: you shall destroy their altars, and break down their sacred 
pillars, and cut down their wooden images, and burn their carved 
images with fire. 6 “For you are a holy people to the Lord your 
God; the Lord your God has chosen you to be a people for 
Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the 
earth.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Receive the prophetic word!  This is the first step for us to 

occupy to possess. Hearing from God is critical!  
2. Dispossess the giants - through audacious faith!  
3. Authority to possess cities! God has given us authority to 

possess all that has been ordained for us.  

Prayer Guide 
1. Pray that you will practice receiving the prophetic word of 

God and learn to see what the Father is doing like Jesus 
(John 5:19). 

2. Faith without action is dead!  Pray to receive the faith of 
God that will move mountains! 

3. Pray that you will have a meta-eternal perspective and seek 
the rewards of eternity and not temporal indulgence! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 40: 9 สิงหาคม 2021 

“ยดึครองเพื,อการครอบครอง! 
(FP 33-40: การทาํสงครามเพื&อยดึครอง!) 

โยชูวา 1:3 ทกุๆ ตําบลถิ-นที-ฝ่าเท้าของเจ้าทั 9งหลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้แก่เจ้า
ทั 9งหลาย ดงัที-เราได้ตรัสไว้กบัโมเสส 5:14 ผู้นั 9นจงึตอบวา่ “มิใช ่ที-เรามานี 9ก็มาเป็นจอม
พลโยธาของพระเยโฮวาห์” ฝ่ายโยชวูาก็กราบลงถงึดนินมสัการแล้วถามวา่ “เจ้านายของ
ข้าพเจ้าทา่นจะให้ผู้ รับใช้ของทา่นกระทําอะไร” 6:1 เพราะเหตคุนอิสราเอลเมืองเยรีโค
ต้องถกูปิดไว้ ไมมี่คนเข้าออกได้เลย 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชวูาวา่ “ดแูนะ่ เราได้มอบ
เมืองเยรีโคไว้ในมือเจ้าแล้ว ทั 9งกษัตริย์และทแกล้วทหาร  

เฉลยธรรมบญัญัต ิ7:1 “เมื-อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่นทั 9งหลายจะทรงพาทา่นเข้า
ในแผน่ดนิซึ-งทา่นทั 9งหลายกําลงัจะเข้ายดึครอง และกวาดไลป่ระชาชาตหิลายชาตใิห้
ออกไปพ้นหน้าทา่น คือคนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปริสซี 
คนฮีไวต์ และคนเยบสุ เป็นเจ็ดประชาชาตซิึ-งใหญ่โตกวา่และมีกําลงัมากกวา่ทา่น... 5 
แตจ่งกระทําแก่เขาทั 9งหลายอยา่งนี 9 ทา่นทั 9งหลายจงทําลายแทน่บชูาของเขาเสีย และหกั
ทําลายเสาศกัดิXสทิธิXของเขาเสยี จงโคน่เสารูปเคารพของเขาลงเสยี และเผารูปเคารพ
แกะสลกัของเขาเสียด้วยไฟ 6 เพราะวา่พวกทา่นเป็นชนชาตบิริสทุธิXสาํหรับพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของทา่น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่นทรงเลอืกทา่นออกจากชนชาตทิั 9งหลายที-
อยูบ่นพื 9นโลก ให้มาเป็นชนชาตใินกรรมสทิธิXของพระองค์ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. รับถ้อยคําแห่งการเผยสําแดง! นี- เป็นก้าวแรกที- เราจะยึดครองเพื-อการ

ครอบครอง การได้ยินจากพระเจ้าเป็นสิ-งสาํคญั! 
2. กําจดัเหลา่ยกัษ์ – ด้วยความเชื-อที-กล้าหาญ! 
3. สิทธิอํานาจในการครอบครองเมืองต่างๆ! พระเจ้าประทานสิทธิอํานาจให้แก่

เรา เพื-อครอบครองทกุสิ-งที-ถกูกําหนดไว้สาํหรับเราแล้ว 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที-คณุจะได้ฝึกรับถ้อยคําพระเจ้าผ่านการเผยสําแดง และเรียนรู้ที-จะ

เหน็ในสิ-งที-พระบดิาทรงกําลงัทําอยูเ่หมือนอยา่งพระเยซ ู(ยอห์น c:ef) 
2. ความเชื-อที-ปราศจากการกระทําคือความเชื-อที-ตายแล้ว! อธิษฐานเพื-อรับเอา

ความเชื-อของพระเจ้าที-จะเคลื-อนภเูขาได้! 
3. อธิษฐานที-คณุจะมีมมุมองที-เป็นภาพใหญ่และเป็นนิรันดร์กาล และแสวงหา

รางวลัที-เป็นนิรันดร์ ที-ไมใ่ชก่ารทําตามใจชั-วครั 9งชั-วคราว! 

 

 


