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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 1 : 1 July 2021 
“Come Up Higher!” 

Text : Rev 4:1, Psalm 24, Ps 61:2, Is 55:9 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. During a Lockdown, do not breakdown but Breakout! Refer to 

the Sermon last Sunday on “Busting Barriers through Breakout 
Mindsets” 

2. What Barriers are you wanting to break today?  
3. God is telling you to Come Up Higher! There are no limitations 

in the Spirit realm! Let us go higher!  
4. Let us see the open door of God and begin to go higher!  
5. How would you prepare your spirit to go higher?  
6. What Open doors of God’s Revelation that you are pressing in 

to see them open?  
7. What would you do today to press through those open doors 

and go up higher?  

Prayer Guide:  
1. Pray for Fresh Revelation from on High now!  
2. Ask God to give us His perspective of the situation in Thailand 

and the nations  
3. Ask God to take our spirits higher and soar with Him...What did 

you see?  
4. Receive Revelation and Decree them into reality now!  
5. Praise God that this is the beginning of going higher every day! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 1 : 1 กรกฎาคม 2021 

“จงขึ &นมาบนนี &!” 
ข้อพระคมัภีร์ : ววิรณ์ 4:1, สดดุี 24, สดดุี 61:2, อิสยาห์ 55:9 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ระหวา่งการลอ็กดาวน์ อยา่มวัแตเ่สยีศนูย์ แตจ่งฝ่าฟันไปให้ได้! อ้างอิงถงึคําเทศนาเมืWอ
วนัอาทิตย์ทีWแล้วในหวัข้อ “ระเบดิสิWงกีดขวางให้แตกเป็นเสีWยง ด้วยวิธีคดิทีWหลดุพ้นจาก
พนัธนาการ!” 
2. อปุสรรคใดบ้างทีWคณุต้องการทําลายมนัในวนันี \? 
3. พระเจ้ากําลงับอกคณุวา่ให้ขึ \นมาบนนี \! ไมมี่ข้อจํากดัในมิตฝ่ิายวญิญาณ! ให้เราไปสงูขึ \น! 
4. ให้เราเหน็ประตทีูWเปิดออกของพระเจ้าและเริWมไปสงูขึ \น! 
5. คณุจะเตรียมวิญญาณของคณุให้ไปสงูขึ \นได้อยา่งไร? 
6. ประตทีูWเปิดออกของการเปิดเผยของพระเจ้าบานใดบ้าง ทีWคณุกําลงับากบัWนเข้าไปเพืWอให้
เหน็วา่มนัเปิดออกแล้ว? 
7. วนันี \คณุจะทําสิWงใดบ้าง เพืWอบากบัWนไปสูป่ระตทีูWเปิดออกเหลา่นั \นและไปให้สงูขึ \นอีก? 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานขอการเปิดเผยสาํแดงทีWสดใหมจ่ากเบื \องบนในตอนนี \! 
2. ทลูขอพระเจ้าให้ประทานมมุมองของพระองค์ตอ่สถานการณ์ในประเทศไทยและ
ประเทศชาตติา่งๆ แก่เรา 
3. ทลูขอพระเจ้าให้พาวญิญาณของเราให้สงูขึ \นและทะยานไปกบัพระองค์ ... คณุเหน็อะไร? 
4. รับการเปิดเผยสาํแดงและป่าวประกาศสิWงเหลา่นั \นให้เป็นจริงเดีfยวนี \! 
5. สรรเสริญพระเจ้าวา่นีWคือจดุเริWมต้นของการไปสงูขึ \นทกุวนั! 


