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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 24: 24 July 2021 
“Positioned by the Holy Spirit!” 

(FP18-24: Prophetic Positioning in Perilous Times) 

Luke 4:1 (NKJV) Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, 
returned from the Jordan and was led by the Spirit into the 
wilderness, 2 being tempted for forty days by the devil. And in those 
days He ate nothing, and afterward, when they had ended, He was 
hungry.  

Acts 13:2 As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit 
said,… 8 But Elymas the sorcerer (for so his name is translated) 
withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith 

Luke 4:14 Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, 
and news of Him went out through all the surrounding region.   

Daniel 6:3 Then this Daniel distinguished himself above the 
governors and satraps, because an excellent spirit was in him; and 
the king gave thought to setting him over the whole realm. 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The Holy Spirit will always position us to fast and pray to 

become more sensitive to His leadings. 
2. Being positioned by the Holy Spirit will lead to being 

empowered from on high. 
3. Being fully activated in the Spirit will lead to an excellent 

spirit that will position us for great influence and authority. 
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Prayer Guide 
1. Pray that we will be ready to yield to the leading of the 

Holy Spirit especially into prayer and fasting. 
2. Expect to be empowered by the Holy Spirit.  
3. Pray that we will be activated fully in the spirit so that we 

can be the will of heaven on earth fully.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 24: 24 กรกฎาคม 2021 

“รับการวางตาํแหน่งโดยพระวญิญาณบริสุทธิ;” 
(FP18-24: การวางตาํแหน่งตามการเผยสาํแดงในช่วงเวลาอันตราย) 

ลูกา D:1 พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ8ได้เสด็จกลบัไปจากแม่นํ Cาจอร์แดน 
และพระวิญญาณได้ทรงนําพระองค์ไปในถิIนทรุกนัดาร E ทรงถกูพญามารทดลองถึงสีI
สิบวนั ในวนัเหล่านั Cนพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และเมืIอสิ CนสีIสิบวนัแล้ว พระองค์ทรง
อยากพระกระยาหาร 

กิจการ HI:E เมืIอคนเหล่านั Cนกําลงัรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระ
วิญญาณบริสุทธิ8ได้ตรัสสัIงว่า...8 แต่เอลีมาสคนทําเวทมนตร์ (เพราะชืIอของเขามี
ความหมายอย่างนั Cน) ได้คดัค้านขดัขวางบารนาบสักบัเซาโล หวงัจะไม่ให้ผู้ ว่าราชการ
เมืองเชืIอ 

ลูกา D:HD พระเยซูได้เสด็จกลบัไปด้วยฤทธิ8เดชแห่งพระวิญญาณยงัแคว้นกาลิลี และ
กิตตศิพัท์ของพระองค์เลืIองลอืไปตามถิIนโดยรอบ  

ดาเนียล K:I แล้วดาเนียลคนนี Cก็มีชืIอเสยีงกวา่อภิรัฐมนตรีอืIนๆและอปุราชเพราะวิญ 
ญาณเลศิสถิตกบัทา่น และกษัตริย์ก็ทรงหมายพระทยัจะทรงแตง่ตั Cงทา่นให้ครอบครอง
เหนือราชอาณาจกัรนั Cนทั Cงหมด 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. องค์พระวิญญาณบริสทุธิ8จะทรงวางตําแหนง่เราในการอดอาหารและอธิษฐาน

เพืIอให้ไวตอ่การทรงนําของพระองค์มากขึ Cน 
2. การได้รับการวางตําแหนง่โดยพระวิญญาณบริสทุธิ8จะนําไปสูก่ารได้รับการเสริม

กําลงัจากเบื Cองบน 
3. การได้รับการกระตุ้นอยา่งเตม็ทีIในพระวิญญาณจะนําไปสูว่ิญญาณดีเลศิทีIจะ

วางตําแหนง่เราเพืIอให้มีอิทธิพลและสทิธิอํานาจทีIยิIงใหญ่ 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเพืIอเราจะพร้อมทีIจะยอมจํานนตอ่การทรงนําของพระวิญญาณ

บริสทุธิ8 โดยเฉพาะอยา่งยิIงในการอธิษฐานและการอดอาหาร 
2. ให้คาดหวงัวา่จะได้รับการเสริมกําลงัโดยพระวิญญาณบริสทุธิ8 
3. อธิษฐานเพืIอทีIเราจะได้รับการปลกุกระตุ้นอยา่งเตม็ทีIในวิญญาณ เพืIอทีIเราจะ

สามารถทําตามพระประสงค์ของสวรรค์บนแผน่ดนิโลกได้อยา่งเตม็ทีI 


