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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 25: 25 July 2021 
“Strengthen Your Stakes!” 

(FP 25-31: Strengthen to Occupy) 

Isaiah 54:2 (NKJV)  “Enlarge the place of your tent, And let them 
stretch out the curtains of your dwellings; Do not spare; Lengthen 
your cords, And strengthen your stakes. 3 For you shall expand to 
the right and to the left, And your descendants will inherit the 
nations, And make the desolate cities inhabited. 

Acts 14:8 And in Lystra a certain man without strength in his feet 
was sitting, a cripple from his mother’s womb, who had never 
walked. 9 This man heard Paul speaking. Paul, observing him 
intently and seeing that he had faith to be healed, 10 said with a 
loud voice, “Stand up straight on your feet!” And he leaped and 
walked. 

Acts 14:21 And when they had preached the gospel to that city and 
made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, 
22 strengthening the souls of the disciples, exhorting them to 
continue in the faith, and saying, “We must through many 
tribulations enter the kingdom of God.” 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Faith is needed for us to be strengthened in the Lord. 
2. We are called to strengthen the saints of God especially in 

these perilous days – end times. 
3. We are STRENGTHENED not just to survive but to THRIVE in 

the challenging times ahead- therefore prepare NOW!  
 

Prayer Guide 
1. Pray that we will know clearly our spiritual state in the Lord 

like Isaiah in the 6th chapter who finally saw himself in the 
light of God’s glory. 

2. During this 40 days fast and pray, let the Lord come closer to 
us with His purifying fire for refinement.  

3. Pray that we will be strong and do great exploits.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 25: 25 กรกฎาคม 2021 

“เสริมกาํลังหลักหมุดของเจ้า” 
(FP 25-31: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง) 

อิสยาห์ 54:2 จงขยายสถานที+แห่งเต็นท์ของเจ้าและให้ม่านของที+อาศยัของเจ้าขึงออก 
อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกําลงัหลกัหมุดของเจ้า Gเพราะเจ้าจะ
กระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื Kอสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็น
กรรมสทิธิN และจะให้มีคนอยูใ่นหวัเมืองร้างเปลา่ 

กิจการ 14:E ที+เมืองลิสตรามีชายคนหนึ+งนั+งอยู่ใช้เท้าไม่ได้ เขาเป็นง่อยตั Kงแต่กําเนิด ยงั
ไม่เคยเดินเลย Q คนนั Kนได้นั+งฟังเปาโลพูดอยู่ เปาโลจึงเขม้นดูเขา เห็นว่ามีความเชื+อ
พอจะหายโรคได้ TU จงึร้องสั+งด้วยเสียงอนัดงัว่า “จงลกุขึ Kนยืนตรง” คนง่อยนั Kนก็กระโดด
ขึ Kนเดนิไป 

กิจการ 14:FG ท่านทั Kงสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั Kน และได้คนมาเป็นสาวก
มาก จึงกลบัไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียูม และเมืองอนัทิโอก YY กระทําให้ใจของ
สาวกทั Kงหลายถือมั+นขึ Kน เตือนเขาให้ดํารงอยู่ในพระศาสนา และสอนให้เขาเข้าใจว่า เรา
ทั Kงหลายจําต้องทนความยากลาํบากมาก จงึจะได้เข้าในแผน่ดนิของพระเจ้า  

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ความเชื+อเป็นสิ+งจําเป็นเพื+อให้เรารับการเสริมกําลงัขึ Kนในพระเจ้า 
2. เราถกูเรียกให้เสริมกําลงัแก่เหลา่ธรรมิกชนของพระเจ้าโดยเฉพาะอยา่งยิ+งใน

ชว่งเวลาที+เตม็ไปด้วยอนัตราย – ในยคุสดุท้าย 
3. เรารับการเสริมกาํลังขึ Nนไมเ่พียงแคเ่พื+อความอยูร่อดเทา่นั Kน แตเ่พื+อมีชัยชนะ

ในชว่งเวลาที+ท้าทายในอนาคต - ดงันั Kนจงเตรียมตวัเดีbยวนี K!  
 



 

  www.livingstreams.com/40days 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที+เราจะรู้อยา่งชดัเจนถงึสภาพฝ่ายวญิญาณของเราในพระเจ้าเหมือน

อิสยาห์ในบทที+ i ซึ+งในที+สดุได้เหน็ตวัเองในความสวา่งแหง่พระสริิของพระเจ้า 
2. ในชว่ง อดอาหารและอธิษฐาน 40 วนันี K ขอให้พระเจ้าเข้ามาใกล้เราด้วยไฟที+

บริสทุธิNของพระองค์เพื+อชําระเราให้บริสทุธิN 
3. อธิษฐานให้เราเข้มแข็งและทําการงานอนัยิ+งใหญ่ 


