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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 29 : 29 July 2021 
“New Wine; New DNA!” 

(FP 25-32: Strengthen to Occupy) 

Judges 6:11 (NKJV) Now the Angel of the Lord came and sat under 
the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash 
the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the 
winepress, in order to hide it from the Midianites.  
12 And the Angel of the Lord appeared to him, and said to him, 
“The Lord is with you, you mighty man of valor!” 
13 Gideon said to Him, “O my lord, if the Lord is with us, why then 
has all this happened to us? And where are all His miracles which 
our fathers told us about, saying, ‘Did not the Lord bring us up 
from Egypt?’ But now the Lord has forsaken us and delivered us 
into the hands of the Midianites.” 
14 Then the Lord turned to him and said, “Go in this might of 
yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. 
Have I not sent you?” 
15 So he said to Him, “O my Lord, how can I save Israel? Indeed 
my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my 
father’s house.” 
16 And the Lord said to him, “Surely I will be with you, and you 
shall defeat the Midianites as one man.”  

Mark 2:22 And no one puts new wine into old wineskins; or else 
the new wine bursts the wineskins, the wine is spilled, and the 
wineskins are ruined. But new wine must be put into new 
wineskins.” 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The Angel of the Lord called Gideon based on his new DNA 
as a mighty warrior and not a Wimpy Wheat Thresher!. 

2. What is the new DNA that God wants you to have based on 
His Calling on your life. 

3. How can you renew your Wineskin or DNA that you can 
fully contain the New Wine of His Revelation and 
Restoration 

Prayer Guide 

1. Pray that Christians will take on a Supernatural DNA 
2. Pray that we will come to see how God sees us and Rise to 

our Calling 
3. Pray the the church will allow God to renew our wineskins 

so that we can contain His New Wine - critical to Triumph 
in the End Times. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 29 : 29 กรกฎาคม 2021 

“เหล้าองุ่นใหม่ DNA ใหม่!” 
(FP 25-32: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง) 

ผู้วนิิจฉัย 6:11 ฝ่ายทตูสวรรค์องค์หนึ3งของพระเยโฮวาห์มานั3งอยูที่3ใต้ต้นโอ๊กที3ตําบล
โอฟราห์ ซึ3งเป็นของโยอาช คนอาบีเยเซอร์ ฝ่ายกิเดโอนบตุรชายของทา่นกําลงันวดข้าว
สาลอียูใ่นบอ่ยํ3าองุน่เพื3อซอ่นให้พ้นตาคนมีเดียน  
12 ทตูสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่กิเดโอนพดูกบัเขาวา่ “เจ้าบรุุษผู้กล้าหาญเอย๋ 
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกบัเจ้า”  
13 กิเดโอนจงึทลูทา่นผู้นั Wนวา่ “โอ ทา่นเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกบัพวกเราแล้ว 
ไฉนเหตเุหลา่นี Wจงึเกิดขึ Wนแก่เราเลา่ และการอศัจรรย์ทั Wงหลายของพระองค์ซึ3งบรรพบรุุษ
เคยเลา่ให้เราฟังวา่ ‘พระเยโฮวาห์ทรงนําเราออกจากอียปิต์มิใชห่รือ’ แตส่มยันี Wพระเยโฮ
วาห์ทรงทอดทิ Wงเราเสยีแล้ว และทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียน”  
14 และพระเยโฮวาห์ทรงหนัมาหาเขาตรัสวา่ “จงไปชว่ยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื Wอมมือ
พวกมีเดียนด้วยกําลงัของเจ้านี3แหละ เราใช้เจ้าให้ไปแล้ว มิใชห่รือ”  
15 กิเดโอนจงึกราบทลูวา่ “โอ ข้าแตอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะชว่ยอิสราเอลได้
อยา่งไร ดเูถิด ครอบครัวของข้าพระองค์ตํ3าต้อยที3สดุในคนมนสัเสห์ และตวัข้าพระองค์ก็
เป็นคนเลก็น้อยที3สดุในวงศ์วานบดิาของข้าพระองค์”  
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัเขาวา่ “แตเ่ราจะอยูก่บัเจ้าแน ่และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอ
ยา่งกบัตีคนคนเดียว”  

มาระโก 2:22 และไมมี่ผู้ใดเอานํ Wาองุน่ใหมม่าใสไ่ว้ในถงุหนงัเก่า ถ้าทําอยา่งนั Wนนํ Wาองุน่
ใหมจ่ะทําให้ถงุเก่านั Wนขาดไป นํ Wาองุน่นั Wนจะไหลออก ถงุหนงัก็จะเสยีไป แตนํ่ Wาองุน่ใหม่
นั Wนต้องใสไ่ว้ในถงุหนงัใหม”่ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ทตูสวรรค์ของพระเจ้าเรียกกิเดโอนตาม DNA ใหมข่องเขาในฐานะนกัรบผู้กล้า

หาญไมใ่ชค่นนวดข้าวสาลใีนบอ่ยํ3าองุน่! 
2. DNA ใหมที่3พระเจ้าต้องการให้คณุมีโดยมีพื Wนฐานจากการทรงเรียกของ

พระองค์ในชีวิตของคณุคืออะไร 
3. คณุจะเปลี3ยนแปลงถงุหนงัของคณุใหม ่หรือ DNA ที3คณุจะสามารถบรรจเุหล้า

องุน่ใหมแ่หง่การเปิดเผยสาํแดงและการรื WอฟืWนของพระองค์อยา่งเตม็ที3ได้
อยา่งไร 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเพื3อที3คริสเตียนจะได้รับ DNA ที3เหนือธรรมชาต ิ
2. อธิษฐานที3เราจะมาดวูา่พระเจ้าทรงมองเหน็เราอยา่งไรและลกุขึ Wนสูก่ารเรียก

ของเรา 
3. อธิษฐานที3คริสตจกัรจะยอมให้พระเจ้าเปลี3ยนถงุหนงัของเราใหม ่เพื3อให้เราจะ

สามารถบรรจเุหล้าองุน่ใหมข่องพระองค์ - มีความสาํคญัตอ่ชยัชนะในยคุ
สดุท้าย 


