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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 31 : 31 July 2021 
“Stretch the Cords of Faith!” 

(FP 25-32: Strengthen to Occupy!) 

Heb 11:30 (NKJV) By faith the walls of Jericho fell down after they 
were encircled for seven days. 31 By faith the harlot Rahab did not 
perish with those who did not believe, when she had received the 
spies with peace. 32 And what more shall I say? For the time would 
fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also 
of David and Samuel and the prophets: 33 who through faith 
subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, 
stopped the mouths of lions, 34 quenched the violence of fire, 
escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, 
became valiant in battle, turned to flight the armies of the 
aliens. 35 Women received their dead raised to life again. 

Heb 12:1 Therefore we also, since we are surrounded by so great a 
cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which 
so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is 
set before us, 2 looking unto Jesus, the author and finisher of our 
faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, 
despising the shame, and has sat down at the right hand of the 
throne of God.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Luke 18:8 says the Lord is looking for people with FAITH 

when He returns.  
2. FAITH is crucial as it comes from the Rhema word of God 

and it pleases the Lord as we walk in intimacy and 
revelation. 

3. True FAITH of God will cause you to overcome every 
obstacle to obtain all the promises of God.=  

Prayer Guide 
1. Pray that we will always walk in FAITH triggered by the 

revelational Word of God. 
2.  Pray that we will keep on knowing God and do great 

exploits through great FAITH. 
3. Let God stretch your cords of FAITH to fulfil your 

assignments.   
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 31 : 31 กรกฎาคม 2021 

“ยืดสายแห่งความเชื0อออกไป!” 
(FP 25-32: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง!) 

ฮีบรู 11:30 เพราะความเชื,อ เมื,อพวกอิสราเอลล้อมกําแพงเมืองเยรีโคไว้ถึงเจ็ดวนัแล้ว
กําแพงเมืองก็พงัลง CD เพราะความเชื,อ ราหบัหญิงแพศยาจงึมิได้พินาศไปพร้อมกบัคน
เหลา่นั Gนที,มิได้เชื,อ เพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอยา่งดี CE และข้าพเจ้าจะกลา่ว
อะไรตอ่ไปอีกเลา่ เพราะไม่มีเวลาพอที,จะกลา่วถึง กิเดโอน บาราค แซมสนั เยฟธาห์ ดา
วิด และซามเูอล และผู้ เผยพระวจนะทั Gงหลาย CC เพราะความเชื,อทา่นเหลา่นั Gนจงึได้มีชยั
เหนือดินแดนต่างๆ ได้ตั Gงระบบความยตุิธรรม ได้รับผลของพระสญัญา ได้ปิดปากสิงห์  
CF ได้ดบัไฟที,ไหม้อยา่งรุนแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความออ่นแอของทา่นก็กลบัเป็นความ
เข้มแข็ง มีกําลงัความสามารถในการทําสงคราม ได้ตีกองทพัประเทศอื,นๆ แตกพ่ายไป 
CG พวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที,กลบัฟืGนคืนชีวิตขึ Gนมาอีก บางคนก็ถกูทรมาน แต่
ก็ไมย่อมรับการปลดปลอ่ย เพื,อเขาจะได้กลบัมีชีวิตที,ดีกวา่นั Gนอีก 

ฮีบรู 12:1 เหตฉุะนั Gน ครั Gนเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั Gนอยู่รอบข้าง ให้เราทิ Gงของหนกัทกุ
สิ,งที,ขดัข้องอยู่ และการผิดที,เรามกัง่ายกระทํานั Gน และการวิ,งแข่งกนัที,กําหนดไว้สําหรับ
เรานั Gน ให้เราวิ,งด้วยความเพียรพยายาม 2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ ริเริ,มความเชื,อ และผู้
ทรงทําให้ความเชื,อของเราสําเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที,มีอยู่ตรงหน้านั Gน พระองค์ได้
ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ,งสําคญัอะไร และได้เสด็จประทับ
เบื Gองขวาพระที,นั,งของพระเจ้าแล้ว 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ลกูา WX:X กลา่ววา่พระเจ้ากําลงัมองหาคนที,มีความเชื*อเมื,อพระองค์เสดจ็กลบัมา 
2. ความเชื*อเป็นสิ,งสาํคญัเพราะมาจากพระวจนะแบบเรมา่ (Rhema) ของพระเจ้า

และเป็นที,พอพระทยัพระเจ้าเมื,อเราดําเนินชีวิตในความสนิทสนมและการ
เปิดเผยสาํแดง 

3. ความเชื*อแท้ของพระเจ้าจะทําให้คณุเอาชนะอปุสรรคทกุอยา่งเพื,อรับพระ
สญัญาทั Gงหมดของพระเจ้าได้ 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที,เราจะดําเนินชีวิตในความเชื*อซึ,งได้รับการกระตุ้นโดยพระวจนะของ

พระเจ้าที,ได้รับการเปิดเผยเสมอ 
2. อธิษฐานที,เราจะรู้จกัพระเจ้ามากยิ,งขึ Gนตอ่ๆไป และทําการอยา่งเกิดผลยิ,งใหญ่

ผา่นความเชื*ออนัแรงกล้า 
3. ให้พระเจ้ายืดสายแหง่ความเชื*อของคณุเพื,อทําภารกิจที,คณุได้รับมอบหมายให้

สาํเร็จ 


