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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 6 : 6 July 2021 
“PAGA – Successful Intercession” 

Walter Wink: History belongs to the Intercessors! 

Isaiah 59:16 He saw that there was no man, And wondered that there 
was no intercessor (PAGA); Therefore His own arm brought salvation 
for Him; And His own righteousness, it sustained Him 

Acts 13:1  Now in the church that was at Antioch there were certain 
prophets and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius 
of Cyrene, Manaen who had been brought up with Herod the tetrarch, 
and Saul. 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon! 

My definition of PAGA intercession 

Intimating God through ministering to Him in worship and prayer,   
receiving the mantle of Revelation, Authority and Passion (RAP) to unleash 
the arrows of heavenly decree to accomplish the will of heaven. 

1. PAGA intercession is like launching guided missiles or remote 
controlled drones against enemy targets. 

2. It is not launching blindly and hoping some will hit the targets. 
3. We must minister to the Lord, praying in tongues unceasingly to 

keep our communion with the Lord ever ready to receive from 
Him. 
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Prayer Guide: 
1. Focus on the situation, receive the revelation and unleash the Word 

like arrows and missiles. 
2. Know the realm of your authority so that the right people can 

unleash the appropriate warfare against the enemy. 
3. Receiving PASSION from the Lord is very important as it fires up 

your will to act on it. 
4. Remember to submit to authority and do not open any doors or 

allow any foothold in your life for the enemy. 
5. Go deeper in the Lord – FaceTime Him more and receive revelation 

and instructions. Then travail and unleash PAGA! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 6 : 6 กรกฎาคม 2021 

“PAGA” (พากา) – การอธิษฐานวงิวอนที8ประสบความสาํเร็จ 
วอลเทอร์ วงิค์ : ประวัตศิาสตร์เป็นของนักอธิษฐานวงิวอน! 

อิสยาห์ 59:16 พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีคนใดเลย ทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มีใคร       
อ้อนวอน (PAGA) เผืBอ เพราะฉะนั Dนพระกรของพระองค์เองก็นําความรอดมาสู่พระองค์   
และความชอบธรรมของพระองค์ชูพระองค์ไว้ 

กิจการ 13:1 คราวนั DนในคริสตจักรทีBอยู่ในเมืองอันทิโอก มีบางคนทีBเป็นผู้พยากรณ์และ
อาจารย์ มีบารนาบสั สเิมโอนทีBเรียกวา่นิเกอร์ กบัลสูอิสัชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผู้ ได้รับการ
เลี Dยงดเูตบิโตขึ Dนด้วยกนักบัเฮโรดเจ้าเมืองและเซาโล 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

คํานิยามของผมสาํหรับการอธิษฐานวิงวอนแบบ PAGA 

การใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการปรนนิบัติต่อพระองค์ในการนมัสการและ           
การอธิษฐาน รับเสื Dอคลุมแห่งการเปิดเผยสําแดง (Revelation) สิทธิอํานาจ (Authority) 
และความร้อนรน (Passion) = RAP เพืBอปลดปล่อยลกูศรแห่งพระราชกฤษฎีกาแห่ง
สวรรค์เพืBอให้บรรลพุระประสงค์ของสวรรค์ 

1. การอธิษฐานวิงวอนแบบ PAGA ก็เหมือนกับการยิงขีปนาวุธนําวิถีหรือโดรนทีB
ควบคมุจากระยะไกลไปยงัเป้าหมายของศตัรู 

2. มนัไมไ่ด้เป็นการยิงแบบสุม่สีBสุม่ห้าและหวงัวา่บางลกูจะยิงถกูเปา้หมายได้ 
3. เราจะต้องปรนนิบตัิต่อพระเจ้า อธิษฐานภาษาแปลกๆ อย่างไม่ลดละ เพืBอรักษา

ความสนิทสนมของเรากับพระเจ้าตลอดเวลา และพร้อมเสมอทีBจะรับจาก
พระองค์ 
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หวัข้ออธิษฐาน : 

1. จดจ่อไปทีBสถานการณ์  รับการเปิดเผยสําแดง  และปลดปลอ่ยพระวจนะเหมือน
ดัBงลกูธนแูละขีปนาวธุ 

2. จงรู้ขอบเขตแห่งสิทธิอํานาจของคณุ เพืBอให้คนทีBถกูต้องสามารถปลดปล่อยการ
ทําสงครามทีBเหมาะสมตอ่ต้านกบัศตัรูได้ 

3. จงรับเอาความร้อนรนจากพระเจ้าเป็นสิBงทีBความสําคญัมาก เพราะจะเป็นการจดุ
ไฟให้คณุลงมือทําตามนั Dน 

4. จดจําในการนบนอบต่อสิทธิอํานาจและไม่เปิดประตใูดๆ หรือยอมให้พื DนทีBใดๆ 
กบัศตัรูในชีวติของคณุ 

5. ลงลึกในพระเจ้ามากขึ Dน – จัดเวลาพบพระพักตร์พระองค์มากขึ Dน และรับการ
เปิดเผยและคําแนะนําตา่งๆ จากนั Dนบม่ไว้และปลดปลอ่ย PAGA ออกมา! 


