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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 37 : 6 August 2021 
“The Qualifications for Warfare!” 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

2 Cor 10:3 (NKJV)  For though we walk in the flesh, we do not war 
according to the flesh. 4 For the weapons of our warfare are not 
carnal but mighty in God for pulling down strongholds, 5 casting 
down arguments and every high thing that exalts itself against the 
knowledge of God, bringing every thought into captivity to the 
obedience of Christ, 6 and being ready to punish all disobedience 
when your obedience is fulfilled. ...13 We, however, will not boast 
beyond measure, but within the limits of the sphere which God 
appointed us—a sphere which especially includes you. 14 For we 
are not overextending ourselves (as though our authority did not 
extend to you), for it was to you that we came with the gospel of 
Christ; 15 not boasting of things beyond measure, that is, in other 
men’s labors, but having hope, that as your faith is increased, we 
shall be greatly enlarged by you in our sphere, 16 to preach the 
gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man’s 
sphere of accomplishment. 

1 Sam 15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, And 
stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected 
the word of the Lord, He also has rejected you from being king.”   

Eph 6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against 
principalities, against powers, against the rulers of the darkness of 
this world, against spiritual wickedness in high places.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Strongholds are mindsets built over time based on the lies 

of the enemy that cause feelings of hopelessness. 
2. They can be brought down not with physical weapons but 

the powerful spiritual weapons of the Lord.  
3. We are engaged in spiritual warfare when we are 

instruments through which God judges disobedience!  

Prayer Guide 
1. Pray that you prepare to wage a successful warfare by 

obeying God 100% as warfare is punishing the disobedience 
around us. (2 Cor 10:6) 

2. Pray for humility and understanding of your assignment and 
authority! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 37 : 6 สิงหาคม 2021 

“คุณสมบตัใินการทาํสงคราม!” 
(FP 33-40: การทาํสงครามเพื&อยดึครอง!) 

2 โครินธ์ 10:3 เพราะว่า ถึงแม้เรายงัดําเนินอยู่ในเนื 9อหนงัก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตาม
ฝ่ายเนื 9อหนงั 4 (เพราะว่าศาสตราวธุแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื 9อหนงั แต่มี
อานุภาพอันยิLงใหญ่จากพระเจ้าทีLจะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) 5 คือทําลาย
ความคิด และทิฐิมานะทุกประการทีLตั 9งตวัขึ 9นขดัขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนํา
ความคิดทกุประการให้เข้าอยู่ใต้บงัคบัจนถึงเชืLอฟังพระคริสต์ 6 และพร้อมทีLจะแก้แค้น
การไม่เชืLอฟังทกุอย่าง ในเมืLอความเชืLอฟังของท่านทั 9งหลายจะสําเร็จ...13 ฝ่ายเราจะไม่
โอ้อวดในสิLงใดเกินขอบเขต แต่ว่าจะอวดในขอบเขตทีLพระเจ้าทรงจดัไว้ให้เรา และพวก
ท่านก็อยู่ในขอบเขตนั 9น 14 การทีLมาถึงท่านนั 9น มิใช่โดยการล่วงขอบเขตอนัควร เรามา
จนถึงท่านทั 9งหลายเพืLอประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 15 เรามิได้โอ้อวดเกิน
ขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานทีLคนอืLนได้กระทํา แต่เราหวงัใจว่า เมืLอความเชืLอของท่าน
จําเริญมากขึ 9นแล้ว ท่านจะช่วยเราให้ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีกเป็นอนัมากตาม
ขนาดของเรา 16 เพืLอเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตทีLอยู่นอกท้องถิLนของพวก
ทา่น โดยไมโ่อ้อวดเรืLองการงานทีLคนอืLนได้ทําไว้พร้อมแล้วนั 9น 

1 ซามูเอล 15:23 (TNCV)  เพราะการละเมิดฝ่าฝืนก็เป็นเหมือนบาปจากการเล่นไสย
ศาสตร์ และความหยิLงทะนงก็เหมือนบาปจากการกราบไหว้รูปเคารพ เนืLองจากท่านได้
ละเลยพระดํารัสขององค์พระผู้ เป็นเจ้า พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่ง
กษัตริย์” 

เอเฟซัส 6:12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กบัเนื 9อหนงัและเลือดแต่ต่อสู้กบัเทพผู้ครอง ศกัดิ
เทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแหง่โลกนี 9 ตอ่สู้กบัเหลา่วิญญาณทีLชัLวในสถานฟา้
อากาศ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา! 
1. ป้อมปราการต่างๆ คือความคิดทีLถูกสร้างขึ 9นตามเวลาทีLผ่านไปซึLงขึ 9นกับคํา

โกหกของศตัรูทีLทําให้รู้สกึสิ 9นหวงั 
2. พวกมารสามารถถกูโค่นลงได้ไม่ใช่ด้วยอาวธุทางกายภาพแต่ด้วยอาวธุทีLทรง

พลงัฝ่ายวญิญาณของพระเจ้า 
3. เรามีสว่นร่วมในสงครามฝ่ายวิญญาณเมืLอเราเป็นเครืLองมือทีLพระเจ้าพิพากษา

ความไมเ่ชืLอฟัง! 

หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานให้คณุเตรียมทําสงครามทีLประสบความสําเร็จโดยการเชืLอฟังพระเจ้า 
100% เพราะสงครามนั 9นคือการลงโทษความไม่เชืLอฟังทีLอยู่รอบตวัเรา (2 โค
รินธ์ 10:6) 

2. อธิษฐานเผืLอความถ่อมใจ และความเข้าใจในงานมอบหมายและสิทธิอํานาจ
ของคณุ! 


