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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 38: 7 August 2021 
The Weapons of Warfare! 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

Rev 12:11  (NKJV) And they overcame him by the blood of the Lamb 
and by the word of their testimony, and they did not love their lives 
to the death. ...13 Now when the dragon saw that he had been cast 
to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male 
Child. 14 But the woman was given two wings of a great eagle, that 
she might fly into the wilderness to her place, where she is 
nourished for a time and times and half a time, from the presence 
of the serpent. ...17 And the dragon was enraged with the woman, 
and he went to make war with the rest of her offspring, who keep 
the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. 

2 Cor 10:3 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,   

Phil 2:9 Therefore God also has highly exalted Him and given Him 
the name which is above every name, 10 that at the name of Jesus 
every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, 
and of those under the earth, 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Spiritual warfare is simply the clash of the Kingdoms - Light 

versus darkness. 
2. Strongholds, high things must be cast down to set people 

free. 
3. The warfare will intensify as we draw closer and closer to 

the Second Coming of Jesus Christ. 

Prayer Guide 
1. Pray that you will run into the battle for which victory has 

been ordained for you. 
2. Pray how to use the different weapons of warfare. 
3. Begin to war now so that you will grow in faith and 

authority to prevail in more intensified wars!  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 38: 7 สิงหาคม 2021 

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

วิวรณ์ 12:11 พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และด้วยคําพยานของ
พวกเขาเอง และพวกเขาไมไ่ด้รักตวักลวัตาย… @A เมืCอพญานาคตวันั Eนเห็นวา่มนัถกูโยน
ลงไปทีCแผน่ดินโลกแล้ว มนัก็ไลต่ามหญิงทีCคลอดบตุรชายนั Eน @N แตพ่ระเจ้าประทานปีก
ของนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงคนนั Eน เพืCอว่านางจะบินเข้าไปในถิCนทรุกนัดารให้พ้น
หน้างูตัวนั Eน… @R และพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั Eน มันจึงออกไปทําสงครามกับ
พงศ์พนัธุ์ทีCเหลืออยู่ของนาง คือคนทั EงหลายทีCรักษาพระบญัญัติของพระเจ้าและยึดถือ
คําพยานของพระเยซ ู

2 โครินธ์ 10:3 เพราะวา่ ถึงแม้วา่เราดําเนินชีวิตอยูใ่นร่างกายมนษุย์ แตเ่ราก็ไมไ่ด้สู้รบ
ตามแบบมนษุย์ทัCวๆ ไป N เพราะวา่อาวธุของเราทีCใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนษุย์ แตเ่ป็นฤทธา
นภุาพจากพระเจ้าทีCจะทําลายปอ้มปราการได้ คือทําลายเหตผุลปลอมทั Eงหลาย 

ฟีลิปปี 2:9 เพราะฉะนั Eนพระเจ้าจงึทรงยกพระองค์ขึ Eนสงูสดุ และประทานพระนามเหนือ
นามทั Eงหมดแก่พระองค์ @\ เพืCอทีCว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั Eน ทุกชีวิตในสวรรค์ 
บนแผน่ดนิโลก และใต้พื Eนแผน่ดนิโลก จะคกุเขา่ลงกราบพระองค์ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา! 

1. สงครามฝ่ายวิญญาณคือการปะทะกนัของอาณาจกัร – ความสว่างกบัความ
มืด 

2. ปอ้มปราการ และเทพผู้ครองในทีCสงูต้องถกูโคน่ลงเพืCอปลดปลอ่ยคนให้เป็นไท 
3. การทําสงครามจะเข้มข้นขึ EนเมืCอเราเข้าใกล้การเสด็จมาครั EงทีCสองของพระเยซู

คริสต์มากขึ EนเรืCอยๆ 

 
หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานทีCคณุจะเข้าสูส่งครามทีCได้ชยัชนะได้ถกูกําหนดไว้แล้วสาํหรับคณุ 
2. อธิษฐานในการใช้อาวธุของการทําสงครามแตล่ะประเภท 
3. เริCมทําสงครามตอนนี EเพืCอทีCคณุจะเติบโตในความเชืCอและสิทธิอํานาจทีCจะมีชยั

ชนะในสงครามทีCเข้มข้นยิCงขึ Eน! 


