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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 
   

Day 39: 8 August 2021 
 Overcoming the Python spirit! 
(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

  
Acts 16:16 (NKJV) Now it happened, as we went to prayer, that a 
certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who 
brought her masters much profit by fortune-telling. 17 This girl 
followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the 
servants of the Most High God, who proclaim to us the way of 
salvation.” 18 And this she did for many days. But Paul, greatly 
annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name 
of Jesus Christ to come out of her.” And he came out that very 
hour. 19 But when her masters saw that their hope of profit was 
gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the 
marketplace to the authorities. 
  
Acts 2:1 When the Day of Pentecost had fully come, they were all 
with one accord in one place. 2 And suddenly there came a sound 
from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole 
house where they were sitting.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The python spirit is after the breath of life in us!  Breath, 

wind, air are symbols of the Holy Spirit. 
2. The python spirit is wanting to bring the false prophetic to 

the church. 
3. Strengthen yourself in the Lord as the python spirit will 

cause fatigue, exhaustion or grief that depletes. 
 

Prayer Guide 
1. Pray that you will keep up your time with God in 

thanksgiving, praise and worship - use your breath for God. 
2. Command the python spirit to leave after you have prayed 

up and full of the faith of God. 
3. Pray for discernment of the deception of the python 

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

วันที& 39: 8 สิงหาคม 2021 

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

กิจการ16:16 เมื$อเรากําลงัออกไปยงัที$สําหรับอธิษฐาน มีทาสสาวคนหนึ$งที$มีผีหมอดู
เข้าสิงมาพบกบัเรา (นางหาเงินให้กบัเจ้านายทั Gงหลายของนางได้เป็นจํานวนมากด้วย
วิธีการทํานายทายทกั) JKนางเดินตามเปาโลกบัเราไป ร้องว่า “คนเหล่านี Gเป็นทาสของ
พระเจ้าสงูสดุ มากลา่วประกาศทางรอดกบัพวกท่าน” JTและนางทําแบบนี Gอยู่หลายวนั 
แต่เปาโลรําคาญใจ หนัมาสั$งผีนั Gนว่า “ในพระนามของพระเยซูคริสต์ จงออกมาจากตวั
เขา” ผีนั Gนก็ออกทนัทีJYสว่นพวกเจ้านายของนางเมื$อเห็นวา่หมดหวงัจะได้เงินแล้ว พวก
เขาจงึจบัเปาโลและสลิาสลากมาหาพวกเจ้าพนกังานยงัที$วา่การเมือง 

กจิการ 2:1 เมื$อวนัเทศกาลเพน็เทคอสต์มาถงึ จําพวกศิษย์จงึรวมอยูใ่นที$แหง่เดียวกนั [
ในทนัใดนั Gนมีเสยีงมาจากฟา้เหมือนเสยีงพายกุล้าสั$นก้องทั$วตกึที$เขานั$งอยูน่ั Gน 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา! 
1. วิญญาณงูร้ายจะตามล่าลมหายใจแห่งชีวิตของเรา! ลมหายใจ ลม และ

อากาศล้วนเป็นสญัลกัษณ์เลง็ถงึพระวิญญาณ 
2. วญิญาณงรู้ายต้องการที$จะนําการเผยสาํแดงเทียมเทจ็เข้ามาในคริสตจกัร 
3. เสริมกําลงัขึ Gนในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเนื$องจากวิญญาณงรู้ายจะทําให้เหนื$อยล้า 

หมดกําลงัหรือโศกเศร้าซึ$งทําให้เกิดการสญูเสยี  
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที$คณุจะใช้เวลาอยู่ในการโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า การสรรเสริญ

และการนมสัการซึ$งเป็นการใช้ลมหายใจของคณุเพื$อพระเจ้า 
2. สั$งวิญญาณงรู้ายให้ออกไปจากคณุในขณะที$คณุอดอาหารอธิษฐานและเต็ม

ล้นด้วยความเชื$อของพระเจ้า 
3. อธิษฐานขอการสงัเกตวิญญาณเหนือการหลอกลวงของวิญญาณงรู้าย 


