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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 10:10 July 2021 
“Transfiguration Awakening!” 

Matthew 17:1 Now after six days Jesus took Peter, James, and John his 
brother, led them up on a high mountain by themselves; 2 and He was 
transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes 
became as white as the light. 3 And behold, Moses and Elijah appeared 
to them, talking with Him. 4 Then Peter answered and said to Jesus, 
“Lord, it is good for us to be here; if You wish, let us make here three 
tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah.” 5 While 
he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them; and 
suddenly a voice came out of the cloud, saying, “This is My beloved 
Son, in whom I am well pleased. Hear Him!” 6 And when the disciples 
heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. 7 But Jesus 
came and touched them and said, “Arise, and do not be afraid.” 8 When 
they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. 

Matthew 24:34 Assuredly, I say to you, this generation will by no means 
pass away till all these things take place. 35 Heaven and earth will pass 
away, but My words will by no means pass away. 

Luke 16:16 The law and the prophets were until John. Since that time 
the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. We must be awakened to the most powerful transition that Jesus 
inaugurated - into the Kingdom of God!  

2. Jesus did not come to abolish the law and the prophets - He came 
to fulfil them by ushering the Kingdom of God. 

3. We must behold Jesus as the Lamb of God slain from the foundations 
of the world and also as the Lion of Judah full of glory and Power!  

 
Prayer Guide 

1. Let the people awaken to the Revelation that the Kingdom of God 
is the fulfilment of the law and the prophets 

2. The revelation of the Glory of the Kingdom will come upon the church 
of Jesus Christ!  

3. We too will carry the glory of God like Jesus! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 10 : 10 กรกฎาคม 2021 

“การปลุกให้ตื-นขึ 1นสู่การเปลี-ยนสภาพใหม่!” 

มัทธิว 17:1 ครั %นลว่งไปได้หกวนัแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายของ
ยากอบ ขึ %นภเูขาสงูแต่ลําพงั 2 แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลีGยนไปต่อหน้าเขา พระพกัตร์
ของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 3 ดูเถิด 
โมเสสและเอลียาห์ก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั %น กําลงัเฝา้สนทนากบัพระองค์ 4 ฝ่าย 
เปโตรทลูพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า ซึGงพวกข้าพระองค์อยู่ทีGนีGก็ดี ถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ 
พวกข้าพระองค์จะทําพลบัพลาสามหลงัทีGนีG สําหรับพระองค์หลงัหนึGง สําหรับโมเสสหลงัหนึGง 
สําหรับเอลียาห์หลงัหนึGง” 5 เปโตรทลูยงัไม่ทนัขาดคํา ดเูถิด ก็บงัเกิดมีเมฆสกุใสมาปกคลมุ
เขาไว้ แล้วดเูถิด มีพระสรุเสียงออกมาจากเมฆนั %นว่า “ท่านผู้ นี %เป็นบตุรทีGรักของเรา เราชอบใจ 
ท่านผู้ นี %มาก จงฟังท่านเถิด” 6 ฝ่ายพวกสาวกเมืGอได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลวัยิGงนกั 7 พระเยซู
จึงเสด็จมาถกูต้องเขาแล้วตรัสว่า “จงลกุขึ %นเถิด อย่ากลวัเลย” 8 เมืGอเขาเงยหน้าดก็ูไม่เห็น
ผู้ใด เหน็แตพ่ระเยซอูงค์เดียว  

มัทธิว 24:34 เราบอกความจริงแก่ท่านทั %งหลายว่า คนชัGวอายุนี %จะไม่ล่วงลบัไปจนกว่าสิGง  
ทั %งปวงนี %จะสาํเร็จ 35 ฟา้และดนิจะลว่งไป แตค่ําของเราจะสญูหายไปหามิได้เลย 

ลูกา 16:16 มีพระราชบญัญตัิและศาสดาพยากรณ์มาจนถงึยอห์น ตั %งแตน่ั %นมาเขาก็ประกาศ
เรืGองอาณาจกัรของพระเจ้า และคนทั %งปวงก็ชิงกนัเข้าไปในอาณาจกัรนั %น 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เราจะต้องตืGนขึ %นสูก่ารเปลีGยนแปลงทีGทรงพลงัทีGสดุทีGพระเยซทูรงเปิดฉากขึ %น - เข้าสู่

อาณาจกัรของพระเจ้า! 
2. พระเยซไูมไ่ด้มาเพืGอยกเลกิธรรมบญัญตัิและผู้ เผยพระวจนะ - พระองค์มาเพืGอทําให้

สาํเร็จโดยการนําเข้าสูอ่าณาจกัรของพระเจ้า 
3. เราจะต้องมองดทีูGพระเยซูในฐานะลกูแกะของพระเจ้าทีGถกูสงัหารตั %งแต่วางรากฐาน

ของโลกและในฐานะสงิห์แหง่ยดูาห์ทีGเตม็เปีGยมด้วยพระสริิและฤทธิdอํานาจ! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. ให้ผู้ คนตืGนขึ %นสู่การเปิดเผยว่าอาณาจักรของพระเจ้าคือการบรรลุผลสําเร็จของ

ธรรมบญัญตัแิละผู้ เผยพระวจนะ 
2. การสําแดงของพระสิริแห่งอาณาจักรจะลงมาอยู่เหนือคริสตจักรของพระเยซู

คริสต์! 
3. เรามีพระสริิของพระเจ้าเหมือนทีGพระเยซทูรงมีเชน่กนั! 

 


