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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 12: 12 July 2021 
“Awakened through Prophetic Light!” 

2 Peter 1:16 For we did not follow cunningly devised fables when we 
made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, 
but were eyewitnesses of His majesty. 17 For He received from God 
the Father honor and glory when such a voice came to Him from the 
Excellent Glory: “This is My beloved Son, in whom I am well pleased.” 
18 And we heard this voice which came from heaven when we were 
with Him on the holy mountain. 19 And so we have the prophetic word 
confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark 
place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts; 
20 knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private 
interpretation, 21 for prophecy never came by the will of man, but holy 
men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The transfiguration was a foretaste of the 7th day (7000 Years) 

of human history!  
2. We do not rely on cunningly devised fables about the Second 

Coming of Jesus but upon the prophetic Word of God. 
3. We must understand the prophetic word confirmed - it is a light 

that shines in a dark place!   
4. We must understand the prophetic scriptures to become a true 

prophetic church and they will light up our understanding of 
the end times.  
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Prayer Guide 
1. Pray that the Church of Jesus Christ will become prophetic by 

reading and teaching the prophecies in the Bible especially 
about the end times. 

2. Let the church be led by the Spirit of prophecy and not 
constrained by the structure of programs.  

3. Pray for a fresh baptism of fire and activate the prophetic in us!  
(Joel 2) 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 12 : 12 กรกฎาคม 2021 
ปลุกให้ตื&นขึ <นผ่านแสงสว่างแห่งการเผยสาํแดง! 

2 เปโตร 1:16 เพราะว่าเมื*อเราได้ประกาศให้ท่านทั 7งหลายทราบถึงฤทธิAเดชของพระเยซูคริสต์
ของเรา และการที*พระองค์จะเสด็จมานั 7น เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที*เขาแต่งขึ 7นอย่างชาญ
ฉลาด แต่เราเป็นพยานผู้ รู้เห็นความยิ*งใหญ่ของพระองค์ BC เพราะว่าคราวเมื*อพระองค์ได้ทรง
รับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดา และพระสรุเสียงจากพระสิริอนัยิ*งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ 
ตรัสแก่พระองค์ว่า “ท่านผู้ นี 7เป็นบตุรที*รักของเรา เราชอบใจท่านผู้ นี 7มาก” BD เราก็ได้ยินพระสุ
รเสียงนี 7จากสวรรค์ เพราะวา่เราได้อยู่กบัพระองค์ที*ภเูขาบริสทุธิAนั 7น BE และเรามีคําพยากรณ์ที*
แน่นอนยิ*งกว่านั 7นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทั 7งหลายจะถือตามคํานั 7น เพราะคํานั 7นเป็นเสมือน
แสงประทีปที*สอ่งสวา่งในที*มืด จนกวา่แสงอรุณจะขึ 7น และดาวประจํารุ่งจะผดุขึ 7นในใจของทา่น
ทั 7งหลาย FGท่านทั 7งหลายต้องเข้าใจข้อนี 7ก่อน คือผู้หนึ*งผู้ ใดจะตีความหมายคําของผู้ เผยพระ
วจนะในพระคมัภีร์เอาเองไมไ่ด้ FB เพราะวา่คําของผู้ เผยพระวจนะนั 7น ไมไ่ด้มาจากความคิดใน
จิตใจของมนษุย์ แต่มนษุย์ได้กลา่วคําซึ*งมาจากพระเจ้า ตามที*พระวิญญาณบริสทุธิAได้ทรงดล
ใจเขา 
 
หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

1. การจําแลงพระกายของพระเยซนูั 7นเป็นเหมือนการมีประสบการณ์ลว่งหน้าของ
วนัที* [ ([,^^^ ปี) ของประวตัศิาสตร์มนษุย์! 

2. เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที*เขาแต่งขึ 7นอย่างชาญฉลาดเกี*ยวกับการเสด็จมาครั 7งที*
สองของพระเยซ ูแตไ่ว้ใจในพระวจนะแหง่การเผยสาํแดงของพระเจ้า 

3. เราต้องเข้าใจถึงคําพยากรณ์ที*ได้รับการยืนยนั ว่าเป็นดั*งแสงสว่างที*สอ่งสว่างในที*
มืด! 

4. เราต้องเข้าใจถงึคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์เพื*อที*จะเป็นคริสตจกัรที*เคลื*อนไปในการ
เผยสําแดงที*แท้จริง และสิ*งเหล่านี 7จะทําให้ความเข้าใจของเราเกี*ยวกบัยคุสดุท้าย
กระจา่งขึ 7น 
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานให้คริสตจกัรของพระเยซูคริสต์ที*จะเคลื*อนไปในการเผยสําแดงโดยการ

อา่นและสอนคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์โดยเฉพาะเกี*ยวกบัยคุสดุท้าย 
2. ให้คริสตจกัรได้รับการนําโดยพระวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะและไม่ถกูจํากดั

โดยโครงสร้างของโปรแกรม 
3. อธิษฐานขอการรับบพัติศมาด้วยไฟที*สดใหมแ่ละการปลกุกระตุ้นการเผยสาํแดงใน

เรา! (โยเอล g) 


