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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 13: 13 July 2021 
“Awakened to Watch!” 

Matthew 26:40 …Could you not watch with Me one hour? 

Matthew 25:6 “And at midnight a cry was heard: ‘Behold, the 
bridegroom is coming; go out to meet him!’   

Luke 21:34 “But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed 
down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that Day 
come on you unexpectedly. 35 For it will come as a snare on all those 
who dwell on the face of the whole earth. 36 Watch therefore, and 
pray always that you may be counted worthy to escape all these things 
that will come to pass, and to stand before the Son of Man.” 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. How did Jesus describe the conditions of the End Times 

especially just before His glorious return? 
2. Why is it more critical to watch and pray at the last hour? 
3. There are many things weighing people down that they might 

miss the rapture: What could they be?  How about you?  
 
Prayer Guide 

1. Pray that we will not fall asleep at the most crucial hour. 
2. The Church must awaken now before it is too late.  
3. The time of preparation is short - time to be fully awakened! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 13: 13 กรกฎาคม 2021 

“ตื&นขึ 8นเพื&อเฝ้าระวัง!” 

มัทธิว @A:CD …พวกทา่นจะเฝา้ระวงัอยูก่บัเราสกัชั8วโมงไมไ่ด้หรือ?  

มัทธิว @E:A ครั Aนเวลาเที8ยงคืนก็มีเสยีงร้องมาวา่ ‘ดเูถิด เจ้าบา่วมาแล้ว จงออกมารับทา่นเถิด’ 

ลูกา @F:GC แตจ่งระวงัตวัให้ดี เกลือกวา่ในเวลาหนึ8งเวลาใดใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกิน
และดื8ม และด้วยการเมา และด้วยคดิกงัวลถงึชีวิตนี A แล้วเวลานั Aนจะมาถงึทา่นโดยไมท่นัรู้ตวั GE 
เพราะว่าวนันั Aนจะมาดจุบ่วงแร้วถึงคนทั Aงปวงที8อยู่ทั8วพื Aนแผ่นดินโลก GA เหตฉุะนั Aนจงเฝา้ระวงั
และอธิษฐานอยู่ทกุเวลา เพื8อท่านทั Aงหลายสมควรที8จะพ้นเหตกุารณ์ทั Aงปวงซึ8งจะบงัเกิดมานั Aน 
และจะยืนอยูต่อ่หน้าบตุรมนษุย์ได้” 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. พระเยซูได้ทรงอธิบายถึงเงื8อนไขต่างๆเกี8ยวกบัยคุสดุท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ8งก่อน

การเสดจ็กลบัมาด้วยสงา่ราศีอนัรุ่งโรจน์ของพระองค์ไว้อยา่งไร? 
2. เพราะเหตใุดจงึเป็นสิ8งสาํคญัมากที8จะเฝา้ระวงัและอธิษฐานในชั8วโมงสดุท้าย? 
3. มีหลายสิ8งหลายอย่างที8ถ่วงผู้คนลง ที8อาจทําให้พวกเขาพลาดการรับขึ Aนไป : สิ8ง

เหลา่นั Aนคือสิ8งใดบ้าง? แล้วคณุละ่มีสิ8งเหลา่นั Aนหรือไม ่? 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที8เราจะไมผ่ลอ็ยหลบัไปในชว่งเวลาที8สาํคญัที8สดุ 
2. คริสตจกัรจะต้องตื8นขึ Aนเดีbยวนี Aก่อนที8จะสายเกินไป 
3. เวลาแหง่การเตรียมตวันั Aนสั Aนนกั – นี8คือเวลาที8ต้องตื8นขึ Aนอยา่งเตม็ที8แล้ว! 


