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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 27: 27 July 2021 
“Rebuild Your Foundation” 

(FP 25-32: Strengthen to Occupy) 
 
Isaiah 58:12 (NKJV) Those from among you shall build the old waste 
places; You shall raise up the foundations of many generations; And 
you shall be called the Repairer of the Breach, The Restorer of Streets  
to Dwell In. 
  
Psalm 11:3 If the foundations are destroyed, What can the righteous 
do? 
 
Genesis 28:17 And he was afraid and said, “How awesome is this 
place! This is none other than the house of God, and this is the gate  
of heaven!” 
 
1 Corinthians 3:10 According to the grace of God which was given 
to me, as a wise master builder I have laid the foundation, and 
another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. 
11For no other foundation can anyone lay than that which is laid, 
which is Jesus Christ. 12 Now if anyone builds on this foundation 
with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, 13 each one’s 
work will become clear; for the Day will declare it, because it will be 
revealed by fire; and the fire will test each one’s work, of what sort 
it is.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The apostles of God are called to lay the apocalyptic foundation 
of the Church for the end times. 

2. This is the time to lay the foundation of the end times for many 
generations!  It will be an Apostolic-Prophetic Foundation. 

3. All of us are called to build on the foundation that is being laid 
now.  

  
Prayer Guide 

1. Pray that the church will be aligned and will build upon the 
apocalyptic foundation for the end times. 

2. Pray that this foundation based on restoration theology will 
provide the foundation for end times Christians. 

3. Pray that you can rebuild your foundation in the Lord in the 
light of revelational teachings received. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 27: 27 กรกฎาคม 2021 

“สร้างรากฐานของคุณขึ 0นใหม่” 
(FP 25-32: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง) 

อิสยาห์ 58:FG และสิ&งปรักหกัพงัโบราณของเจ้าจะได้รับการสร้างขึ :นใหม่ เจ้าจะได้ซอ่ม

เสริมรากฐานของคนหลายชั&วอายมุาแล้วขึ :น เจ้าจะได้ชื&อวา่เป็นผู้ซอ่มกําแพงที&พงั 

ผู้ซอ่มแซมถนนให้คืนคงเพื&อจะได้อาศยัอยู ่

สดุด ี11:3 ถ้ารากฐานถกูทําลายเสยีแล้วคนชอบธรรมจะทําอะไรได้ 

ปฐมกาล 28:FH เขากลวัและพดูวา่ “สถานที&นี :ศกัดิRสทิธิRนกั สถานที&นี :มิใชอื่&นไกลเป็นที& 

ประทบัของพระเจ้า และประตฟูา้สวรรค์”  
 
1 โครินธ์ 3:10 โดยพระคณุของพระเจ้าซึ&งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ ชํานาญ และอีกคนหนึ&งก็มาก่อขึ :น ขอทกุคนจงระวงัให้ดี
ว่าเขาจะก่อขึ :นมาอย่างไร XX เพราะว่าผู้ ใดจะวางรากอื&นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที&วางไว้
แล้วคือพระเยซคูริสต์ XY บนรากนั :นถ้าผู้ใดจะก่อขึ :นด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า
แห้งหรือฟาง XZ การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวนัเวลาจะให้เห็นได้
ชดัเจน เพราะว่าจะเห็นชดัได้ด้วยไฟ ไฟนั :นจะพิสจูน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็น
อยา่งไร  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา 
1. อคัรทตูของพระเจ้าได้รับเรียกให้วางรากฐานของการเปิดเผยสําแดงของคริสตจกัร

ในวาระสดุท้าย 
2. นี&คือเวลาที&จะวางรากฐานของยคุสดุท้ายสําหรับคนหลายรุ่น! เป็นรากฐานของ

การเผยสําแดงแบบอคัรทตู  
3. เราทกุคนถกูเรียกให้สร้างบนรากฐานที&กําลงัวางอยูใ่นขณะนี : 

หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานที&คริสตจกัรจะถกูจดัเรียงและสร้างบนรากฐานแหง่การเปิดเผยสําแดง

สาํหรับยคุสดุท้าย 
2. อธิษฐานที&รากฐานนี :ซึ&งมีพื :นฐานจากศาสนศาสตร์แห่งการรื :อฟื:นจะเป็น

รากฐานสาํหรับยคุสดุท้ายของคริสเตียน 
3. อธิษฐานที&คุณสามารถสร้างรากฐานขึ :นใหม่ในพระเจ้าด้วยแสงสว่างแห่งคํา

สอนแหง่การเปิดเผยสาํแดงที&คณุได้รับอีกครั :ง 


