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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 28: 28 July 2021 
“Building Holy Altars” 

(FP 25-32: Strengthen to Occupy) 
 

1 Kings 18:30 (NKJV)  Then Elijah said to all the people, “Come near to 
me.” So all the people came near to him. And he repaired the altar of 
the Lord that was broken down. 31 And Elijah took twelve stones, 
according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom 
the word of the Lord had come, saying, “Israel shall be your name.” 
…36 And it came to pass, at the time of the offering of the evening 
sacrifice, that Elijah the prophet came near and said,… 37 Hear me, O 
Lord, hear me, that this people may know that You are the Lord God, 
and that You have turned their hearts back to You again.” 38 Then the 
fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood 
and the stones and the dust, and it licked up the water that was in the 
trench. 39 Now when all the people saw it, they fell on their faces; and  
they said, “The Lord, He is God! The Lord, He is God!”   
  
Matthew 21:12 Then Jesus went into the temple of God and drove out 
all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables 
of the money changers and the seats of those who sold doves. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. When you build your altar in faith and according to pattern, 

God will answer by FIRE!. 
2. Destinies of people, cities and nations are determined by 

whether evil or holy altars are prevailing. 
3. Evil altars must be overthrown violently and holy altars 

established to see a nation changed! 
  
Prayer Guide 

1. Pray that God will reveal the evil altars that must be 
overthrown in your lives.  Break free from them. 

2. Pray that you can build your holy altar of consecration, life 
of prayer and praise unto the Lord 

3. Establish holy altars with those in the same vicinity and 
Zoom in together during Fasting n Prayer and see powerful 
changes happening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  www.livingstreams.com/40days 

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

วันที& 28: 28 กรกฎาคม 2021 

“สร้างแท่นบชูาที/บริสุทธิ3” 
(FP 25-32: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง) 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:30 แล้วเอลียาห์พดูกบัประชาชนทั 9งปวงว่า “จงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า”
และประชาชนทั 9งปวงก็เข้ามาใกล้ท่าน และท่านก็ซ่อมแท่นบชูาของพระเจ้าทีDถกูทําลาย
ลงนั 9น GH เอลียาห์นําศิลาสิบสองก้อนมาตามจํานวนเผ่า ของบุตรชายของยาโคบ ผู้ซึDง
พระวจนะของพระเจ้ามาถึงวา่ “อิสราเอลจะเป็นชืDอของเจ้า”… GT และอยูม่าเมืDอถงึเวลา
ถวายบชูา เอลยีาห์ผู้ เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ทลูวา่… GU ข้าขอแตพ่ระเจ้า ขอทรงฟังข้า
พระองค์ ทรงฟังข้าพระองค์ เพืDอชนชาตินี 9จะทราบว่าพระองค์คือพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
พระเจ้า และพระองค์ทรงหนัจิตใจของเขาทั 9งหลายกลบัมาอีก” GX แล้วไฟของพระเจ้าก็
ตกลงมาและไหม้เครืDองเผาบชูา และฟืนและหิน และผงคลี และเลียนํ 9าซึDงอยูใ่นค ูGZ และ
เมืDอประชาชนทั 9งปวงได้เห็น เขาก็ซบหน้าลงและร้องว่า “พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า” 

มัทธิว 21:12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้า ทรงขบัไลบ่รรดาผู้
ซื 9อขายในบริเวณพระวิหารนั 9น และควํDาโต๊ะผู้ รับแลกเงิน กบัทั 9งควํDาม้านัDงผู้ขายนกพิราบ
เสีย 
 

 
หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา 

1. เมืDอคณุสร้างแทน่บชูาด้วยความเชืDอและตามแบบแผนของพระเจ้า, พระเจ้าจะ
ทรงตอบด้วยไฟ! 

2. เปา้ประสงค์ของผู้คน, เมือง และประเทศตา่งๆ ถกูกําหนดโดยทีDแทน่บชูาชัDวร้าย
หรือแทน่บชูาบริสทุธิdกําลงัมีชยัชนะ!  

3. แทน่บชูาชัDวร้ายจะต้องถกูโคน่ล้มอยา่งรุนแรงและแทน่บชูาบริสทุธิdทีDจดัตั 9งขึ 9น
เพืDอทีDเราจะเหน็ประเทศทีDเปลีDยนไป!  
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หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานทีDพระเจ้าจะทรงเปิดเผยแท่นบูชาชัDวร้ายทีDต้องถกูล้มล้างในชีวิตของ

คณุ หลดุพ้นจากสิDงเหลา่นั 9น 
2. อธิษฐานวา่คณุสามารถสร้างแทน่บชูาบริสทุธิdแหง่การมอบถวาย, ชีวิตแหง่การ

อธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า 
3. ตั 9งแท่นบูชาบริสุทธิdกับผู้ ทีDอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเข้าร่วมซูมพร้อมกัน

ระหว่างการอดอาหารและอธิษฐานและเห็นการเปลีDยนแปลงอันทรงพลังทีD
กําลงัเกิดขึ 9น  


