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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 32: 1 August 2021 
“The Canopy of David!” 

(FP 25-32: Strengthen to Occupy!) 

Acts 15:15 (NKJV) And with this the words of the prophets agree, 
just as it is written: 16 After this I will return And will rebuild the 
tabernacle of David, which has fallen down; I will rebuild its ruins, 
And I will set it up; 17 So that the rest of mankind may seek the 
Lord, Even all the Gentiles who are called by My name, Says the 
Lord who does all these things.’ 

Rev 11:19 Then the temple of God was opened in heaven, and the 
ark of His covenant was seen in His temple. And there were 
lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail. 

Hab 2:14 For the earth will be filled With the knowledge of the glory 
of the Lord, As the waters cover the sea.  

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The tabernacle of David must be so important that God 

said He would rebuild it Himself! Why?  
2. The tabernacle of David is a perfect alignment of earth 

with heaven. 
3. The tabernacle of David is the gate of heaven where the 

glory of God is unleashed to change the earth. 
4. The tabernacle of David when properly established will 

deal with the powers and principalities. 
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Prayer Guide 
1. Pray that we will be committed to co-build with God the 

tabernacle of David. 
2. Pray that you will be willing to pay the price and host His 

glory through the tabernacle of David. 
3. Pray that Christians will wake up to the power and reality 

of the tabernacle of David for the end times awakening, 
revival and harvest!   
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

 
วันที& 32 : 1 สิงหาคม 2021 

“ร่มปกคลุมของดาวดิ!” 
(FP 25-32: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง!) 

กจิการ 15:15 คําของผู้ เผยพระวจนะก็สอดคล้องกบัเรื;องนี = ดงัที;เขียนไว้แล้ววา่ 16 
ภายหลงัเราจะกลบัมา และเราจะสร้างพลบัพลาของดาวิดซึ;งพงัลงแล้วขึ =นใหม ่ที;ยอ่ย
ยบันั =นเราจะก่อขึ =นอีกและจะตั =งขึ =นใหม ่17 เพื;อคนอื;นๆ จะแสวงหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า 
รวมทั =งคนตา่งชาตทิั =งหมดที;ออกนามของเรา องค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตกุารณ์
เหลา่นี =  
 
วิวรณ์ 11:19 แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหารนั =นเห็นมีหีบ
พนัธสญัญาของพระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลกูเห็บก็
ตกอยา่งหนกั 

ฮาบากุก 2:14 เพราะวา่พิภพจะเตม็ไปด้วยความรู้ในเรื;องพระสริิของพระยาห์เวห์ ดงั
นํ =าที;เตม็ทะเล 
 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. พลบัพลาของดาวิดจะต้องมีความสําคญัอยา่งมาก พระเจ้าจงึตรัสวา่พระองค์

จะทรงสร้างพลบัพลาขึ =นมาใหมด้่วยตวัพระองค์เอง! ทําไม? 
2. พลบัพลาของดาวิดเป็นการจดัเรียงที;สมบรูณ์แบบของโลกกบัสวรรค์ 
3. พลบัพลาของดาวิดเป็นประตขูองสวรรค์ที;ซึ;งพระสริิของพระเจ้าจะถกู

ปลดปลอ่ยลงมาเพื;อเปลี;ยนแปลงโลก 
4. เมื;อพลบัพลาของดาวิดได้รับการจดัตั =งขึ =นอยา่งถกูต้องเหมาะสม ก็จะจดัการ

กบัอํานาจและเทพผู้ครองตา่งๆ ได้ 
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที;เราอทุิศตวัและมุง่มั;นที;จะร่วมสร้างพลบัพลาของดาวิดกบัพระเจ้า 
2. อธิษฐานที;คณุจะเตม็ใจจา่ยราคาและต้อนรับพระสริิของพระองค์ผา่นทาง

พลบัพลาของดาวิด 
3. อธิษฐานที;คริสเตียนจะตื;นขึ =นตอ่ฤทธ̀ิเดชและความเป็นจริงของพลบัพลาของ

ดาวิด เพื;อการปลกุให้ตื;นขึ =น การฟื=นฟ ูและการเก็บเกี;ยวในยคุสดุท้าย! 


