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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 9: 9 July 2021 
“Awaken to your Powerful Identity!” 

Matthew 3:16 When He had been baptized, Jesus came up 
immediately from the water; and behold, the heavens were opened to 
Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting 
upon Him. 17 And suddenly a voice came from heaven, saying, “This is 
My beloved Son, in whom I am well pleased. 

Matthew 17:5 While he was still speaking, behold, a bright cloud 
overshadowed them; and suddenly a voice came out of the cloud, 
saying, “This is My beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him!” 

John 1:49 Nathanael answered and said to Him, “Rabbi, You are the 
Son of God! You are the King of Israel!” 50 Jesus answered and said to 
him, “Because I said to you, ‘I saw you under the fig tree,’ do you 
believe? You will see greater things than these.” 51 And He said to him, 
“Most assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open, and 
the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.” 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The true church comprises sons and daughters of God, not 

slaves or servants. 
2. We must be born again from above (John 3:3, 5).  
3. True sons open the heavens like Jesus the firstborn!  
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1. Let the people awaken to their calling to become sons and 
daughters of our Father. 

2. Orphans will become sons of God in every nation.   
3. Let the sons be busy about their Father’s business. 
4. The church will not be an efficiently run organization of 

orphans but a Kingdom Family of sons and daughters. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 9 : 9 กรกฎาคม 2021 

ปลุกให้ตื*นขึ .นต่ออัตลักษณ์อันทรงพลังของคุณ! 

มัทธิว @:BC และพระเยซเูมื,อพระองค์ทรงรับบพัติศมาแล้ว ในทนัใดนั >นก็เสดจ็ขึ >นจากนํ >า และดู
เถิด ท้องฟา้ก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสดจ็ลงมา
ดจุนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ BDและดเูถิด มีพระสรุเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้ นี >
เป็นบตุรที,รักของเรา เราชอบใจทา่นมาก” 

มัทธิว BD:E เปโตรทลูยงัไมท่นัขาดคํา ดเูถิด ก็บงัเกิดมีเมฆสกุใสมาปกคลมุเขาไว้ แล้วดเูถิด มี
พระสรุเสียงออกมาจากเมฆนั >นว่า “ท่านผู้ นี >เป็นบตุรที,รักของเรา เราชอบใจท่านผู้ นี >มาก จงฟัง
ทา่นเถิด”  

ยอห์น B:GH นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่า “รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” EI พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่าน
วา่ เราเหน็ทา่นอยูใ่ต้ต้นมะเดื,อนั >น ทา่นจงึเชื,อหรือ ทา่นจะได้เหน็เหตกุารณ์ใหญ่กวา่นั >นอีก” EB
และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั >งหลายว่า ภายหลังท่านจะได้เห็น
ท้องฟา้เปิดออก และเหลา่ทตูสวรรค์ของพระเจ้าขึ >นและลงอยูเ่หนือบตุรมนษุย์” 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

1. คริสตจกัรที,แท้จริงประกอบด้วยบุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้า ไม่ใช่ทาสหรือ
ผู้ รับใช้ 

2. เราจะต้องบงัเกิดใหมจ่ากเบื >องบน (ยอห์น ]:], 5) 
3. บตุรที,แท้จริงจะเปิดฟา้สวรรค์เหมือนอยา่งพระเยซพูระบตุรหวัปี! 
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. ให้ผู้ คนได้ถูกปลุกให้ตื,นขึ >นสู่การเรียกของพวกเขา เพื,อการเป็นบุตรชายและ

บตุรสาวของพระบดิาของเรา 
2. ลกูกําพร้าจะกลายเป็นบตุรของพระเจ้าในทกุๆประเทศ 
3. ให้ลกูๆ ยุง่อยูก่บักิจการงานของพระบดิาของพวกเขา 
4. คริสตจกัรจะไม่ได้เป็นองค์กรเด็กกําพร้าที,ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็น

ครอบครัวแหง่อาณาจกัรของบตุรชายและบตุรสาว 


