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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 18: 18 July 2021 
“Positioned by His Presence” 

Exodus 33:14 (NKJV)  And He said, “My Presence will go with you, 
and I will give you rest.”15 Then he said to Him, “If Your Presence 
does not go with us, do not bring us up from here.   
  
Genesis 13:17 Arise, walk in the land through its length and its width, 
for I give it to you.” 18 Then Abram moved his tent, and went and 
dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and 
built an altar there to the Lord.  
  
2 Samuel 2:1 It happened after this that David inquired of the Lord, 
saying, “Shall I go up to any of the cities of Judah?” And the Lord said 
to him, “Go up.” David said, “Where shall I go up?” And He said, “To 
Hebron.” 

Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. When we seek His PRESENCE, He will POSITION us at the 

PLACE of our PROMISE and PROTECTION. 
2. We are walking on an unprecedented path and we must have 

the PRESENCE of God to lead us.  
3. God is POSITIONING us for the most tumultuous time in 

history. 
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Prayer Guide:  
1. Pray for yourself to be POSITIONED by God spiritually, 

emotionally and physically in these PERILOUS times. 
2. Pray that we can align fully with Him and not let the past stop 

us from our future.  
3. Pray that we will be more concerned about being sent with 

our assignment from God than self-preservation.  The PLACE 
of our PROTECTION is where we are fulfilling our assignment! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 18: 18 กรกฎาคม 2021 

“การวางตาํแหน่งโดยการทรงสถติของพระองค์” 

อพยพ 33:14 ฝ่ายพระองค์ตรัสวา่ “เราเองจะไปกบัเจ้า และให้เจ้าได้พกั” 15 ฝ่ายโมเสสจงึ
กราบทลูพระองค์วา่ “ถ้าพระองค์มิได้เสดจ็ไปกบัข้าพระองค์ ก็ขออยา่นําพวกข้าพระองค์ขึ Jน
ไปจากทีLนีLเลย 

ปฐมกาล 13:17 จงลกุขึ JนเดนิไปทัLวแผน่ดนิทางด้านยาวด้านกว้าง เพราะเราจะยกให้
เจ้า” 18 ดงันั Jนอบัรามจงึยกเตน็ท์มาและอาศยัอยูที่Lราบของมมัเร ซึLงอยูใ่นเฮโบรนและสร้าง
แทน่บชูาตอ่พระเยโฮวาห์ทีLนัLน 

2 ซามูเอล 2:1 ครั JนเรืLองนี Jสิ Jนไปแล้ว ดาวิดจงึทลูถามพระเยโฮวาห์วา่ “สมควรทีLข้าพระองค์
จะขึ JนไปยงัหวัเมืองหนึLงหวัเมืองใดในยดูาห์หรือไม”่ และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบทา่นวา่ “จง
ขึ Jนไปเถิด” ดาวิดทลูวา่ “ควรทีLข้าพระองค์จะขึ JนไปทีLใด” พระองค์ตรัสวา่ “เมืองเฮโบรน” 

 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เมืLอเราแสวงหาการทรงสถติของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงวางตาํแหน่งเราไว้ ณ 

ที*แหง่พระสัญญาและการปกป้องของเรา 
2. เรากําลงัดําเนิอยูบ่นเส้นทางทีLไมเ่คยเกิดขึ Jนมาก่อน และเราจะต้องมีการทรงสถติ

ของพระเจ้าเพืLอนําเราไป 

3. พระเจ้ากําลงัวางตาํแหน่งเราในชว่งเวลาทีLวุน่วายทีLสดุในประวตัศิาสตร์ 
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานให้ตวัคณุเองได้รับการวางตาํแหน่งโดยพระเจ้าทั Jงทางในฝ่ายวญิญาณ 

อารมณ์ และร่างกายในชว่งเวลาที*เตม็ไปด้วยอันตรายเชน่นี J 
2. อธิษฐานให้เราสามารถจดัเรียงตวัเองอยา่งสมบรูณ์กบัพระองค์และอยา่ยอมให้

อดีตมาหยดุเราจากอนาคตของเรา 
3. อธิษฐานให้เราทีLจะใสใ่จมากขึ JนเกีLยวกบัการทีLพระเจ้าจะสง่เราไปพร้อมกบังานทีL

เราได้รับมอบหมายมากกวา่สวสัดภิาพของตนเอง สถานที*แหง่การปกป้องของ
เราคือทีLทีLเราทํางานทีLได้รับมอบหมายนั Jนให้สาํเร็จ! 


