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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 19 : 19 July 2021 
“Positioned by Faith ” 

(FP18-24: Prophetic Positioning in Perilous Times) 

Gen 12:1 (NKJV) Now the Lord had said to Abram: “Get out of your 
country, From your family And from your father’s house, To a land 
that I will show you. 2 I will make you a great nation; I will bless you 
And make your name great; And you shall be a blessing. 3 I will bless 
those who bless you, And I will curse him who curses you; And in you 
all the families of the earth shall be blessed.” 4 So Abram departed as 
the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abram was 
seventy-five years old when he departed from Haran. ….7 Then the 
Lord appeared to Abram and said, “To your descendants I will give 
this land.” And there he built an altar to the Lord, who had appeared 
to him. 8 And he moved from there to the mountain east of Bethel, 
and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east; 
there he built an altar to the Lord and called on the name of the 
Lord. 9 So Abram journeyed, going on still toward the South. 
  
Heb 11:9 By faith he dwelt in the land of promise as in a foreign 
country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of 
the same promise; 10 for he waited for the city which has 
foundations, whose builder and maker is God. 
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Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. All the heroes of FAITH listed in Hebrews 11 had to position 

themselves through FAITH in order to fulfil God’s assignment 
for their lives. 

2. Without FAITH, it is impossible to please God (Heb 11:6). 
3. FAITH does not grab (like Lot) but trusts (Abraham). 

Prayer Guide:  
1. Pray for yourself to be positioned through the FAITH He is 

giving you from the richness of His grace. 
2. Pray that the Church will be positioned to fulfil the 

assignments of Heaven. 
3. Pray that the Church will be positioned to discern the 

schemes of the enemy and not fall into apostasy. 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 19 : 19 กรกฎาคม 2021 
“ได้รับการวางตาํแหน่งด้วยความเชื&อ” 

(FP18-24: การวางตาํแหน่งที&ได้รับการเผยสาํแดงในช่วงเวลาอันตราย) 

ปฐมกาล 12:1 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่อบัรามแล้วว่า “เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า 
จากญาติพีDน้องของเจ้า และจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยงัแผ่นดินทีDเราจะชี Hให้เจ้าเห็น 2 เราจะ
ทําให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึDง เราจะอวยพรเจ้า ทําให้เจ้ามีชืDอเสียงใหญ่โต และเจ้า
จะเป็นแหล่งพระพร 3 เราจะอวยพรผู้ ทีDอวยพรเจ้า และสาปแช่งผู้ ทีDสาปแช่งเจ้า บรรดา
ครอบครัวทัDวแผน่ดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเจ้า” 4 ดงันั HนอบัรามจงึออกไปตามทีDพระเยโฮ
วาห์ได้ตรัสแก่ท่านและโลทก็ไปกบัท่าน อบัรามมีอายไุด้เจ็ดสิบห้าปีขณะเมืDอท่านออกจาก
เมืองฮาราน...7 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อบัรามและตรัสว่า “เราจะให้แผ่นดินนี Hแก่เชื Hอ
สายของเจ้า” อบัรามจึงสร้างแท่นบูชาทีDนัDนถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน 8 
ท่านย้ายไปจากทีDนัDนมาถึงภเูขาลกูหนึDงทางทิศตะวนัออกของเมืองเบธเอลแล้วตั Hงเต็นท์ของ
ท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวนัตกและเมืองอยัอยู่ทางทิศตะวนัออก ณ ทีDนัDนท่าน
สร้างแทน่บชูาแดพ่ระเยโฮวาห์ และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 9 และอบัรามก็ยงัคง
เดนิทางเรืDอยไป ไปทางทิศใต้ 

ฮีบรู 11:9 โดยความเชืDอ ท่านได้พํานกัในแผ่นดินแห่งพระสญัญานั Hน เหมือนอยู่ในดินแดน
แปลกถิDน คืออาศยัอยู่ในเต็นท์กับอิสอัคและยาโคบซึDงเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระ
สญัญาอนัเดียวกนันั Hน 10 เพราะวา่ทา่นได้คอยอยู่เพืDอจะได้เมืองทีDมีราก ซึDงพระเจ้าเป็นนาย
ชา่งและเป็นผู้ทรงสร้างขึ Hน 

 

 

 



www.livingstreams.com/40days 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. วีรบรุุษแหง่ความเชืDอทั HงหมดทีDมีรายชืDอในฮีบรู 11 ได้วางตําแหนง่ของพวกเขาเอง

ผา่นความเชื*อ เพืDอให้ภารกิจทีDได้รับมอบหมายจากพระเจ้าสาํหรับชีวิตของพวก
เขาบรรลผุลสาํเร็จ 

2. หากปราศจากความเชื*อ เป็นไปไมไ่ด้ทีDจะทําให้พระเจ้าทรงพอพระทยั (ฮีบรู 11:6) 
3. ศรัทธาไมใ่ชก่ารไขวค่ว้า (เหมือนโลท) แตด้่วยความไว้วางใจ (อบัราฮมั) 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเผืDอตวัคณุเองให้ได้รับการวางตําแหนง่ผา่นทางความเชื*อทีDพระองค์ทรง

ประทานให้คณุจากพระคณุอนัอดุมของพระองค์ 
2. อธิษฐานให้คริสตจกัรได้รับการวางตําแหนง่ทีDจะทําภาระกิจทีDได้รับมอบหมายจาก

สวรรค์ให้สาํเร็จ 
3. อธิษฐานให้คริสตจกัรทีDจะได้รับการวางตําแหนง่ เพืDอจะสงัเกตเุหน็ถงึแผนการของ

ศตัรูและไมต่กลงไปสูก่ารละทิ HงความเชืDอ 


