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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 33: 2 August 2021 
“Activate the Tabernacle of David!” 

(FP 33-40: Warfare to Occupy!) 

1 Chron 16:7 (NKJV) On that day David first delivered this psalm 
into the hand of Asaph and his brethren, to thank the Lord: 8 Oh, 
give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds 
among the peoples! 9 Sing to Him, sing psalms to Him; Talk of all 
His wondrous works! 10 Glory in His holy name; Let the hearts of 
those rejoice who seek the Lord! 11 Seek the Lord and His strength; 
Seek His face evermore! 12 Remember His marvelous works which 
He has done, His wonders, and the judgments of His mouth, 13 O 
seed of Israel His servant, You children of Jacob, His chosen ones! 
14 He is the Lord our God; His judgments are in all the earth. 15 
Remember His covenant forever, The word which He commanded, 
for a thousand generations, 

Psalm 149:5 Let the saints be joyful in glory; Let them sing aloud 
on their beds. 6 Let the high praises of God be in their mouth, And 
a two-edged sword in their hand, 7 To execute vengeance on the 
nations, And punishments on the peoples; 8 To bind their kings 
with chains, And their nobles with fetters of iron; 9 To execute on 
them the written judgment— This honor have all His saints. Praise 
the Lord!  
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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. 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. King David went through a series of very meticulous 

preparation to launch and activate the Tabernacle. 
2. It was the throne room of the Kingdom – more important 

than the palace. 
3. Once this was established the Kingdom expanded! 

 
Prayer Guide 

1.     Pray that we fully understand the intricacies of the  
        tabernacle of David and activate it fully. 
2.     Pray that we will be willing to pay the price for this 24/7  
        movement.  
3.     Pray that we will have prayer altars all over Asia  
        connected together as the tabernacle of David.   
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

 

วันที& 33: 2 สิงหาคม 2021 

“ปลุกกระตุ้นพลับพลาของดาวดิ!” 
(FP 33-40: การทาํสงครามเพื&อยดึครอง!) 

1 พงศาวดาร 16:7 แล้วในวันนั )นดาวิดทรงกําหนดเป็นครั )งแรก ให้มีการร้องเพลง
โมทนาถวายแด่พระเจ้า โดยอาสาฟ และพีCน้องของท่าน E จงโมทนาพระคุณพระเจ้า 
และร้องทูลออกพระนามพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติ
ทั )งหลาย M จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดดุีถวายพระองค์ จงเลา่ถงึการอศัจรรย์
ทั )งสิ )นของพระองค์ PQจงอวดพระนามบริสทุธิSของพระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหา
พระเจ้าเปรมปรีดิS PP จงแสวงพระเจ้า และพระกําลงัของพระองค์ แสวงพระพกัตร์ของ
พระองค์เรืCอยไป PWจงระลึกถึงการอศัจรรย์ซึCงพระองค์ทรงกระทําการอศัจรรย์และคํา
พิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ P[ นะ พงศ์พนัธุ์ของอิสราเอล ผู้ รับใช้ของพระองค์ 
เชื )อสายของยาโคบ ผู้ เลือกสรรของพระองค์ P\ พระองค์คือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเรา 
คําพิพากษาของพระองค์อยู่ทัCวไปในแผ่นดินโลก P^ จงจดจําพนัธสญัญาของพระองค์
อยูเ่ป็นนิตย์ คือพระวจนะทีCพระองค์ทรงบญัชาไว้ตลอดทัCวพนัชาตพินัธุ์ 

สดุด ี149:5 ให้ธรรมิกชนลงิโลดในชยัเกียรต ิให้เขาร้องเพลงด้วยความชืCนบานบนทีCนอน
ของเขา ` ให้การสดดุีอย่างสงูแด่พระเจ้าอยู่ในลําคอของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ใน
มือของเขา a เพืCอทําการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติทั )งหลาย E 
เพืCอเอาตรวนล่ามบรรดาพระราชาของเขา และเอาเครืCองเหล็กจําจองล่ามบรรดา
เจ้านายของเขา M เพืCอจะกระทําแก่เขาตามคําพิพากษาทีCบนัทึกไว้แล้ว นีCเป็นเกียรติแก่
บรรดาธรรมิกชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 

ววิรณ์ 11:19 แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิด ในพระวิหารนั )นเหน็มีหีบพนัธ
สญัญาของพระองค์ แล้วก็มีสายฟา้แลบ และเสียงตา่งๆ ฟา้ร้อง แผน่ดนิไหว ลกูเหบ็ก็
ตกอยา่งหนกั 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. กษัตริย์ดาวิดผา่นการเตรียมการอยา่งถีCถ้วนเพืCอเริCมต้นและปลกุกระตุ้น

พลบัพลานั )น 
2. สิCงนั )นคือห้องโถงพระบลัลงัก์แหง่อาณาจกัร ทีCสาํคญัมากกวา่พระราชวงั 
3. เมืCอสิCงนี )ถกูสถาปนาขึ )นอาณาจกัรจงึขยายออก! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานให้เราเข้าใจความสลบัซบัซ้อนของพลบัพลาของดาวิดอยา่งถ่องแท้

และปลกุกระตุ้นให้มีขึ )นสมบรูณ์ 
2. อธิษฐานทีCเรายินดีทีCจะจา่ยราคาสาํหรับการเคลืCอนไหวนี )ให้เกิดขึ )นตลอด 24 

ชัCวโมง 7 วนั 
3. อธิษฐานทีCเราจะมีแทน่บชูาแหง่การอธิษฐานทัCวทั )งเอเชียทีCเชืCอมตอ่กนัเป็น

พลบัพลาของดาวิด 


