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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 20: 20 July 2021 
“Positioned by Assignment” 

(FP18-24: Prophetic Positioning in Perilous Times) 
 

1 Samuel 16:1 (NKJV)  Now the Lord said to Samuel, “How long will 
you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over 
Israel? Fill your horn with oil, and go; I am sending you to Jesse the 
Bethlehemite. For I have provided Myself a king among his sons.” 
...13 Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst 
of his brothers; and the Spirit of the Lord came upon David from that 
day forward. So Samuel arose and went to Ramah. 14 But the Spirit 
of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord 
troubled him....18 Then one of the servants answered and said, 
“Look, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in 
playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and 
a handsome person; and the Lord is with him.” 19 Therefore Saul sent 
messengers to Jesse, and said, “Send me your son David, who is with 
the sheep.”  
 
1 Kings 18:1 And it came to pass after many days that the word of the 
Lord came to Elijah, in the third year, saying, “Go, present yourself to 
Ahab, and I will send rain on the earth.” 
 
Acts 16:9 And a vision appeared to Paul in the night. A man of 
Macedonia stood and pleaded with him, saying, “Come over to 
Macedonia and help us.” 
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Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. What is the assignment God has ordained for you - it cannot be 

mere survival in the end times!  
2. The Anointing is with the Assignment!  Everything done with 

the anointing of God is going to be fruitful.   
3. Be faithful in what you are doing and begin to let God challenge 

you to an assignment that requires Faith! . 

Prayer Guide:  
1. Pray for yourself to be POSITIONED by God through His 

assignment/s.   
2. Pray that the Church will be positioned with His Assignments 
3. The Church must be busy about the Father’s business - know 

His assignments and accomplish Great exploits with the 
Captain of Hosts! 
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 20: 20 กรกฎาคม 2021 

“ถกูวางตาํแหน่งด้วยงานที3ได้รับมอบหมาย” 
(FP18-24: การวางตาํแหน่งตามการเผยสาํแดงในช่วงเวลาอันตราย) 

1 ซามูเอล 16:1 พระเจ้าตรัสกบัซามเูอลว่า “เจ้าจะเป็นทกุข์เรื>องซาอลูนานเท่าใดเล่า เมื>อ
เราถอดเขาจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว จงเติมนํ Iามนัให้เต็มเขาสตัว์ของเจ้า แล้วก็ไป
เถอะ เราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะว่าในหมู่พวกบุตรของเขาเราจดั เตรียม
กษัตริย์องค์หนึ>งไว้แล้วสําหรับเรา” …13 ซามูเอลจึงนําขวดเขานํ Iามันและ เจิมตั Iงเขาไว้
ท่ามกลางพี>ชายของเขา และพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทบั ดาวิดอย่างมากตั Iงแต่วนั
นั Iนเป็นต้นไป และซามูเอลก็ลุกขึ Iนกลบัไปยังรามาห์ WX ฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าก็
พรากจากซาอลู และวิญญาณชั>วจากพระเจ้าก็ทรมานซาอลู…18 คนหนึ>งในพวกชายหนุ่ม
ทลูวา่ “ดเูถิด ข้าพระบาทเห็นบตุรคนหนึ>งของเจสซีชาวเบธเลเฮม เป็นผู้ มีฝีมือในการดีดพิณ 
เป็นคนกล้าหาญ เป็นนกัรบ พดูเก่ง และเป็นคนมีหน้าตาดี และพระเจ้าทรงสถิตกบัเขา” W\
เพราะฉะนั Iนซาอลูจึงส่งผู้สื>อสารไปยงัเจสซีกล่าวว่า “จงให้ดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กบัแกะ
นั Iนมาหาเรา” 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:1 และอยูต่อ่มาหลายวนั พระวจนะของพระเจ้ามาถงึเอลยีาห์ในปีที>สาม
วา่ “ไปซี และแสดงตวัของเจ้าตอ่อาหบั และเราจะสง่ฝนมาเหนือพื Iนดนิ” 

กจิการ 16:9 ในเวลากลางคืน เปาโลได้นิมิตเหน็ชาวมาซโิดเนียคนหนึ>งยืนอ้อนวอนวา่ “ขอ
โปรดมาชว่ยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซโิดเนียเถิด”  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. อะไรคืองานที>ได้รับมอบหมายที>พระเจ้าได้กําหนดให้คณุ - ไมใ่ชแ่คก่ารเอาตวัรอด

ในยคุสดุท้าย! 
2. มีการเจิมในงานที>ได้รับมอบหมาย! ทกุสิ>งที>กระทําด้วยการเจิมของพระเจ้าจะ

เกิดผล! 
3. จงสตัย์ซื>อในสิ>งที>คณุกําลงัทําและเริ>มให้พระเจ้าท้าทายคณุสาํหรับงานที>ได้รับ

มอบหมายที>ต้องใช้ความเชื>อ! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเผื>อตวัคณุเองให้ได้รับการวางตําแหนง่ผา่นทางงานที>ได้รับมอบหมาย

ของพระองค์ 
2. อธิษฐานให้คริสตจกัรได้รับการวางตําแหนง่ด้วยงานที>ได้รับมอบหมายของ

พระองค์ 
3. คริสตจกัรต้องงว่นอยูก่บัเรื>องการงานของพระบดิา – เข้าใจงานที>ได้รับมอบหมาย

ของพระองค์และทําการงานอนัยิ>งใหญ่ให้สาํเร็จกบัพระเจ้าจอมโยธา!  


