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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 26: 26 July 2021 
“Know Your Assignment and Sphere of Authority"  

(FP 25-31: Strengthen to Occupy) 
 
Isaiah 54:2 (NKJV)  Enlarge the place of your tent, And let them stretch 
out the curtains of your dwellings; Do not spare; Lengthen your cords, 
And strengthen your stakes. 3 For you shall expand to the right and      
to the left, And your descendants will inherit the nations, And make 
the desolate cities inhabited. 
  
2 Corinthians 10:13 We, however, will not boast beyond measure, but 
within the limits of the sphere which God appointed us a sphere which 
especially includes you. 14 For we are not overextending ourselves… 
 
Psalms 139:16 Your eyes saw my substance, being yet unformed. 
And in Your book they all were written, The days fashioned for me, 
When as yet there were none of them.  
 
Philippians 3:12 Not that I have already attained, or am already 
perfected; but I press on, that I may lay hold of that for which Christ 
Jesus has also laid hold of me.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The Truth is God loves us so much and has a wonderful plan 

and assignment for us. (Psalms 139) 
2. We must know our assignment and sphere of authority in 

order to be focused!  
3. Like Paul, we must stretch ourselves towards the Mark of 

the Prize of the high calling in Christ Jesus. 
  
Prayer Guide 

1. Pray that we will be fully awakened to the calling and 
assignment of God for our lives. 

2. The Mission of the Church in the end times will become 
very intense and we must get prepared and ready.  

3. We will begin to shift from the Mundane to the Most 
important in our lives and reprioritise our time.  
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 26: 26 กรกฎาคม 2021 

“รู้จกังานที-ได้รับมอบหมายและขอบเขตสทิธิอาํนาจของคุณ” 
(FP 25-31: รับการเสริมกาํลังเพื&อครอบครอง) 

อิสยาห์ 54:B จงขยายสถานที,แห่งเต็นท์ของเจ้าและให้ม่านของที,อาศยัของเจ้าขึงออก 
อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกําลงัหลกัหมดุของเจ้า C เพราะเจ้าจะ
กระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื Jอสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็น
กรรมสทิธิM และจะให้มีคนอยูใ่นหวัเมืองร้างเปลา่ 

2 โครินธ์ 10:13 สว่นเราจะไมอ่วดเกินขอบเขต แตจ่ะอวดในขอบเขตที,พระเจ้าทรงจดัไว้
ให้ และขอบเขตนั Jนก็ครอบคลมุถงึพวกทา่นด้วย 14 เพราะวา่เราไมไ่ด้ทําเลยขอบเขตของ
ตนเอง... 

สดุดี139:16 พระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั Jงแต่ยังไม่เป็นรูปทรง วันทั Jงสิ Jนที,
กําหนดให้ข้าพระองค์นั Jน ถกูบนัทกึไว้ในหนงัสอืของพระองค์ ตั Jงแตย่งัไมมี่วนันั Jนเลย 

ฟีลิปปี 3:12 ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากําลงับากบั,นมุ่งไป
เพื,อที,จะฉวยไว้เพราะพระเยซคูริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้  
 

 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา 
1. ความจริงคือพระเจ้าทรงรักเรามาก ทรงมีแผนการณ์และงานที,ได้มอบหมายไว้

เพื,อเรา (สดดุี139) 
2. เราต้องรู้จกังานที,ได้รับมอบหมายและขอบเขตสทิธิอํานาจ เพื,อที,เราจะจดจอ่ได้! 
3. เหมือนดงัเปาโล เราต้องโน้มตวัไปข้างหน้าเพื,อที,จะรับรางวลัแห่งการทรงเรียก

สงูสดุในพระเยซคูริสต์ 
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หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานที,เราจะตื,นตวัอย่างเต็มที,ต่อการทรงเรียกและงานที,ได้รับมอบหมาย

ของพระเจ้าเพื,อชีวิตของเรา 
2. พนัธกิจของคริสตจกัรในยคุสดุท้ายจะเข้มข้นเป็นอย่างมาก และเราต้องเตรียม

ตวัให้พร้อม 
3. เราจะโยกย้ายจากสิ,งที,สามญัไปสูส่ิงที,สําคญัที,สดุในชีวิตของเรา และจดัลําดบั

ความสาํคญัของเวลาของเราใหมอี่กครั Jง 


