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Prayer Guide 
Living Streams & Tabernacle of David Singapore 

40 Days Fast & Prayer 
1 July – 9 August 2021 

(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

Day 16: 16 July 2021 
“The Main Role of an Apocalyptic Watchman!” 

Mark 13:9 (NKJV)  “But watch out for yourselves,… 23 But take heed; 
see, I have told you all things beforehand…33 Take heed, watch and 
pray; for you do not know when the time is…. 35 Watch therefore, for 
you do not know… 37 And what I say to you, I say to all: Watch!”  
  
Ezekiel 3:17 “Son of man, I have made you a watchman for the house 
of Israel; therefore hear a word from My mouth, and give them 
warning from Me:  
  
Ezekiel 33:1 Again the word of the Lord came to me, saying, 2 “Son of 
man, speak to the children of your people, and say to them: ‘When I 
bring the sword upon a land, and the people of the land take a man 
from their territory and make him their watchman, 3 when he sees the 
sword coming upon the land, if he blows the trumpet and warns the 
people, 4 then whoever hears the sound of the trumpet and does not 
take warning, if the sword comes and takes him away, his blood shall 
be on his own head. 5 He heard the sound of the trumpet, but did not 
take warning; his blood shall be upon himself. But he who takes 
warning will [a]save his life. 6 But if the watchman sees the sword 
coming and does not blow the trumpet, and the people are not 
warned, and the sword comes and takes any person from among 
them, he is taken away in his iniquity; but his blood I will require at the 
watchman’s hand.’ 
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Key pointers to Reflect, Ponder and Prophetically Act Upon!  
1. The main role of an apocalyptic watchman is to sound the 

warning!   
2. In the end times, all of us are called to be watchmen based on 

how Jesus emphasized it in Matt 24, Mark 13 and Luke 21. 
3. Watchmen must be apocalyptic because it is based on the 

revelation of God through the prophetic scriptures. 

Prayer Guide:  
1. Pray that disciples of Jesus Christ will take up their calling as 

end times watchmen.   
2. Pray that there will be a Kingdom Community of Apocalyptic 

Watchmen in Asia. 
3. Pray that this 40-day Fasting n Prayer will birth a powerful 

move of God that will cover Asia with His glory and impact the 
entire world.   
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คู่มือการอดอาหารอธิษฐาน 40 วัน 
คริสตจกัรลฟิวิ;งสตรีมส์ 
วันที& 1 ก.ค. – 9 ส.ค. 2021 

วันที& 16: 16 กรกฎาคม 2021 
“บทบาทหลักของคนยามแห่งการสาํแดงเกี&ยวกับยุคสุดท้าย” 

มาระโก 13:9 แตจ่งระวงัตวัให้ดี... 23 แตท่า่นทั 6งหลายจงระวงัให้ดี ดเูถิด เราได้บอกสิBง
สารพดัให้แก่ทา่นทั 6งหลายไว้ก่อนแล้ว...33 จงเฝา้ระวงัและอธิษฐานอยู ่เพราะทา่นไมรู้่วา่
เวลาวนันั 6นจะมาถงึเมืBอไร...35 เหตฉุะนั 6น ทา่นทั 6งหลายจงเฝา้ระวงัอยู ่เพราะทา่นไมรู้่วา่...
37 ซึBงเราบอกพวกทา่น เราก็บอกคนทั 6งปวงด้วยวา่ จงเฝา้ระวงัอยูเ่ถิด” 

เอเสเคียล 3:17 “บตุรแหง่มนษุย์เอย๋ เราได้กระทําให้เจ้าเป็นยามเฝา้วงศ์วานอิสราเอล เจ้า
ได้ยินถ้อยคําจากปากของเราเมืBอไร เจ้าจงกลา่วคําตกัเตือนเขาจากเรา  

เอเสเคียล 33:1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายงัข้าพเจ้าอีกวา่ 2 “บตุรแหง่มนษุย์เอย๋ จง
พดูกบัชนชาตขิองเจ้าและกลา่วแก่เขาวา่ ถ้าเรานําดาบมาเหนือแผน่ดนิ และถ้าประชาชนใน
แผน่ดนินั 6นตั 6งชายคนหนึBงจากพวกเขาให้เป็นยาม 3 และถ้าเขาเหน็ดาบมาเหนือแผน่ดนิจงึ
เป่าแตรและตกัเตือนประชาชน 4 เมืBอคนหนึBงคนใดได้ยินเสยีงแตรแตไ่มนํ่าพาตอ่เสยีง
ตกัเตือน และดาบนั 6นก็มาพาเอาคนนั 6นไปเสีย ให้โลหิตของคนนั 6นตกบนศีรษะของคน
นั 6นเอง 5 คือเขาได้ยินเสยีงแตร แตไ่มนํ่าพาตอ่เสยีงตกัเตือน ให้โลหิตของคนนั 6นตกอยูบ่นคน
นั 6นเอง ถ้าเขาได้นําพาตอ่เสยีงตกัเตือนแล้วเขาจะได้ชว่ยชีวิตของตนเองให้รอดพ้น 6 แตถ้่า
คนยามเหน็ดาบมาแล้วและไมเ่ป่าแตร ประชาชนจงึไมไ่ด้รับเสยีงตกัเตือน และดาบก็มาพา
คนหนึBงคนใดไปเสยี คนนั 6นถกูนําไปด้วยเรืBองความชัBวช้าของเขา แตเ่ราจะเรียกร้องโลหิตของ
เขาจากมือของยาม 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. บทบาทหลกัของคนยามแหง่การสาํแดงเกีBยวกบัยคุสดุท้ายคือการสง่เสยีงเตือน! 
2. ในยคุสดุท้าย เราทกุคนล้วนได้รับการทรงเรียกให้เป็นคนยามตามทีBพระเยซทูรง

เน้นถงึใน มทัธิว 24, มาระโก 13 และลกูา 21 
3. คนยามจะต้องรู้ถงึการสาํแดงเกีBยวกบัยคุสดุท้าย เพราะการสําแดงนั 6นอยูบ่น

พื 6นฐานจากการเปิดเผยของพระเจ้าผา่นทางข้อพระคมัภีร์ตา่งๆ ทีBเผยสาํแดง 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานเพืBอทีBสาวกของพระเยซคูริสต์จะขานรับการทรงเรียกของตนเองในฐานะ

คนยามของยคุสดุท้าย 
2. อธิษฐานเพืBอทีBจะมีชมุชนแหง่อาณาจกัรของคนยามแหง่การสาํแดงเกีBยวกบัยคุ

สดุท้ายเกิดขึ 6นในเอเชีย 
3. อธิษฐานเพืBอทีBการอดอาหารอธิษฐาน fg วนันี 6 จะให้กําเนิดการเคลืBอนไหวอยา่ง

ทรงพลงัของพระเจ้า ซึBงจะปกคลมุเอเชียด้วยพระสริิของพระองค์ และสง่ผล
กระทบตอ่ทัBวทั 6งโลก 


