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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

Living Streams & Tabernacle of David Singapore 
(กรุณาเลื*อนดภูาษาไทยในหน้าถดัไป) 

 AW1: 12 Aug 2021 
Ebenezer@Mizpah WatchTower! 

  
1 Samuel 7:3 (NKJV) Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, 
If you return to the Lord with all your hearts, then put away the foreign 
gods and                   the Ashtoreths from among you, and prepare your hearts 
for the Lord, and serve Him only; and He will deliver you from the hand of 
the Philistines. 4 So the children of Israel put away the Baals and the 
Ashtoreths, and served the Lord only. 5 And Samuel said, Gather all Israel 
to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. 6 So they gathered together 
at Mizpah, drew water, and poured it out before the Lord. And they fasted 
that day, and said there, We have sinned against the Lord. And Samuel 
judged the children of Israel at Mizpah. 7 Now when the Philistines heard 
that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of 
the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel 
heard of it, they were afraid of the Philistines. 8 So the children of Israel 
said to Samuel,         Do not cease to cry out to the Lord our God for us, 
that He may save us from     the hand of the Philistines. 9 And Samuel 
took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. 
Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered 
him. 10 Now as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines 
drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a loud 
thunder upon the Philistines that day, and so confused them that they 
were overcome before Israel. 11 And the men of Israel went out of 
Mizpah and pursued the Philistines, and drove them back as far as below 
Beth Car. 12 Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah 
and Shen, and called its name Ebenezer, saying, Thus far the Lord has 
helped us. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The worship of Baal and Ashteroths continue till today disguised 
in different expressions. 

2. It was a foundational sin issue the caused Israel to be oppressed 
by the Philistines. 

3. The real attraction of the worship of Baal and Ashteroths is the 
syncretistic polytheistic religion - many different gods swimming 
together in a cesspool of everything goes! One world religion! 

Prayer Guide 
1. Pray that you will cut off all links and practices related to the worship 

of Baals and Ashteroths. 
2. Be aligned with the revelation and authority of Apostolic Prophets 

like Samuel. 
3. Pray against any destiny destroyers in your life and begin to become 

alert Apocalyptic Watchmen - The Lord will help us (Ebenezer@Mizpah). 
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คู่มืออธิษฐาน 
Apocalyptic Watchmen 

“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 
คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW1: 12 สงิหาคม 2021 

เอเบนเอเซอร์@มสิปาห์ หอสังเกตการณ์! 

1 ซามูเอล ?:3 แล้วซามูเอลพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั :งสิ :นว่า ถ้าท่านทั :งหลายจะ
กลบัมาหาพระเจ้าด้วยสิ :นสดุใจของท่าน จงทิ :งพระต่างด้าวและพระอชัทาโรทเสียจาก
ท่ามกลางท่านทั :งหลาย และปักใจของท่านตรงต่อพระเจ้าและปรนนิบัติแต่พระองค์ 
เท่านั :น พระองค์จะทรงช่วยกู้ ท่านให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย 4 คนอิสราเอลจึงทิ :ง  
พระบาอลัและพระอชัทาโรท และเขาทั :งหลายปรนนิบตัิแต่พระเจ้าเท่านั :น 5 แล้วซามเูอล
กลา่ววา่ จงประชมุคนอิสราเอลทั :งสิ :นทีMเมือง มิสปาห์และข้าพเจ้าจะอธิษฐานตอ่พระเจ้า
เพืMอท่าน 6 เขาทั :งหลายจึงประชมุกนัทีMมิสปาห์ และตกันํ :ามาเทออกถวายแด่พระเจ้า และ
อดอาหารในวนันั :น และกลา่วทีMนัMนว่า เราทั :งหลายได้กระทําบาปตอ่พระเจ้า และซามเูอลก็
วินิจฉยัคนอิสราเอลทีMเมืองมิสปาห์ 7 เมืMอคนฟีลสิเตียได้ยินวา่คนอิสราเอล ได้ประชมุกนั
ทีMเมืองมิสปาห์ เจ้านายแหง่ฟีลสิเตียก็ยกขึ :นไปตอ่สู้กบัอิสราเอล และเมืMอคนอิสราเอลได้
ยินเช่นนั :นเขาก็กลวัคนฟีลิสเตีย 8 และคนอิสราเอลร้องต่อซามเูอลว่า อย่าหยดุร้องทลู
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพืMอเราทั :งหลาย เพืMอขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือ
ของคนฟีลิสเตีย 9 ซามเูอลก็เอาลกูแกะอ่อนทีMยงักินนมอยู่ตวัหนึMงมา ถวายเป็นเครืMอง
เผาบูชาทั :งตวัแด่พระเจ้า และซามเูอลร้องทลูต่อพระเจ้าเพืMอคนอิสราเอล และพระเจ้า
ทรงตอบทา่น 1H ขณะทีMซามเูอลถวายเครืMองเผาบชูาอยูน่ั :น คนฟีลสิเตียก็เข้ามาใกล้จะสู้
รบกบัอิสราเอล แตพ่ระเจ้าทรงให้ฟ้าร้องเสียงดงัยิMงนกัในวนันั :นสู้กบัคนฟีลิสเตีย กระทํา
ให้คนฟีลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้แก่อิสราเอล 11 คนอิสราเอลก็ออกจาก
มิสปาห์ติดตามคนฟีลิสเตียและฆ่าฟันเขาจนไปถึงเมืองเบธคาร์ 12 แล้วซามเูอลก็เอา
ศิลาก้อนหนึMงตั :งไว้ระหว่าง เมืองมิสปาห์และเมืองเชน เรียกชืMอศิลานั :นว่า เอเบนเอเซอร์ 
เพราะทา่นกลา่ววา่ พระเจ้าทรงชว่ยพวกเราจนบดันี : 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. การนมสัการพระบาอลัและพระอชัทาโรทยงัคงดําเนินตอ่ไปจนถึงทกุวนันี : โดย

การซอ่นอยูใ่นการแสดงออกทีMแตกตา่งกนั 
2. สิMงนี :เป็นปัญหาความบาปพื :นฐานทีMส่งผลให้อิสราเอลถกูกดขีMข่มเหงโดยฟิลิส

เตีย 
3. สิMงจูงใจจริงๆ ของการนําไปสู่การนมัสการพระบาอัลและพระอัชทาโรทคือ 

ศาสนาพหเุทวนิยม – พระตา่งๆ มากมายทีMแหวกวา่ยอยูใ่นสิMงปฏิกลูทีMทกุอยา่ง
อยูใ่นนั :น! ศาสนาเดียวของโลก! 

หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานทีMคุณจะตัดทุกสิMงทีMเชืMอมต่อและแนวทางปฏิบัติทีMเกีMยวข้องกับการ
นมสัการพระบาอลัและพระอชัทาโรท 

2. ได้รับการจัดเรียงในการเปิดเผยสําแดงและสิทธิอํานาจของผู้ เพยพระวจนะ
แบบอคัรทตูเหมือนอยา่งซามเูอล 

3. อธิษฐานตอ่ต้านทกุเปา้ประสงค์ของศตัรูในชีวิตของคณุ และตืMนตวัในการเป็น
คนยามแหง่การเผยสาํแดง – พระเจ้าจะชว่ยพวกเรา (เอเบนเอเซอร์@มิสปาห์) 

 

 


