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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW2: 13 Aug 2021:  
The Trinity of Revival 

  
1 Samuel 7:13 (NKJV) So the Philistines were subdued, and they did not 
come anymore into the territory of Israel. And the hand of the Lord was 
against the Philistines all the days of Samuel. 14 Then the cities which 
the Philistines had taken from Israel were restored to Israel, from Ekron 
to Gath; and Israel recovered its territory from the hands of the Philistines. 
Also there was peace between Israel and the Amorites. 15 And Samuel 
judged Israel all the days of his life. 16 He went from year to year on a circuit 
to Bethel, Gilgal, and Mizpah, and judged Israel in all those places. 17 But he 
always returned to Ramah, for his home was there. There he judged 
Israel, and there he built an altar to the Lord.  
  
Genesis 28:17 And he was afraid and said, How awesome is this place! 
This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven! 
  
Joshua 5:9 Then the Lord said to Joshua, This day I have rolled away the 
reproach of Egypt from you. Therefore, the name of the place is called 
Gilgal to this day. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Bethel: Consecration and Contention - House of Prayer and Gate 

of Heaven. Place of revelation and open heaven. Maintain this 
in your life.  

2. Gilgal: Covenant and Circumcision - no reproach as the reproach 
of Egypt was rolled away. Abide in the covenant for everything 
we have comes to us based on our covenant relationship with 
the Father through Jesus Christ. 

3. Mizpah: Conquering through Warfare from your watchtower. Be an 
Apocalyptic Watchman - alert to the Word and warnings of God!  

Prayer Guide 
1. Pray that you will constantly walk in covenant, circumcision 

and consecration to the Lord!  
2. Contend for the will of God in every situation invoking the Kingdom 

to invade every situation. 
3. Go to your watchtower@mizpah and receive instructions and 

revelations to stand for God and against the enemy.  
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คู่มืออธิษฐาน 
Apocalyptic Watchmen 

“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 
คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW2: 13 สงิหาคม 2021 

ตรีเอกานุภาพแห่งการฟื>นฟู 

1 ซามูเอล 7:13 ดงันั &นคนฟีลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดน อิสราเอลอีก และ   
พระหตัถ์แหง่พระเจ้าก็ตอ่สู้คนฟีลสิเตียตลอดชีวิตของซามเูอล 14 หวัเมืองทีIคนฟีลสิเตีย
ได้ยดึไปจากอิสราเอลนั &น ก็ได้กลบัคืนมายงัอิสราเอล ตั &งแตเ่มืองเอโครนถงึเมืองกทั และ
อิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี &คืนมา จากมือของคนฟีลิสเตีย ครั &งนั &นมี
สนัติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอาโมไรต์ด้วย 15 ซามเูอลได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่
ตลอดชีวิตของท่าน 16 และท่านก็เทีIยวไปโดยรอบทุกปีเป็นประจําไปถึงเมืองเบธเอล  
กิลกาลและมิสปาห์ และทา่นก็วินิจฉยัคนอิสราเอล ในบรรดาเมืองเหลา่นั &น 17 แล้วทา่น
จะกลบัมายงัเมืองรามาห์ เพราะวา่บ้านของทา่นอยูที่IนัIน ทา่นก็วินิจฉยัคนอิสราเอลทีIนัIน
ด้วย ทา่นได้สร้างแทน่บชูาถวายแดพ่ระเจ้าทีIนัIน 

ปฐมกาล 28:17 เขากลวัและพดูว่า สถานทีIนี &ศกัดิSสิทธิSนกั สถานทีIนี &มิใช่อืIนไกลเป็นทีI
ประทบัของพระเจ้า และประตฟูา้สวรรค์ 

โยชูวา 5:9 พระเจ้าตรัสกบัโยชวูาวา่ วนันี &เราได้กลิ &งความอดสเูพราะอียิปต์ไปให้พ้นเจ้า
แล้ว จงึเรียกชืIอตําบลนั &นวา่กิลกาลจนทกุวนันี & 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เบธเอล: การอุทิศถวายตัว และการต่อสู้  - นิเวศแห่งการอธิษฐานและประตู

สวรรค์ สถานทีIแหง่การเปิดเผยสําแดงและสวรรค์เปิด ให้รักษาสิIงนี &ไว้ในชีวิตของ
คณุ 

2. กิลกาล: พันธสญัญาและการเข้าสุหนัต ไม่มีความอดสอีูกต่อไป เพราะความ   
อดสขูองอียิปต์นั &นได้ถกูกลิ &งออกไปแล้ว จงดํารงอยู่ในพนัธสญัญาเพราะทกุสิIง   
ทีIเรามีจะมาถึงเราได้นั &นขึ &นอยู่ความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาของเราทีIมีกับ    
พระบดิาผา่นทางพระเยซคูริสต์   

3. มิสปาห์: ชยัชนะผ่านการทําสงครามจากหอสงัเกตการณ์ของคณุ จงเป็นคนยาม
แหง่การสําแดงยคุสดุท้าย – ตืIนตวัตอ่พระวจนะและคําเตือนตา่งๆ ของพระเจ้า! 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานทีIคณุจะดําเนินอยู่ในพนัธสญัญา การเข้าสหุนตั และการอทุิศถวายตวั

ตอ่พระเจ้าอยา่งตอ่เนืIอง!  
2. ตอ่สู้ เพืIอพระประสงค์ของพระเจ้าในทกุสถานการณ์ เชิญอาณาจกัรทีIจะบกุรุกใน

ทกุสถานการณ์ 
3. ไปยังหอสังเกตการณ์ของคุณทีIมิสปาห์ และรับคําสัIงและการเปิดเผยสําแดง

ตา่งๆ เพืIอทีIจะยืนหยดัเพืIอพระเจ้าและตอ่ต้านศตัรู 

 

 


