
  www.livingstreams.com/watchmen 

Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW3: 19 Aug 2021:  
The Month (Elul) of Trumpets for Prophetic Preparation! 

  
Psalm 27:1 (NKJV) The Lord is my light and my salvation; Whom shall I 
fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be 
afraid? 2 When the wicked came against me To eat up my flesh, My 
enemies and foes, They stumbled and fell. 3 Though an army may 
encamp against me, My heart shall not fear; Though war may rise against 
me, In this I will be confident. 4 One thing I have desired of the Lord, That 
will I seek: That I may dwell in the house of the Lord All the days of my 
life, To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple. 5 For 
in the time of trouble He shall hide me in His pavilion; In the secret place 
of His tabernacle He shall hide me; He shall set me high upon a rock. 
  
This Month of Elul 5781 is the gateway to a New Year 5782 that comes 
once every 7 years better known as the is the Shmita (Sabbatical) year. 
Elul is one of the most important months of the year not because there 
is a feast but because it is a month of preparation - for the ultimate 
return of the Lord!  This is a very special month marked by huge 
prophetic expectation, introspection, preparation, overcoming and 
promotion.  
  
Elul is also the month to kick off the first of a series of dominos of global 
events that will be shocking in scale that will lead to many other earth-
shaking events!  Hence prophetic revelation and preparation are going 
to be critical!  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Elul is a month of the suddenlies and things hidden will be 

made manifest! 
2. It is a time of prophetic expectation and we must be 

prepared. 
3. The gateway into the Shmita (Shemitah) year – we have to 

position ourselves and everything that we have.  

Prayer Guide 

1. Pray that your trust in is the Lord and hear His leading clearly. 

2. Pray that you will not enter into the comfort zone but that you 
will live like you are in the battle zone. 

3. Pray for wisdom to prepare now – things are moving!   

 

 

 
 

   
  
 

  
 

 
 

 
 



  www.livingstreams.com/watchmen 

คู่มืออธิษฐาน 
Apocalyptic Watchmen 

“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 
คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW3: 19 สงิหาคม 2021 
เดือน (เอลูล) แห่งเสียงแตรเพื5อการเตรียมตัวตามการเผยสาํแดง 

สดุด ี27:1-4 'พระเจ้าทรงเป็นความสวา่งและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลวัผู้ใด
เลา่ พระเจ้าทรงเป็นที?กําบงัเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร เมื?อคนทํา
ชั?วเข้ามาหาข้าพเจ้า เพื?อจะกินเนื Gอข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า เขาจะ
สะดดุและล้มลง แม้กองทพัตั Gงคา่ยสู้ ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลวั แม้ข้าพเจ้าจะ
ได้รับภยัสงคราม ข้าพเจ้ายงัไว้ใจได้อยู ่ข้าพเจ้าทลูขอสิ?งหนึ?งจากพระเจ้า ซึ?งข้าพเจ้าจะ
เสาะแสวงหาเสมอ คือที?ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า ตลอดวนัเวลาชั?วชีวิต
ของข้าพเจ้า เพื?อจะดคูวามงามของพระเจ้า และเพื?อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหาร
ของพระองค์ ' 

เดือนเอลลู ตามปฎิทินฮีบรูปี 5781 นี Gคือประตทีู?จะเข้าสูปี่ใหมที่? 5782 ที?เกิดขึ Gนในทกุๆ 7 
ปีซึ?งเป็นที?รู้จกักนัดีวา่เป็นปี “ชมิททา” (สะบาโต) เอลลูนั Gนเป็นเดือนที?มีความสําคญัที?สดุ
เดือนหนึ?งของปี ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็นเดือนที?มีเทศกาลเลี Gยงเท่านั Gน แต่เพราะว่าเป็น
เดือนแห่งการเตรียมตวั สําหรับการเสด็จกลบัมาของพระเจ้า! นี?จึงเป็นเดือนที?มีความ
พิเศษมากๆ อนัเต็มไปด้วยความคาดหวงัในคําพยากรณ์ การมองย้อนกลบัมาสํารวจ
ชีวิต การเตรียมตวั การมีชยัชนะ และการยกระดบัขึ Gน 

 เอลลูนั Gนยงัเป็นเดือนที?จะเริ?มต้นเหตุการณ์ที?จะเกิดขึ Gนต่อเนื?องดั?งโดมิโนทั?วโลก ที?จะ
เกิดขึ Gนในระดบัที?น่าตกใจและนําไปสู่อีกหลายๆ เหตกุารณ์ที?จะเขย่าโลกนี G! ดงันั Gนการ
เปิดเผยสําแดงของพระเจ้าและการเตรียมตวัต่างๆ นั Gนจึงยิ?งมีความสําคญัเป็นอย่าง
มาก! 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เอลลู คือเดือนที?สิ?งต่างๆ จะเกิดขึ Gนแบบทนัทีทนัใดและสิ?งที?ปิดซ่อนอยู่จะถกูทํา

ให้ปรากฎขึ Gน! 
2. นี?คือเวลาของความคาดหวงัตามการเผยสาํแดงที?เราจะต้องเตรียมตวัให้พร้อม 
3. ในช่วงเวลาที?เป็นประตสููปี่ชมิททา (สะบาโต) เราจะต้องวางตําแหน่งของตนเอง

และทกุสิ?งที?เรามี 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที?คุณจะไว้วางใจในพระเจ้า และได้ยินพระองค์ในการทรงนําอย่าง

ชดัเจน 
2. อธิษฐานที?คณุจะไม่เข้าไปอยู่ในพื Gนที?ที?สบายเกินไป (Comfort Zone) แต่คณุจะ

ใช้ชีวติเสมือนวา่อยูใ่นสนามรบ 
3. อธิษฐานขอสตปัิญญาในการเตรียมตวัเวลานี G เพราะสิ?งตา่งๆ กําลงัเคลื?อนไหว! 

 

 


