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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW4: 20 August 2021:  
Entering the Shemitah Year 5782 

Leviticus 25:1 (NKJV) And the Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying,        
2 Speak to the children of Israel, and say to them: When you come into 
the land which I give you, then the land shall keep a sabbath to the Lord. 3 
Six years you shall sow your field, and six years you shall prune your vineyard, 
and gather its fruit; 4 but in the seventh year there shall be a sabbath of 
solemn rest for the land, a sabbath to the Lord. You shall neither sow your 
field nor prune your vineyard. 5 What grows of its own accord of your 
harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your untended vine, 
for it is a year of rest for the land. 

Deuteronomy 15:1 At the end of every seven years you shall grant a release 
of debts. 2 And this is the form of the release: Every creditor who has lent 
anything to his neighbor shall release it; he shall not require it of his neighbor 
or his brother, because it is called the Lord’s release. 

This Month of Elul 5781 is the gateway to a New Year 5782 that comes once 
every 7 years better known as the Shmita (Sabbatical) year. 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 is going to be critical! 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Redefine possessions - Ownership or stewardship or Kingdom? 
2. Refocus our lives - Anchored in Babylon or Zion? 
3. Reset finances - Ownership or loanership assets? 
4. Remind ourselves Anchored of the Source of ALL blessings!  

 
Prayer Guide 

1. Pray to hear clearly during the month of Elul to make preparations 
now.   

2. Pray for prophetic revelation given the history of Shemitahs since 
1966. 

3. Pray for our hearts - Where is your treasure?  In heaven or on earth? 
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คู่มืออธิษฐาน 
Apocalyptic Watchmen 

“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 
คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW4: 20 สงิหาคม 2021 
การก้าวเข้าสู่ปีเชมทิาห์ ที= 5782 

เลวีนิติ 25:1 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโมเสสที5ภเูขาซีนายว่า 2 จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า 
เมื5อเจ้าทั Eงหลายเข้าแผ่นดินที5เราให้เจ้านั Eน จงให้แผ่นดินนั Eนถือสะบาโตแดพ่ระเยโฮวาห์ 3 
เจ้าจงหว่านพืชในนาของเจ้าหกปี และจงลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้าและเก็บผลหกปี 4 
แต่ในปีที5เจ็ดนั Eนเป็นปีสะบาโตแห่งการหยดุพกัผ่อนสําหรับแผ่นดิน เป็นปีสะบาโตแด่
พระเยโฮวาห์ เจ้าอย่าหว่านพืชในนา หรือลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้า 5 สิ5งใดที5งอก
ขึ Eนมาเอง เจ้าอย่าเก็บเกี5ยว องุ่นอนัเกิดอยู่ที5เถาอนัเจ้ามิได้ตกแต่งก็อย่าเก็บ ให้เป็นปี
ที5แผ่นดินหยดุพกัสงบ 

เฉลยธรรมบัญญัติ 15:1 ทกุๆสิ Eนเจ็ดปีท่านทั Eงหลายต้องมีการปลดปลอ่ย 2 ให้กระทํา
การปลดปล่อยดงันี E เจ้าหนี Eทกุคนจะต้องยกสิ5งที5ตนให้เพื5อนบ้านยืมไปนั Eนเสีย อย่าทวง
สิ5งนั Eนคืนจากเพื5อนบ้านหรือพี5น้องของตนเลย เพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของ
พระเยโฮวาห์แล้ว 

เดือนเอลลู ตามปฎิทินฮีบรูปี 5781 นี Eคือประตทีู5จะเข้าสูปี่ใหมที่5 5782 ที5เกิดขึ Eนในทกุๆ 7 ปี 
ซึ5งเป็นที5รู้จกักนัดีว่าเป็นปี “ชมิททา” (สะบาโต) เอลลูนั Eนเป็นเดือนที5เริ5มต้นเหตกุารณ์แรก
ของเหตกุารณ์ตา่งๆ ที5จะเกิดขึ Eนอย่างตอ่เนื5องดั5งโดมิโนทั5วโลก ที5จะสร้างความตกละลงึใน
ระดบัที5จะนําไปสูเ่หตกุารณ์อื5น ๆ ที5จะเขย่าโลกอีกมากมาย! ดงันั Eนการเปิดเผยสําแดงและ
การเตรียมตวัตา่งๆ นั Eน จงึยิ5งมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก! 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. นิยามใหม่ในการถือครองสิ5งตา่งๆ – เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้อารักขา หรือเป็นของ

อาณาจกัร? 
2. ปรับโฟกสัใหมใ่นชีวติของเรา –  ปักหลกัอยูใ่นบาบโิลน หรือศโิยน? 
3. จัดระบบการเงินใหม่ – ทรัพย์สินที5เป็นกรรมสิทธิf หรือทรัพย์สินที5มาจากการ

กู้ ยืม? 
4. เตือนตวัเราเองวา่ให้ปักหลกัในแหลง่แหง่พระพรทั Eงสิ Eน! 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานที5จะได้ยินอยา่งชดัเจนในชว่งเดือนเอลลู เพื5อเตรียมการตั Eงแตต่อนนี E 
2. อธิษฐานขอการเปิดเผยสาํแดง ตามประวตัศิาสตร์ของเชมิทาห์ ตั Eงแตปี่ 1966 
3. อธิษฐานเพื5อหวัใจของเราวา่ ทรัพย์สมบตัขิองคณุอยูที่5ไหน? ในสวรรค์หรือบนโลก? 


