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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW16: 24 September 2021: 
RiverGlory! 

Revelation 22:1 (NKJV) And he showed me a pure river of water of life, 
clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. 2 In 
the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of 
life, which bore twelve fruits, each tree yielding its fruit every month.    
The leaves of the tree were for the healing of the nations. 3 And there 
shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in 
it, and His servants shall serve Him. 4 They shall see His face, and His name 
shall be on their foreheads. 5 There shall be no night there: They need no 
lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light. And they shall 
reign forever and ever. 

Ezekiel 47:1 Then he brought me back to the door of the temple; and 
there was water, flowing from under the threshold of the temple toward 
the east, for the front of the temple faced east; the water was flowing 
from under the right side of the temple, south of the altar. 

John 7:38 He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart 
will flow rivers of living water. 

Genesis 3:24 So He drove out the man; and He placed cherubim at the east 
of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way, to 
guard the way to the tree of life. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. God Himself is the Source of all RiverGlory! 
2. He waters the tree of life both in the garden of Eden and in Revelation 22. 
3. We must face the direction of God and let the river flow to us. 
4. We will become the channel of God’s River as we are the temple of 

the Holy Spirit. 
 
Prayer Guide 

1. Pray that you will receive fresh revelation from God about the RIVER 
that God is releasing through you. 

2. Pray that you will learn how to sit under the RAIN of His glory and 
let it overflow your golden bowl in your spirit (refer to SSS). 

3. Begin to release the RiverGlory for healings and miracles! 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW16: 24 กันยายน 2021 
แม่นํ 3าแห่งพระสริิ! 

วิวรณ์ 22:1 ท่านได้ชี +ให้ข้าพเจ้าดแูม่นํ +าบริสทุธิ<ที=มีนํ +าแห่งชีวิต ใสเหมือนแก้วผลกึ ไหล
ออกมาจากพระที=นั=งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั +น
และริมแม่นํ +าทั +งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต ซึ=งออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน    
และใบของต้นไม้นั +นสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย 3 จะไม่มีการสาปแช่งใดๆ
อีกต่อไป พระที=นั=งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั +งอยู่ในเมืองนั +น และบรรดา
ผู้ รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบตัิพระองค์ 4 เขาเหล่านั +นจะเห็นพระพกัตร์พระองค์ และ
พระนามของพระองค์จะประทบัอยูที่=หน้าผากเขา 5 กลางคืนจะไมมี่ที=นั=น เขาไมต้่องการ
แสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสงสว่าง
แก่เขา และเขาจะครอบครองอยูต่ลอดไปเป็นนิตย์ 

เอเสเคียล 47:1 ภายหลงัทา่นก็นําข้าพเจ้ากลบัมาที=ประตพูระนิเวศ และดเูถิด มีนํ +าไหล
ออกมาจากใต้ธรณีประตพูระนิเวศตรงไปทางทิศตะวนัออก เพราะพระนิเวศหนัหน้าไป
ทางทิศตะวนัออก และนํ +าไหลลงมาจากข้างล่าง ทางด้านขวาของพระนิเวศ ทิศใต้ของ
แทน่บชูา 

ยอห์น 7:38 ผู้ ที=เชื=อในเรา ตามที=พระคมัภีร์ได้กลา่วไว้แล้ววา่ แม่นํ +าที=มีนํ +าประกอบด้วย
ชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั +น 

ปฐมกาล 3:24 ดงันั +นพระองค์ทรงไลม่นษุย์ออกไป ทรงตั +งพวกเครูบไว้ทางทิศตะวนัออก
ของสวนเอเดน และตั +งดาบเพลิงซึ=งหมนุได้รอบทิศทาง เพื=อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้
แหง่ชีวิต 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา 
1. พระเจ้าเองทรงเป็นแหลง่แหง่แมนํ่ +าแหง่พระสริิทั +งปวง! 
2. พระองค์ทรงรดนํ +าต้นไม้แหง่ชีวิตทั +งในสวนเอเดนและในวิวรณ์บทที= [[ 
3. เราจะต้องมุง่หน้าไปในทิศทางของพระเจ้าและยอมให้แมนํ่ +าไหลมายงัเรา 
4. เราจะกลายเป็นท่อสําหรับแม่นํ +าของพระเจ้าเมื=อเราเป็นวิหารของพระวิญญาณ

บริสทุธิ< 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานที=คณุจะได้รับการเปิดเผยสําแดงที=สดใหม่จากพระเจ้าเกี=ยวกบัแม่นํ +าที=

พระเจ้ากําลงัปลดปลอ่ยผา่นคณุ 
2. อธิษฐานที=คณุจะได้เรียนรู้วิธีการนั=งอยู่ภายใต้ฝนแห่งพระสิริของพระองค์ และ

ยอมให้ฝนนั +นไหลล้นชามทองคําในวิญญาณของคณุ (อ้างอิงถงึ SSS) 
3. ให้เริ=มปลดปลอ่ยแมนํ่ +าแหง่พระสริิ เพื=อการเยียวยารักษาและการอศัจรรย์ตา่งๆ! 


