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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW17: 1 October 2021: 
Harvest Glory! 

Isaiah 59:17 (NKJV)  For He put on righteousness as a breastplate, And       
a helmet of salvation on His head; He put on the garments of vengeance 
for clothing, And was clad with zeal as a cloak. 18 According to their 
deeds, accordingly He will repay, Fury to His adversaries, Recompense      
to His enemies; The coastlands He will fully repay. 19 So shall they fear 
The name of the Lord from the west, And His glory from the rising of       
the sun; When the enemy comes in like a flood, The Spirit of the Lord will 
lift up a standard against him. 20 The Redeemer will come to Zion, And to 
those who turn from transgression in Jacob, Says the Lord. 

Isaiah 60:1 Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord 
is risen upon you. 2 For behold, the darkness shall cover the earth, And 
deep darkness the people; But the Lord will arise over you, And His glory 
will be seen upon you. 3 The Gentiles shall come to your light, And kings 
to the brightness of your rising. 

Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God. 

 Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The context of Isaiah 60 is prophetic of the Second Coming of Jesus 
Christ.  

2. Its application however, is now as the light of His glory has come 
and the fullness of it is coming. 

3. We must be restored to glory so that the light of the Lord can shine 
through us in the midst of increasing thick darkness over the people.     
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Prayer Guide 
1. Pray that the Church will get a complete and not partial revelation 

of the redemptive purpose of God – not just salvation but saved 
to be restored fully in glory! 

2. Pray that we will be so comfortable dwelling in the glory of God 
like Moses, and begin to fulfil our great calling as end times 
deliverers. 

3. Pray that we will learn to receive all things from God in His glory 
realm!  
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW17: 1 ตุลาคม 2021 
พระสริิแห่งการเกบ็เกี=ยว! 

อิสยาห์ 59:17 พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นทบัทรวง และพระมาลาแห่งความ
รอดอยู่เหนือพระเศียรของพระองค์ พระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์แห่งการแก้แค้น   
เป็นของคลมุพระกาย และเอาความกระตือรือร้นหม่พระองค์ 18 พระองค์จะทรงชําระให้
ตามการกระทําของเขา คือพระพิโรธแก่ปรปักษ์ของพระองค์ และสิLงสนองแก่ศัตรู      
ของพระองค์ พระองค์จะทรงมอบการสนองแก่แผ่นดินชายทะเล 19 เขาจึงจะยําเกรง
พระนามพระเจ้าจากตะวนัตก และพระสริิของพระองค์จากทีLตะวนัขึ Oน เพราะพระองค์จะ
เสดจ็มาอยา่งแมนํ่ OาเชีLยว ซึLงพระวาตะของพระเจ้าขบัสง่ 20 พระเจ้าตรัสวา่ และพระองค์
จะเสดจ็มายงัศโิยนเป็นพระผู้ ไถ ่มายงับรรดาผู้อยูใ่นยาโคบผู้หนัจากการทรยศ 

อิสยาห์ 60:1 จงลกุขึ Oน ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของ
พระเจ้าขึ Oนมาเหนือเจ้า 2 เพราะว่าดเูถิด ความมืดจะคลมุแผ่นดินโลก และความมืดทบึ
คลุมชนชาติทั Oงหลาย แต่พระเจ้าจะทรงขึ Oนมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของ
พระองค์เหนือเจ้า 3 และบรรดาประชาชาติจะมายงัความสว่างของเจ้า และพระราชา
ทั Oงหลาย ยงัความสกุใสแหง่การขึ Oนของเจ้า 

โรม 3:23 เพราะวา่ทกุคนทําบาป และเสืLอมจากพระสริิของพระเจ้า 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. บริบทของอิสยาห์ 60 เป็นการพยากรณ์เกีLยวกับการเสด็จมาครั OงทีLสองของ   

พระเยซคูริสต์ 
2. อย่างไรก็ตาม การประยกุต์ใช้คือ เมืLอความสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ได้มา

แล้วในตอนนี O และความบริบรูณ์ของความสวา่งนั Oนกําลงัเข้ามา 
3. เราจะต้องได้รับการรื OอฟืOนสู่พระสิริ เพืLอว่าความสว่างของพระเจ้าจะสามารถ

สอ่งผา่นเราทา่มกลางความมืดทบึทีLเพิLมพนูขึ Oนมาเหนือผู้คน 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานทีLคริสตจกัรจะได้รับการเปิดเผยสําแดงเกีLยวกับจุดประสงค์แห่งการ

ทรงไถ่ของพระเจ้าทีLครบถ้วนและไม่ใช่เพียงบางสว่น – ไม่ใช่เพียงแค่ความรอด 
แตไ่ด้รับความรอดเพืLอทีLจะได้รับการรื OอฟืOนอยา่งเตม็ทีLในพระสริิ! 

2. อธิษฐานทีLเราจะอาศัยอยู่ในพระสิริของพระเจ้าอย่างผาสุกเหมือนดัLงโมเสส 
และเริLมต้นทีLจะบรรลถุึงการทรงเรียกอนัยิLงใหญ่ของเราในฐานะผู้ปลดปล่อย
ของยคุสดุท้าย 

3. อธิษฐานทีLเราจะเรียนรู้ทีLจะรับทกุสิLงจากพระเจ้าในมิตแิหง่พระสริิของพระองค์! 

 


