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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW19: 15 October 2021: 
Never Never Let Go! 

Philippians 3:12 (NKJV) Not that I have already attained, or am already 
perfected; but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has 
also laid hold of me. 13 Brethren, I do not count myself to have apprehended; 
but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching 
forward to those things which are ahead, 14 I press toward the goal for the 
prize of the upward call of God in Christ Jesus.  

2 Timothy 2:1 You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ 
Jesus. 2 And the things that you have heard from me among many witnesses, 
commit these to faithful men who will be able to teach others also. 3 You 
therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. 4 No one 
engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may 
please him who enlisted him as a soldier. 5 And also if anyone competes in 
athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. 6 The 
hardworking farmer must be first to partake of the crops. 7 Consider what I 
say, and may the Lord give you understanding in all things. 10 Therefore I 
endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the 
salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. In the midst of uncertainty, we must like Paul never let go of the future! 
2. The challenge is defining the future and we must receive a fresh 

revelation of the future based on God’s Word. 
3. There will be distractions and derailment by the enemy and it is 

important that we stay the course and finish well!   
  

Prayer Guide 

1. Pray that you will receive a fresh revelation of your future and 
know where God is leading you. 

2. Are there entanglements in your life? What are they? Pray that 
you will be willing to allow God to cut them off from you. 

3. Pray that you will be able to endure and overcome the challenges 
ahead!  
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW19: 1' ตุลาคม 2021 
อย่าปล่อยให้หลุดมือไป! 

ฟีลิปปี 3:12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากําลงับากบั>นมุ่งไป เพื>อ
ข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาตามอย่างที>พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์
แล้ว 13 พี>น้องทั Kงหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่าง
หนึ>ง คือลืมสิ>งที>ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตวัออกไปหาสิ>งที>อยู่ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้า
กําลงับากบั>นมุ่งไปสู่หลกัชยั เพื>อจะได้รับรางวลัซึ>งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื Kองบนให้
เราไปรับในพระเยซคูริสต์ 

D ทโิมธี D:1 เหตฉุะนั Kนบตุรของข้าพเจ้าเอย๋ จงเข้มแข็งขึ Kนในพระคณุซึ>งมีอยู่ในพระเยซู
คริสต์ 2 จงมอบคําสอนเหล่านั Kนซึ>งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กบั
คนที>สตัย์ซื>อ ที>สามารถสอนคนอื>นได้ด้วย 3 ฉะนั Kนท่านจงทนการยากลําบากดจุทหารที>
ดีของพระเยซคูริสต์ 4 ไมมี่ทหารคนใด เมื>อเข้าประจําการแล้ว จะไปหว่งใยกบัการทํามา
หากินของเขาในชีวิตนี K เพื>อผู้ ที>ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั Kนจะได้ชอบใจ 5 และถ้าผู้ ใดจะ
เข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ 6 กสิกรผู้
ตรากตรําทํางานก็ต้องเป็นคนแรกที>ได้รับผล 7 จงใคร่ครวญถึงสิ>งที>ข้าพเจ้าได้พูดเถิด 
ด้วยองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทกุสิ>ง... 10 เหตฉุะนั Kน
ข้าพเจ้าจึงยอมทนทกุอย่าง เพราะเห็นแก่ผู้ ที>ทรงเลือกสรรไว้นั Kน เพื>อเขาจะได้รับความ
รอดด้วย ซึ>งมีอยูใ่นพระเยซคูริสต์ พร้อมทั Kงสงา่ราศีนิรันดร์  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ท่ามกลางความไม่แน่นอน เราต้องเป็นเหมือนอย่างเปาโล ที>ไม่ปล่อยอนาคต   

ให้หลดุมือของเขาไป! 

2. ความท้าทายนี Kจะเป็นตวักําหนดอนาคต และเราจะต้องได้รับการเปิดเผยที>สด

ใหมเ่กี>ยวกบัอนาคต โดยมีพื Kนฐานบนพระวจนะของพระเจ้า 

3. ศัตรูจะเข้ามารบกวนทําให้เราสูญเสียการจดจ่อ และออกนอกเส้นทางของ     

พระเจ้า แตที่>สาํคญัคือเราจะต้องอยูใ่นเส้นทาง และจบด้วยดี! 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานที>คุณจะได้รับการสําแดงที>สดใหม่เกี>ยวกับอนาคตของคุณ และรู้ว่า  

พระเจ้ากําลงันําคณุไปที>ใด 

2. มีสิ>งกีดขวางใดในชีวิตของคณุหรือไม่? สิ>งเหล่านั Kนคืออะไร? อธิษฐานที>คณุจะ

เตม็ใจยอมให้พระเจ้าตดัสิ>งเหลา่นี Kออกไปจากคณุ 

3. อธิษฐานที>คณุจะสามารถอดทนและเอาชนะความท้าทายต่างๆที>อยู่ข้างหน้าคณุ

ได้! 

 


