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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW20: 22 October 2021: 
Shaking – Revival - Harvest! 

Hebrews 12:25 (NKJV) See that you do not refuse Him who speaks. For if 
they did not escape who refused Him who spoke on earth, much more shall 
we not escape if we turn away from Him who speaks from heaven, 26 whose 
voice then shook the earth; but now He has promised, saying, Yet once more 
I shake not only the earth, but also heaven. 27 Now this, Yet once more, 
indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that 
are made, that the things which cannot be shaken may remain.  

Joel 2:1 Blow the trumpet in Zion, And sound an alarm in My holy mountain! 
Let all the inhabitants of the land tremble; For the day of the Lord is coming, 
For it is at hand: 2 A day of darkness and gloominess, A day of clouds and 
thick darkness... 12 Now, therefore, says the Lord, Turn to Me with all your 
heart, With fasting, with weeping, and with mourning. 13 So rend your heart, 
and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and 
merciful, Slow to anger, and of great kindness;… 23 Be glad then, you 
children of Zion, And rejoice in the Lord your God; For He has given you the 
former rain faithfully, And He will cause the rain to come down for you— The 
former rain, And the latter rain in the first month. 24 The threshing floors 
shall be full of wheat, And the vats shall overflow with new wine and 
oil. 25 So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, 
... 28 And it shall come to pass afterward That I will pour out My Spirit on all 
flesh; Your sons and your daughters shall prophesy, Your old men shall dream 
dreams, Your young men shall see visions. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The promised shaking in Hebrews 12 is here and is going to intensify. 
2. This has been prophesied to happen just before the Day of the Lord 

which is the Second Coming of Jesus Christ. 
3. It is time to ask if you are really dwelling in the Kingdom of God.   

  

Prayer Guide 

1. Pray that you will hear clearly the voice of the Lord during a time of 
shaking. 

2. Pray that you will turn to Him fully and trust His leading into the perilous 
future. 

3. Pray for your restoration so that you will be ready for what is coming 
which is heaven and earth shaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  www.livingstreams.com/watchmen 

คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW20: 22 ตุลาคม 2021 
การเขย่า – การฟื7นฟู - การเกบ็เกี>ยว! 

ฮีบรู 12:25 (TNCV) จงระวงัอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่ ถ้าพวกเขายงัหนีไม่พ้นเมืBอ
ปฏิเสธพระองค์ผู้ ตรัสเตือนในโลก เราย่อมจะหนีไม่พ้นยิBงขึ Gนเพียงใดหากเราหันหนี
พระองค์ผู้ ทรงเตือนเราจากสวรรค์? 26 ครั Gงนั Gนพระสุรเสียงของพระองค์ทําให้โลก
สะเทือนสะท้าน แต่บดันี Gพระองค์ทรงสญัญาไว้ว่า เราจะไม่เพียงเขย่าโลกนี Gอีกครั GงหนึBง 
แต่จะเขย่าฟ้าสวรรค์ด้วย 27 คําว่า อีกครั GงหนึBง บ่งบอกว่าสิBงทีBสัBนคลอนได้คือสิBงทีBทรง
สร้างขึ Gนนั Gนจะถกูขจดัทิ Gง เพืBอให้เหลอือยูแ่ตส่ิBงทีBไมส่ัBนคลอน 

โยเอล 2:1 จงเป่าแตรทีBในศิโยน จงเปลง่เสียงปลกุบนภเูขาบริสทุธิSของข้าพเจ้า ให้ชาว
แผ่นดินทั Gงสิ GนตวัสัBน เพราะวนัแห่งพระเยโฮวาห์กําลงัมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว 2 เป็นวนัแห่ง
ความมืดและความมืดครึ Gม เป็นวันทีBมีเมฆและความมืดทึบ... 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 
ดงันั Gน เจ้าทั GงหลายจงกลบัมาหาเราเสียเดีYยวนี Gด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร ด้วย
การร้องไห้และด้วยการโอดครวญ 13 จงฉีกใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสื Gอผ้าของเจ้า จงหนักลบัมา
หาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่นทั Gงหลาย เพราะวา่พระองค์ทรงกอปรด้วยพระคณุและทรง
พระกรุณา ทรงกริ Gวช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตา และทรงกลบัพระทัยไม่ลงโทษ;…      
23 บุตรทั Gงหลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิSในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 
เพราะว่าพระองค์ทรงประทานฝนต้นฤดอูย่างพอสมควร พระองค์จะทรงเทฝนลงมาให้
เจ้า คือฝนต้นฤดแูละฝนชกุปลายฤดใูนเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็ม จะมี
นํ Gาองุ่นและนํ Gามนัอยู่เต็มล้นบ่อเก็บ 25 เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือทีB
ตัbกแตนวยับินได้กินเสีย ทีBตัbกแตนวยักระโดด ตัbกแตนวยัคลาน และตัbกแตนวยัเดินได้กิน
... 28 ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนี G คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื Gอหนงั
ทั Gงปวง บตุรชายบตุรสาวของเจ้าทั Gงหลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุม่
ของเจ้าจะเหน็นิมิต  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. การเขยา่ทีBได้ทรงสญัญาไว้ในฮีบรู de มาถงึแล้วและกําลงัจะทวีความรุนแรงมาก

ยิBงขึ Gน 
2. สิBงนี Gได้รับการพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะเกิดขึ Gนก่อนวนัแห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าซึBงเป็น

การเสดจ็กลบัมาครั GงทีBสองของพระเยซคูริสต์ 
3. นีBเป็นเวลาทีBควรถามวา่คณุกําลงัอยูใ่นอาณาจกัรของพระเจ้าจริงๆ หรือไม?่ 

หวัข้ออธิษฐาน 

1. อธิษฐานทีBคณุจะได้ยินพระสรุเสียงของพระเจ้าอย่างชดัเจนในช่วงเวลาแห่งการ
เขยา่นี G 

2. อธิษฐานทีBคณุจะหนักลบัไปหาพระองค์อย่างสิ Gนเชิง และไว้วางใจในการทรงนํา
ของพระองค์ไปสูอ่นาคตทีBอนัตรายนี G 

3. อธิษฐานเพืBอการพลิกฟืGนของคุณ เพืBอทีBคุณจะได้พร้อมสําหรับสิBงทีBกําลังจะ
เกิดขึ GนนัBนคือการเขยา่ฟา้สวรรค์และแผน่ดนิ 

 


