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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW21: 29 October 2021: 
Shaking – Revival – Harvest 2! 

Joel 2:1 (NKJV) 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. 

Amos 9:13 Behold, the days are coming, says the Lord, When the plowman 
shall overtake the reaper, And the treader of grapes him who sows seed;   
The mountains shall drip with sweet wine, And all the hills shall flow with it. 

  

 

 

 



  www.livingstreams.com/watchmen 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. Joel 2:31 tells us that many things will be happening just before 
the Day of the Lord and the trumpet must be blown to wake 
people up. 

2. The days of darkness are coming and we must be ready by repenting 
and drawing close to God. 

3. It will also be a time of amazing harvest and blessing when we are 
rightly positioned with God.   

  

Prayer Guide 

1. Pray that you awake from your slumber and hear what the Lord is 
saying to you in the time of great shaking. 

2. Pray that you will repent and draw close to God for He wants to 
rain down His favour on you. 

3. Pray that you will experience the greatest outpouring of the Holy 
Spirit and be empowered to reap the last and greatest end times 
harvest. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW21: 29 ตุลาคม 2021 
การเขย่า – การฟื8นฟู – การเกบ็เกี>ยว 2! 

โยเอล 2:1 จงเป่าแตรที-ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลกุบนภเูขาบริสทุธิ=ของข้าพเจ้า ให้ชาว
แผ่นดินทั Gงสิ Gนตวัสั-น เพราะวนัแห่งพระเยโฮวาห์กําลงัมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว 2 เป็นวนั
แหง่ความมืดและความมืดครึ Gม เป็นวนัที-มีเมฆและความมืดทบึ ... 12 พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า ดงันั Gน เจ้าทั GงหลายจงกลบัมาหาเราเสียเดีSยวนี Gด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร 
ด้วยการร้องไห้และด้วยการโอดครวญ 13 จงฉีกใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสื Gอผ้าของเจ้า จงหนั
กลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั Gงหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงกอปรด้วย
พระคณุและทรงพระกรุณา ทรงกริ Gวช้าและบริบรูณ์ด้วยความเมตตา ... 23 บตุรทั Gงหลาย
ของศิโยนเอย๋ จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ=ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะวา่พระองค์
ทรงประทานฝนต้นฤดอูย่างพอสมควร พระองค์จะทรงเทฝนลงมาให้เจ้า คือฝนต้นฤดู
และฝนชกุปลายฤดใูนเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็ม จะมีนํ Gาองุ่นและนํ Gามนั
อยู่เต็มล้นบ่อเก็บ 25 เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือที-ตั\กแตนวยับินได้กิน
เสีย ... 28 ต่อมาภายหลงัจะเป็นอย่างนี G คือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื Gอ
หนงัทั Gงปวง บตุรชายบตุรสาวของเจ้าทั Gงหลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคน
หนุม่ของเจ้าจะเหน็นิมิต  

อาโมส 9:13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด วนัเวลาก็มาถึง เมื-อคนที-ไถจะทันคนที-เกี-ยว 
และคนที-ยํ-าผลองุ่นจะทนัคนที-หว่านเมล็ดองุ่น จะมีนํ Gาองุ่นหยดจากภเูขา เนินเขาทั Gงสิ Gน
จะละลายไป  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. โยเอล G:HI บอกเราถึงหลายสิ-งหลายอย่างที-กําลงัจะเกิดขึ Gนก่อนวนัแห่งองค์

พระผู้ เป็นเจ้าและจะต้องเป่าแตรเพื-อปลกุผู้คนให้ตื-นขึ Gน 
2. วนัแห่งความมืดมิดกําลงัจะมาถึง และเราต้องเตรียมพร้อมไว้ด้วยการกลบัใจ

และเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ Gน 
3. มนัจะเป็นชว่งเวลาแหง่การเก็บเกี-ยว และพระพรอนันา่อศัจรรย์อีกด้วย เมื-อเรา

จดัวางตําแหนง่อยา่งถกูต้องกบัพระเจ้า 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานที-คณุจะตื-นขึ Gนจากการหลบัใหล และฟังในสิ-งที-พระเจ้ากําลงัตรัสกบั

คณุในชว่งเวลาแหง่การเขยา่ครั Gงใหญ่นี G 
2. อธิษฐานที-คณุจะกลบัใจใหม่และเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ Gน เพราะพระองค์ต้องการ 

จะเทฝนแหง่ความโปรดปรานของพระองค์ลงมาเหนือคณุ 
3. อธิษฐานที-คณุจะมีประสบการณ์กบัการเทลงมาครั Gงยิ-งใหญ่ที-สดุของพระวิญญาณ 

บริสทุธิ= และจงได้รับฤทธิ=เดชที-จะเก็บเกี-ยวครั Gงท้ายสดุ และใหญ่ยิ-งที-สดุในยคุ
สดุท้ายนี G 


