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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW22: 5 November 2021: 
A Famine of Words? 

Amos 8:11 (NKJV) Behold, the days are coming, says the Lord God, That I 
will send a famine on the land, Not a famine of bread, Nor a thirst for 
water, But of hearing the words of the Lord. 
 
1 Samuel 3:1 Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And 
the word of the Lord was rare in those days; there was no widespread 
revelation. 
 
Amos 9:11 On that day I will raise up The tabernacle of David, which has 
fallen down, And repair its damages; I will raise up its ruins, And rebuild 
it as in the days of old; 12 That they may possess the remnant of Edom, 
And all the Gentiles who are called by My name, Says the Lord who does 
this thing. 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. 
  
2 Peter 1:12 For this reason I will not be negligent to remind you always 
of these things, though you know and are established in the present truth. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. A famine of words is already here when preachers are not tuned 

to what the Lord is saying, treating the last days as ordinary days. 
2. The solution is the restoration of the Tabernacle of David. 
3. The Tabernacle of David was the climax to the prophetic solution 

introduced by the prophet Samuel in a time when the Word of 
God was rare and there was no fresh revelation.  

  
Prayer Guide 

1. Pray that you awake from the sense of normalcy and understand 
the urgency of the Kairos moment. 

2. Pray that the body of Christ will be stirred by the Holy Spirit to 
understand the perilous times in which we are living in. 

3. Pray that there would be a Samuelic-Davidic generation arising 
who will seek the face of God and walk in the glory of the restored 
Tabernacle of David. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW22: 5 พฤศจกิายน 2021 
การกันดารพระวจนะ? 

อาโมส ':11 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด วนัเวลาก็มาถึง เมื?อเราจะส่ง
ทุพภิกขภยั มาที?แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายนํ Lา แต่จะอดฟังพระ
วจะของพระเยโฮวาห์ 

1 ซามูเอล 3:1 ฝ่ายกุมารซามเูอลปรนนิบติัพระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี ในสมยันั Lน
พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์มีมาแตน้่อย ไมมี่นิมิตบอ่ยนกั 

อาโมส 9:11 ในวันนั Lน เราจะยกพลบัพลาของดาวิดซึ?งพังลงแล้วนั Lนตั Lงขึ Lนใหม่ 
และซ่อมช่องชํารุดต่างๆเสีย และจะยกที?ปรักหกัพงัขึ Lน และจะสร้างเสียใหม่อย่าง
ในสมัยโบราณกาล 12 เพื?อเขาจะได้ยึดกรรมสิทธิVคนที?เหลืออยู่ของเอโดม และ
ประชาชาติทั Lงสิ Lนซึ?งเขาเรียกด้วยนามของเรา พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระทําเช่นนี Lตรัส
ดงันี Lแหละ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดเูถิด วนัเวลาก็มาถึง เมื?อคนที?ไถจะทนัคนที?
เกี?ยว และคนที?ยํ?าผลองุ่นจะทนัคนที?หว่านเมล็ดองุ่น จะมีนํ Lาองุ่นหยดจากภูเขา 
เนินเขาทั Lงสิ Lนจะละลายไป 

1 เปโตร 5:51 เหตฉุะนั Lน ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั Lงมั?นคงอยู่ในความจริงที?ท่านรับ
แล้วนั Lนก็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยที?จะเตือนสติท่านทั Lงหลายเสมอให้ระลึกถึงสิ?ง
เหลา่นี L 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา 
1. การกนัดารพระวจนะได้เกิดขึ 4นแล้ว เมื9อบรรดานกัเทศน์ไมเ่ทศนาสิ9งที9

สอดคล้องกบัสิ9งที9พระเจ้ากําลงัตรัส ทําให้วนัเวลาในยคุสดุท้ายเป็นเหมือนวนั
ธรรมดาทั9วไป 

2. ทางแก้ปัญหาคือการรื 4อฟื4นพลบัพลาของดาวิด 
3. พลบัพลาของดาวิดเป็นจดุสงูสดุของทางออกที9เป็นการเผยสําแดง ที9ผู้ เผยพระวจนะ 

ซามเูอลได้แนะนําไว้ในช่วงเวลาที9พระวจนะของพระเจ้ามีมาแต่น้อย และไม่มี
การเปิดเผยสาํแดงที9สดใหม ่

หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานที9คณุจะตื9นจากความรู้สกึของภาวะปกตแิละเข้าใจถงึความเร่งดว่น

ของชว่งเวลาไครอส 
2. อธิษฐานที9พระกายของพระคริสต์จะได้รับการกระตุ้นเร้าโดยพระวิญญาณ

บริสทุธิ[ให้เข้าใจถงึชว่งเวลาอนัตรายที9เรากําลงัมีชีวิตอยูนี่ 4 
3. อธิษฐานที9จะมีชนรุ่นซามเูอลและดาวิดเกิดขึ 4น เป็นผู้ซึ9งจะแสวงหาพระพกัตร์

ของพระเจ้าและเดนิในพระสริิแหง่พลาของดาวิดที9ได้รับการรื 4อฟื4นขึ 4น 


