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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW23: 12 November 2021: 
Powerful Prophetic Psalmist 

2 Samuel 23:1 (NKJV) Now these are the last words of David. Thus says 
David the son of Jesse; Thus says the man raised up on high, The anointed 
of the God of Jacob, And the sweet psalmist of Israel: 2 The Spirit of the 
Lord spoke by me, And His word was on my tongue. 3 The God of Israel 
said, The Rock of Israel spoke to me ‘He who rules over men must be just, 
Ruling in the fear of God. 

1 Samuel 19:18 So David fled and escaped, and went to Samuel at Ramah, 
and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and 
stayed in Naioth.  

Acts 2:30 Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn to 
him with an oath, of the fruit of his loins to set upon his throne; 

2 Kings 3:15 But now bring me a musician. Then it happened, when the 
musician played, that the hand of the Lord came upon him. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. One key pillar of the Tabernacle of David that must be restored is 
the powerful prophetic psalmist. 

2. Contemporary worship bands may have the technical aspects of 
music refined but not necessarily the ministering as a powerful 
prophetic psalmist.  

3. To invoke and let the glory of God be our habitation, this aspect of 
the Tabernacle of David must be restored!   

  

Prayer Guide 

1. Pray that God will restore the heart and culture of prophetic 
psalmists in the church who will manifest the Kingdom of God in all 
its glory and power. 

2. Pray for a reformation in church music and worship to demonstrate 
the heart of God in a worship and prophetic proclamation. 

3. Pray for musicians and worship leaders to be so aware that they 
are worship leaders and not just worship singers. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW23: 12 พฤศจกิายน 2021 
นักสดุดี (นักนมัสการ) แห่งการเผยสาํแดงอันทรงพลัง 

2 ซามูเอล 23:1 ต่อไปนี )เป็นวาทะสดุท้ายของดาวิด ดาวิดบุตรชายเจสซีได้กล่าวและ

ชายที@ได้รับการแต่งตั )งขึ )นให้สงูได้กล่าว คือผู้ ที@ถกูเจิมตั )งไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบ นกั

แต่งสดดุีอย่างไพเราะของอิสราเอล ได้กล่าวดงันี )ว่า 2 โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของ

พระเยโฮวาห์ได้ตรัส พระวจนะของพระองค์อยูที่@ลิ )นของข้าพเจ้า 3 พระเจ้าแหง่อิสราเอล

ทรงลั@นพระวาจา ศิลาแหง่อิสราเอลได้ตรัสกบัข้าพเจ้าวา่ ‘ผู้ ที@ปกครองมนษุย์ต้องเป็นคน

ชอบธรรม คือปกครองด้วยความยําเกรงพระเจ้า 

1 ซามูเอล 19:18 ฝ่ายดาวิดก็หนีรอดไป เธอมาหาซามเูอลที@เมืองรามาห์ และเล่าทกุ

เรื@องที@ซาอลูได้ทรงกระทําแก่เธอให้ซามเูอลฟัง เธอและซามเูอลก็ไปอยูเ่สยีที@นาโยท 

2 พงศ์กษัตริย์ 3:15 ขอทรงนําผู้ เลน่เครื@องสายมาให้ข้าพระองค์สกัคนหนึ@ง และต่อมา

เมื@อผู้ เลน่เครื@องสายบรรเลงแล้ว พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ก็มาเหนือทา่น 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา 

1. เสาหลกัสําคญัประการหนึ@งของพลบัพลาของดาวิดที@ต้องได้รับการรื )อฟื)นคือนกั

สดดุี (นกันมสัการ) แหง่การเผยสําแดงอนัทรงพลงั 

2. วงดนตรีนมสัการร่วมสมยัอาจมีแงม่มุทางเทคนิคของดนตรีที@ได้รับการกลั@นกรอง

เป็นอย่างดี แต่ไม่ได้เป็นสิ@งจําเป็นสําหรับการนมสัการเท่ากบัผู้ ที@ปลดปล่อยบท

เพลงนมสัการด้วยการเผยสาํแดงอนัทรงพลงัได้ 

3. เพื@อปลุกเร้าและให้พระสิริของพระเจ้าเป็นที@อาศยัของเรา องค์ประกอบนี )ของ

พลบัพลาของดาวิดจําเป็นต้องได้รับการรื )อฟื)น! 

หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานที@พระเจ้าจะทรงฟื)นฟหูวัใจและวฒันธรรมของนกัสดดุีแห่งการเผยสําแดง

ในคริสตจกัร ผู้ซึ@งจะสําแดงอาณาจกัรของพระเจ้าให้ประจกัษ์ในพระสิริ และฤทธิb

อํานาจทั )งปวง 

2. อธิษฐานขอให้มีการปฏิรูปด้านดนตรีและการนมสัการของคริสตจกัรเพื@อสําแดง

พระทยัของพระเจ้าในการนมสัการและการป่าวประกาศด้วยการเผยสําแดง 

3. อธิษฐานที@นกัดนตรีและผู้ นําการนมสัการจะตระหนกัอย่างมากว่าพวกเขาเป็น

ผู้ นํานมสัการและไมใ่ชเ่พียงแคน่กัร้องเพลงนมสัการเทา่นั )น 


