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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW24: 19 November 2021: 
Davidic Generation Emerging 

1 Sam 16:1 (NKJV) Now the Lord said to Samuel, “How long will you 
mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill 
your horn with oil, and go; I am sending you to Jesse the Bethlehemite. 
For I have provided Myself a king among his sons.” 

1 Sam 15:35 And Samuel went no more to see Saul until the day of his 
death. Nevertheless Samuel mourned for Saul, and the Lord regretted 
that He had made Saul king over Israel. 

1 Sam 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.  

1 Sam 16:13 Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the 
midst of his brothers; and the Spirit of the Lord came upon David from 
that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. 

Luke 4:14 Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and 
news of Him went out through all the surrounding region. …18b …To set 
at liberty those who are oppressed; 19 To proclaim the acceptable year 
of the Lord.”  

Isaiah 61:2 To proclaim the acceptable year of the Lord, And the day of 
vengeance of our God; To comfort all who mourn, 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. Are you mourning over the loss resulting from Covid-19 and still 
thinking of what could have been? 

2. It is time to move out of our cave of mourning to receive the fresh 
anointing for NEW EXPLOITS.  

3. Discern the Kairos time where the proclamation of the Year of 
Vengeance of the Lord must guide our lives and ministries.   

Prayer Guide 

1. Pray that we will recognise the Davidic leaders God is anointing that 
they will emerge out of the shadow of Saulish leaders. 

2. Pray that you will be part of the Davidic generation emerging around 
the world ready to slay the giants in our land. 

3. Pray that you will be equipped to wage war and rule in the midst 
unprecedented challenges. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW24: 19 พฤศจกิายน 2021 

ชนรุ่นดาวดิที;เกดิขึ ?นมา 

1 ซามูเอล *+:1 องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกบัซามเูอลวา่ “เจ้าจะครํ>าครวญเรื>องที>เราถอดซาอู

ลออกจากตําแหน่งกษัตริย์อิสราเอลไปอีกนานเท่าใด บดันี Lจงเติมนํ Lามนัให้เต็มเขาสตัว์และ

ออกเดินทาง เราจะสง่เจ้าไปพบเจสซีแห่งเบธเลเฮม เราได้เลือกบตุรชายคนหนึ>งของเขาให้

เป็นกษัตริย์” 

1 ซามูเอล 15:35 ตั Lงแตน่ั Lนมาซามเูอลไมเ่คยพบกบัซาอลูอีกเลยจนกระทั>งสิ Lนชีวิต เขาทกุข์

โศกเนื>องด้วยซาอลูอยูเ่สมอและองค์พระผู้ เป็นเจ้าก็เสียพระทยัที>ได้ทรงตั Lงซาอลูเป็นกษัตริย์

แหง่อิสราเอล 

*ซามูเอล */:*0 เมื>อดาวิดหนีรอดไปได้ เขาไปหาซามเูอลที>รามาห์ และแจ้งให้เขาทราบถงึ

สิ>งที>ซาอลูได้ทําแก่ตนทั Lงหมด ซามเูอลจงึพาดาวิดไปอาศยัอยูด้่วยกนัที>นาโยท 

1 ซามูเอล 16:13 ซามเูอลจึงนําขวดเขานํ Lามนัและเจิมตั Lงเขาไว้ท่ามกลางพี>ชายของเขา 

และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็สวมทบัดาวิดตั Lงแตว่นันั Lนเป็นต้นไป และซามเูอลก็ลกุ

ขึ Lนกลบัไปยงัรามาห์ 

ลูกา 4:14 พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิXเดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลี และ

กิตติศพัท์ของพระองค์เลื>องลือไปตามถิ>นโดยรอบ… 18ข ...ให้ปล่อยผู้ฟกชํ Lาเป็นอิสระ 19 

และให้ประกาศปีแหง่ความโปรดปรานขององค์พระผู้ เป็นเจ้า’ 

อสิยาห์ 61:2 เพื>อประกาศปีแหง่ความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ และวนัแหง่การแก้แค้น

ของพระเจ้าของเรา เพื>อเล้าโลมบรรดาผู้ ที>ไว้ทกุข์  
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา 

1. คณุกําลงัครํ-าครวญถึงความสญูเสียที-เกิดจากโควิด->? และยงัคงคิดถึงเกี-ยวกบัสิ-ง

ที-เกิดขึ Eนอยูห่รือไม?่ 

2. ถึงเวลาที-จะออกจากถํ Eาแห่งความโศกเศร้าเพื-อรับการเจิมสดใหม่เพื-อทําสิ-งที-

ยิ-งใหญ่ใหม่ๆ  

3. แยกแยะเวลา Kairos ที-ซึ-งเป็นการป่าวประกาศเกี-ยวกบัปีแห่งการแก้แค้นขององค์

พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องนําพาชีวิตและพนัธกิจของเราไป 

หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานที-เราจะตระหนักรับรู้ถึงผู้ นําแบบดาวิดที-พระเจ้าทรงเจิมไว้ให้พวกเขาจะ

เกิดขึ Eนและออมาจากเงาของบรรดาผู้ นําที-ให้จิตใจของพวกเขาเป็นตวันํา 

2. อธิษฐานที-คุณจะเป็นส่วนหนึ-งของชนรุ่นดาวิดที-เกิดขึ Eนทั-วโลกพร้อมที-จะสังหาร

บรรดายกัษ์ใหญ่ในแผน่แดนของเรา 

3. อธิษฐานที-คุณจะได้รับการเตรียมให้พร้อมที-จะทําสงครามและปกครองท่ามกลาง

ความท้าทายที-ไมเ่คยมีมาก่อน 


