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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW25: 26 November 2021: 
The Lord of the Breakthrough! 

Isaiah 28:21 (NKJV) For the Lord will rise up as at Mount Perazim, He will 
be angry as in the Valley of Gibeon — That He may do His work, His 
awesome work, And bring to pass His act, His unusual act.  

2 Samuel 5:20 So David went to Baal Perazim, and David defeated them 
there; and he said, “The Lord has broken through my enemies before me, 
like a breakthrough of water.” Therefore he called the name of that place 
Baal Perazim. 

1 Chronicles 14:11 So they went up to Baal Perazim, and David defeated 
them there. Then David said, “God has broken through my enemies by 
my hand like a breakthrough of water.” Therefore, they called the name 
of that place Baal Perazim.  

James 4:7 Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from 
you. 8 Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your 
hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.  

2 Samuel 22:34 He makes my feet like the feet of deer, And sets me on 
my high places. 35 He teaches my hands to make war, So that my arms 
can bend a bow of bronze. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The First Question to ask before you engage the enemy: 
Is this the battle of the Lord or a battle of my own choosing? 

2. Once you have established that this is the battle of the Lord, then 
dwell on the TRUTH that He will breakthrough for you when you 
stand your ground. 

3. Seek His face and His hand for the strategy against the enemy!   

Prayer Guide 

1. Pray that we will recognise the battles of the Lord and not engaged in 
your own based on your agenda. 

2. Contend with the Lord against the enemy -know your role and you 
will see the moves of the Lord when you are aligned with Heaven. 

3. Pray that you will be ready for the battles that come your way and 
to remember that every battle is not like the one before - always 
depend on the Lord.  
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW25: 26 พฤศจกิายน 2021 

พระเจ้าแห่งการทะลุทะลวง! 

อิสยาห์ 28:21 เพราะพระผู้ เป็นเจ้าจะลกุขึ 3นบนภเูขาเปริซิม พระองค์จะโกรธกริ 3ว
ขึ 3นเหมือนทีDหบุเขากิเบโอน เพืDอปฏิบติัภารกิจของพระองค์ ภารกิจทีDน่าพิศวงของ
พระองค์ และทํางานของพระองค์ งานทีDตา่งออกไปของพระองค์ (NTV) 

2 ซามูเอล 5:20 ดาวิดเสด็จมายงับาอลัเปราซิม และดาวิดทรงชนะคนฟีลิสเตียทีD
นัDน พระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงทะลวงข้าศกึของข้าพเจ้าดงักระแสนํ 3าทีDพุ่ง
ใส”่ เพราะฉะนั 3นจงึเรียกชืDอตําบลนั 3นวา่ บาอลัเปราซิม 

1 พงศาวดาร 14:11 และพระองค์เสด็จไปยงับาอลัเปราซิม และดาวิดทรงชนะเขา
ทั 3งหลายทีDนัDน และดาวิดตรัสว่า “พระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าเหมือนดงั
กระแสนํ 3าทีDพุง่ใส”่ เพราะฉะนั 3นเขาจงึเรียกทีDนั 3นวา่ บาอลัเปราซิม  

ยากอบ 4:7 ดงันั 3นแล้วท่านจงยอมจํานนต่อพระเจ้า จงยืนหยดัต่อสู้กบัมารและ
มนัจะหนีไปจากท่าน 8 จงเข้ามาใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คน
บาปทั 3งหลายจงล้างมือให้สะอาด คนสองใจจงชําระใจให้บริสทุธิ\ (TNCV) 

2 ซามูเอล 22:34 ระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตวัเมีย 
และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนทีDสงู 35 พระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงคราม แขน
ข้าพเจ้าจงึโก่งคนัธนทูองสมัฤทธิ\ได้ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

1. คําถามแรกทีDต้องถามก่อนทีDคณุจะต่อสู้กบัศตัรู: นีDคือการต่อสู้ของพระเจ้า
หรือการตอ่สู้ ทีDฉนัเลือกเอง? 

2. เมืDอคณุมัDนใจแล้วว่านีDคือการต่อสู้ขององค์พระเจ้าแล้ว จงอยู่บนความจริง
ทีDวา่พระองค์จะทรงทะลทุะลวงเพืDอคณุเมืDอคณุยืนหยดัในทีDของคณุ 

3. แสวงหาพระพักตร์และพระหัตถ์ของพระองค์สําหรับยุทธ์ศาสตร์ในการ
ตอ่ต้านศตัรู! 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานทีDเราจะรับรู้ถึงการตอ่สู้ของพระเจ้าและอยา่ตอ่สู้ในฐานของตวัเอง

ตามแผนการของคณุเอง 
2. ตอ่สู้กบัศตัรูด้วยกนักบัพระเจ้า – รู้บทบาทของตวัคณุเอง และคณุจะได้เห็น

การเคลืDอนของพระเจ้าเมืDอคณุจดัเรียงกบัสวรรค์ 
3. อธิษฐานทีDคณุจะพร้อมสําหรับการต่อสู้ ทีDเข้ามาและจําไว้ว่าทกุการต่อสู้จะ

ไมเ่หมือนครั 3งก่อน - จงพึDงพาพระเจ้าเสมอ 
 
 


