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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW27: 10 December 2021: 
Strike Down the Giant! 

1 Samuel 17:45 (NKJV) Then David said to the Philistine, “You come to 
me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the 
name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have 
defied. 46 This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike 
you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of 
the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of 
the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. 
47 Then all this assembly shall know that the Lord does not save with 
sword and spear; for the battle is the Lord’s, and He will give you into our 
hands.” 48 So it was, when the Philistine arose and came and drew near 
to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the 
Philistine. 49 Then David put his hand in his bag and took out a stone; and 
he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank 
into his forehead, and he fell on his face to the earth. 50 So David prevailed 
over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and 
killed him. But there was no sword in the hand of David. 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. To Occupy your inheritance, there is always a giant blocking it. 
2. Practice warfare on a regular basis so that you will be ready when 

you encounter your giant.  
3. Remember the battle is first won in the spiritual and will be manifested 

in the physical.    
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Prayer Guide 

1. Pray that we will be trained in spiritual warfare to be ready for the 
giant that God had prepared for us to strike down. 

2. Giants are steppingstones and not stumbling blocks to your destiny! 
3. Pray that will have the boldness to run to your giant and act out 

your prophetic declaration.  
4. Make no room for any doubt for the battle belongs to the Lord. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW27: 10 ธันวาคม 2021 
ควํ1ายักษ์ลง! 

1 ซามูเอล 17:45 (TH1971) แล้วดาวิดก็พดูกบัคนฟีลสิเตียคนนั 7นวา่ ทา่นมาหาข้าพเจ้า
ด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้า     
จอมโยธา พระเจ้าแหง่กองทพัอิสราเอล ผู้ซึHงทา่นได้ท้าทายนั 7น 46 ในวนันี 7พระเจ้าจะทรง
มอบทา่นไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารทา่นและตดัศีรษะของทา่นเสีย และใน
วนันี 7ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทพัฟีลิสเตีย แก่นกในอากาศและแก่สตัว์ป่า เพืHอทั 7งพิภพ 
นี 7จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึHงในอิสราเอล 47 และชุมนุมชนนี 7ทั 7งสิ 7นจะทราบว่า 
พระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก เพราะว่าการรบครั 7งนี 7เป็นของพระเจ้า 
พระองค์จะทรงมอบทา่นไว้ในมือของเราทั 7งหลาย 48 อยูม่าเมืHอคนฟีลสิเตียคนนั 7นลกุขึ 7น
เข้ามาใกล้เพืHอปะทะดาวิด ดาวิดก็วิHงเข้าหาแนวรบเพืHอปะทะกบัคนฟีลิสเตียคนนั 7นอย่าง
รวดเร็ว 49 และดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึHงออกมา แล้วเหวีHยงหิน
ก้อนนั 7นด้วยสายสลิงถกูคนฟีลิสเตียคนนั 7น ทีHหน้าผาก ก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขา
ก็ล้มหน้าควํHาลงทีHดิน 50 ดงันั 7นดาวิดก็ชนะคน ฟีลสิเตียคนนั 7นด้วยสลงิและก้อนหินก้อน
หนึHง และควํHาคนฟีลสิเตียคนนั 7นลง และฆา่เขาเสยี ดาวดิไมมี่ดาบอยูใ่นมือ 
 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ในการยดึครองมรดกของคณุ มกัจะมียกัษ์ขวางอยูเ่สมอ 
2. ให้ฝึกฝนการทําสงครามเป็นประจํา เพืHอทีHคณุจะพร้อมเมืHอคณุได้เผชิญหน้า

กบัยกัษ์ของคณุ 
3. ให้จําไว้ว่าในการต่อสู้นั 7นต้องชนะในฝ่ายวิญญาณก่อน แล้วจึงจะปรากฏใน

ฝ่ายกายภาพ 
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หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานทีHเราจะได้รับการฝึกฝนในสงครามฝ่ายวิญญาณให้เตรียมพร้อม

สาํหรับยกัษ์ทีHพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้เราควํHามนัลง 
2. ยักษ์ เ ป็นแค่หินให้ เหยียบเพืHอ ก้าวขึ 7นสูงและไม่ใช่หินให้สะดุดล้มต่อ

เปา้ประสงค์ชีวติของคณุ! 
3. อธิษฐานทีHจะมีความกล้าหาญทีHจะวิHงไปยงัยกัษ์ของคณุและทําตามการป่าว

ประกาศตามการเผยสาํแดงของคณุ 
4. อยา่มีทีHวา่งสาํหรับความสงสยัใด ๆ เพราะการสู้รบเป็นของพระเจ้า 


