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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW10: 8 September 2021 
My Spirit remains among you; do not fear! 

Haggai 2:5 (NKJV) According to the word that I covenanted with you when 
you came out of Egypt, so My Spirit remains among you; do not fear! 6 For 
thus says the Lord of hosts: Once more (it is a little while) I will shake heaven 
and earth, the sea and dry land; 7 and I will shake all nations, and they shall 
come to the Desire of All Nations, and I will fill this temple with glory, says 
the Lord of hosts. 8 The silver is Mine, and the gold is Mine, says the Lord of 
hosts. 9 The glory of this latter temple shall be greater than the former, says 
the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. 
 
 Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The shaking of everything – heaven and earth is here – are you 
ready for it? 

2. All nations will be shaken and they will come to the Lord Jesus 
Christ. 

3. The promise of God to fill His temple with glory is going to be 
fulfilled. 

  
Prayer Guide 

1. Pray that you will be anchored on the Kingdom of God and not 
building your ambitions on the Babylonian system. 

2. Pray that you are preparing for the shaking at every level right 
now before it is too late. 

3. Pray for spiritual alignment with the Lord so that God will 
transfer resources to you for the greatest end times harvest 
ever. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW10: 8 กันยายน 2021 
วญิญาณของเรายังคงอยู่ในหมู่พวกเจ้า อย่ากลัวเลย 

ฮักกัย 2:5 ตามคําสญัญาซึ+งเรากระทําไว้ กบัเจ้าเมื+อเจ้าทั :งหลายออกจากอียิปต์ วิญญาณ
ของเราอยู่ท่ามกลางเจ้า อย่ากลวัเลย 6 พระเจ้าจอมโยธาตรัสดงันี :ว่า อีกสกัหน่อยเราจะ
เขย่าท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั :งหนึ+ง 7 เราจะเขย่าประชาชาติทั :งสิ :น เพื+อ
ทรัพย์สมบตัิของประชาชาติทั :งสิ :นจะได้เข้ามา เราจะบรรจนิุเวศนี :ให้เต็มด้วยสง่าราศี พระเจ้า 
จอมโยธาตรัสดงันี :แหละ 8 เงินเป็นของเรา และทองคําเป็นของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัส 
ดงันี :แหละ 9 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั :งหลงันี :จะยิ+งกว่าครั :งเดิมนั :น 
พระเจ้าจอมโยธาตรัสวา่ และเราจะให้เกิดความสมบรูณ์พนูสขุในสถานที+นี : 
 
หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

1. การเขย่าของทุกสิ+ง – ทั :งสวรรค์และแผ่นดินโลกอยู่ที+นี+แล้ว – คุณพร้อมหรือ
ยงั? 

2. ทกุประเทศจะถกูเขยา่และพวกเขาจะมาหาองค์พระเยซคูริสต์เจ้า 
3. พระสญัญาของพระเจ้าที+จะเติมเตม็พระวิหารของพระองค์ด้วยพระสริิกําลงัจะ

สาํเร็จเป็นจริง 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที+คุณจะยึดมั+นในอาณาจักรของพระเจ้าและไม่ส ร้างความ

ทะเยอทะยานของคณุอยูใ่นระบบบาบโิลน 
2. อธิษฐานที+คณุจะเตรียมพร้อมสาํหรับการเขยา่ในทกุระดบัก่อนที+จะสายเกินไป 
3. อธิษฐานเผื+อจัดเรียงฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า เพื+อที+พระเจ้าจะทรงโยกย้าย

ทรัพยากรต่างๆให้กับคุณเพื+อการเก็บเกี+ยวในยุคสุดท้ายครั :งที+ยิ+งใหญ่ที+สุด
เทา่ที+เคยมีมา 


