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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW11: 9 September 2021: 
The Results of Greater Glory! 

Haggai 2:9 (NKJV) 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 ...15 And now, carefully consider from this day forward: 
from before stone was laid upon stone in the temple of the Lord 16 since 
those days, when one came to a heap of twenty ephahs, there were but 
ten; when one came to the wine vat to draw out fifty baths from the 
press, there were but twenty. 17 I struck you with blight and mildew and 
hail in all the labors of your hands; yet you did not turn to Me, says the 
Lord. 18 Consider now from this day forward, from the twenty-fourth day 
of the ninth month, from the day that the foundation of the Lord’s temple 
was laid consider it: 19 Is the seed still in the barn? As yet the vine, the fig 
tree, the pomegranate, and the olive tree have not yielded fruit. But from 
this day I will bless you. 

  
 Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. The greater glory is here and still coming and it will be essential 
and crucial for us to thrive in the end times. 

2. True peace that surpasses all understanding can only be found in 
the glory of God. 

3. The curses are breaking and things are turning around. 
4. The blessings of God are coming upon you so expect great 

fruitfulness! 
  
 
 
 
 



  www.livingstreams.com/watchmen 

 
Prayer Guide 

1. Pray that you will prepare yourself as a vessel of honour for the 
greater glory of God. 

2. Align yourself with the Canopy of Glory! Let the glory cloud rain 
on the golden bowl of your spirit so that it overflows with the 
Spirit of glory. 

3. Pray for a time of great fruitfulness and begin to sow strategically 
and reap bountifully. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 
AW11: 9 กันยายน 2021 

ผลลัพธ์ของสง่าราศีที<ยิ<งใหญ่กว่า! 

ฮักกัย 2:9 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั :งหลงันี :จะยิ=งกว่าครั :งเดิมนั :น 
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พนูสขุในสถานที=นี : …15 บดันี : จง
พิจารณาดเูถิดวา่ตั :งแตว่นันี :เป็นต้น ไปจะเกิดเหตอุะไรขึ :นบ้าง คือก่อนที=ศิลาก้อนหนึ=งจะวาง
ซ้อนบนศิลาอีกก้อนหนึ=ง ที=ในพระวิหารของพระเจ้า 16 ก่อนสิ=งเหลา่นี :เกิดขึ :น เมื=อผู้ ใดมายงั
กองข้าวคิดว่า จะตวงได้ยี=สิบถงั ก็มีแต่สิบถงั เมื=อผู้หนึ=งมาถึงบ่อเก็บนํ :าองุ่น เพื=อตกัเอาห้า
สิบถงั ก็มีแต่ยี=สิบถงั 17 พระเจ้าตรัสว่า เราได้โจมตีเจ้าและผลงานของเจ้าด้วยให้ข้าวม้าน 
และขึ :นรา และด้วยลกูเห็บ แตเ่จ้าทั :งหลายไม่มาหาเรา 18 ดเูถิด จงพิจารณาตั :งแตว่นันี :เป็น
ต้นไป คือวนัที=ยี=สิบสี= เดือนที=เก้า คือตั :งแต่วนัที=วางรากฐานแห่งพระวิหารของพระเจ้า จง
พิจารณาด ู19 ยงัมีข้าวตกค้างอยู่ในยุ้ งบ้างหรือ เถาองุ่น ต้นมะเดื=อ และต้นทบัทิม กบัต้น
มะกอกเทศยงัไมเ่กิดผลหรือ ตั :งแตว่นันี :เป็นต้นไป เราจะอํานวยพรแก่เจ้า 
 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. สง่าราศี (พระสิริ) ที*ยิ* งใหญ่กว่า อยู่ที=นี=แล้ว และยังคงเข้ามา และเป็น

สิ=งจําเป็นและสาํคญัยิ=งสาํหรับเราที=จะต้องประสบความสาํเร็จในยคุสดุท้าย 
2. สันติสุขที=แท้จริงที=เกินความคิดความเข้าใจจะพบได้ในพระสิริของพระเจ้า

เทา่นั :น 
3. คําแชง่สาปกําลงัพงัทลายลง และสิ=งตา่ง ๆ กําลงัพลกิเปลี=ยนไป 
4. พระพรของพระเจ้ากําลงัมาถงึคณุ ดงันั :นจงคาดหวงัการเกิดผลอนัยิ=งใหญ่! 
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หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานที=คุณจะเตรียมตัวเป็นภาชนะแห่งเกียรติยศ เพื=อถวายเกียรติสิริที=

ยิ=งใหญ่มากขึ :นแดพ่ระเจ้า                                                                                                                                                                                                 
2. จดัเรียงตวัคุณเองกับร่มปกคลมุแห่งพระสิริ! ให้เมฆฝนแห่งพระสิริลงมาบน

ชามทองคําในวิญญาณของคณุ ให้ล้นด้วยพระวิญญาณแหง่พระสริิ 
3. อธิษฐานเผื=อช่วงเวลาของการเกิดผลครั :งยิ=งใหญ่และการเริ=มหวา่นอย่างมีกลยทุธ์ 

และเก็บเกี=ยวอยา่งอดุมสมบรูณ์ 
 

 


