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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW12: 10 September 2021: 
Chosen in the 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 ...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 ...20 And again the word of the Lord came to Haggai on the 
twenty-fourth day of the month, saying, 21 Speak to Zerubbabel, governor of 
Judah, saying: I will shake heaven and earth. 22 I will overthrow the throne of 
kingdoms; I will destroy the strength of the Gentile kingdoms. I will overthrow 
the chariots and those who ride in them; The horses and their riders shall 
come down, Every one by the sword of his brother. 23 In that day, says the 
Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel My servant, the son of Shealtiel, 
says the Lord, and will make you like a signet ring; for I have chosen you, says 
the Lord of hosts. 
 
Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. When we align with the Lord through the prophetic Word, God will 
overthrow the throne of kingdoms. 

2. Our spiritual state is more important to God than our military 
prowess. 

3. When we are aligned with God and are standing on His side, our 
enemies are His enemies and He will deal with them. 

4. God is choosing His captains and generals in the end times army. 
 
Prayer Guide 

1. Pray that you will hear the prophetic word of God and align fully with 
it. 

2. Learn to soak, dwell, walk, speak, prophesy, declare and decree in 
the glory. 

3. Pray that you be a glorious mouthpiece of God enforcing the will of 
heaven on earth!  
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW12: 10 กันยายน 2021 
ได้รับการเลือกสรรไว้ในสง่าราศีที>ยิ>งใหญ่กว่า! 

ฮักกัย 2:9 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของพระนิเวศครั :งหลงันี :จะยิ=งกว่าครั :งเดิมนั :น 
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบรูณ์พนูสขุในสถานที=นี : …19 ยงัมีข้าว
ตกค้างอยู่ในยุ้ งบ้างหรือ เถาองุ่น ต้นมะเดื=อ และต้นทบัทิม กบัต้นมะกอกเทศยงัไม่เกิดผล
หรือ ตั :งแต่วนันี :เป็นต้นไป เราจะอํานวยพรแก่เจ้า …20 พระวจนะของพระเจ้ามาถึงฮกักยั
เป็นครั :งที=สองเมื=อ วนัที=ยี=สิบสี=ของเดือนนั :นว่า 21 จงพดูกบัเศรุบบาเบลผู้ว่าราชการเมืองยู
ดาห์วา่ เรากําลงัจะเขย่าท้องฟ้าและโลกอยู่แล้ว 22 และเรากําลงัจะควํ=าพระที=นั=งของบรรดา
ราช อาณาจกัร เรากําลงัจะทําลายเรี=ยวแรงของบรรดาราชอาณาจกัร แหง่ประชาชาติอยูแ่ล้ว 
และควํ=ารถรบกบัผู้ขบัขี=ม้าและผู้ขบัขี=จะต้องล้มลง คือทกุคนจะต้องล้มลงด้วยดาบแหง่เพื=อน
ของเขา 23 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ในวนันั :นเราจะรับเจ้า โอ เศรุบบาเบลบุตรเชอลัทิเอล 
ผู้ รับใช้ของเราเอย๋ พระเจ้าตรัสวา่ เราจะกระทําเจ้าให้เป็นดงัแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรร
เจ้าแล้ว พระเจ้าจอมโยธาตรัสดงันี :แหละ 
 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. เมื=อเราจดัเรียงกบัพระเจ้าผ่านทางถ้อยคําแห่งการเผยสําแดง พระเจ้าจะทรง

โคน่ล้มบลัลงัก์ของอาณาจกัรอื=นๆ ลง 
2. สภาพฝ่ายวิญญาณของเรามีความสําคญัตอ่พระเจ้ามากกวา่ทกัษะทางทหาร

ของเรา 
3. เมื=อเราจัดเรียงกับพระเจ้าและยืนอยู่ข้างพระองค์ ศัตรูของเราคือศัตรูของ

พระองค์ และพระองค์จะทรงจดัการกบัพวกมนั 
4. พระเจ้ากําลงัเลือกบรรดาผู้ นําทพัและนายพลของพระองค์ในกองทพัแห่งยคุ

สดุท้าย 
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หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานที=คุณจะได้ยินถ้อยคําแห่งการเผยสําแดงของพระเจ้าและจัดเรียง

อยา่งสมบรูณ์ 
2. เรียนรู้ที=จะจุ่มแช่ อาศยั เดิน พดู เผยพระวจนะ ป่าวประกาศ และประกาศสั=ง

ในพระสริิ 
3. อธิษฐานที=คณุเป็นกระบอกเสียงแหง่พระสิริของพระเจ้าที=ผลกัดนัพระประสงค์

ของสวรรค์บนแผน่ดนิโลก! 
 

 


