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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW7: 2 September 2021:  
Search Me O God!  

Haggai 1:1 (NKJV) In the second year of King Darius, in the sixth month, on 
the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet 
to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son 
of Jehozadak, the high priest, saying, 2 Thus speaks the Lord of hosts, saying: 
This people says, The time has not come, the time that the Lord’s house 
should be built. 3 Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, 
saying, 4 Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and 
this temple to lie in ruins? 5 Now therefore, thus says the Lord of hosts: 
Consider your ways! 6 You have sown much, and bring in little; You eat, but 
do not have enough; You drink, but you are not filled with drink; You clothe 
yourselves, but no one is warm; And he who earns wages, Earns wages to 
put into a bag with holes. 
 
Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. When we are not aligned with the timing of heaven, we can be 
busy but do not receive favor from God. 

2. This is the Old Testament illustration of the principle of Jesus 
seeking the Kingdom of God and His righteousness. 

3. Is there something unusual happening in your life that God is 
wanting to use to catch your attention? 

 
Prayer Guide 

1. Pray that you will have a sense of God’s divine timing in your life. 
2. Pray for a radical re-prioritization of your life before it is too late. 
3. Pray that the searchlight of the Spirit of God will probe into the 

deep areas of your life that you might know your true state of 
spirituality. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW7: 2 กันยายน 2021 
ขอพระองค์ทรงตรวจค้นภายในข้า! 

ฮักกัย 1:1 ณ วันที(หนึ(ง เดือนที(หก ปีที(สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส พระวจนะของ 
พระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักกัย ผู้ พยากรณ์ ถึงเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล ผู้ ว่า
ราชการเมืองยูดาห์ และถึงโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดกั มหาปุโรหิต ว่า 2 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดงันี Nว่า ประชาชนเหล่านี Nกล่าวว่า เวลานั Nนยงัไม่มาถึง คือเวลาที(จะสร้าง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 3 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมาถึงโดยทางฮกักยัผู้
พยากรณ์ว่า 4 โอ เจ้าทั Nงหลาย ถึงเวลาแล้วหรือที(ตวัเจ้าเองอาศยัอยู่ในบ้านที(มีไม้บ ุแต่
สว่นพระนิเวศนี Nทิ Nงให้พงัทลาย 5 เพราะฉะนั Nน บดันี Nพระเยโฮวาห์จอมโยธาจงึตรัสว่า จง
พิจารณาดวู่า เจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร 6 เจ้าหว่านมาก แต่เกี(ยวน้อย เจ้ารับประทาน 
แตไ่ม่เคยอิ(ม เจ้าดื(ม แตก็่ไม่เคยหายอยาก เจ้านุ่งห่ม แตก็่ไม่มีใครอุ่น ผู้ ที(ได้คา่จ้าง ก็ได้
คา่จ้างมาใสถ่งุที(มีรู 

 
หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

1. เมื(อเราไม่จดัเรียงตวัเราให้สอดคล้องกบัจงัหวะเวลาของสวรรค์ เราอาจจะยุ่ง
แตไ่มไ่ด้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า 

2. นี(คือภาพประกอบในพันธสัญญาเดิมเกี(ยวกับหลักการของพระเยซูในการ
แสวงหาอาณาจกัรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ 

3. มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ Nนในชีวิตของคณุที(พระเจ้าต้องการใช้เพื(อดงึดดูความ
สนใจของคณุหรือไม?่ 
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หวัข้ออธิษฐาน  
1. อธิษฐานที(คณุจะสมัผสัและรับรู้ถงึจงัหวะเวลาของพระเจ้าในชีวิตของคณุ 
2. อธิษฐานที(จะมีการเปลี(ยนแปลงครั Nงใหญ่ในการจดัลําดบัความสําคญัใหม่ใน

ชีวิตของคณุก่อนที(จะสายเกินไป 
3. อธิษฐานให้ไฟฉายแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที(จะตรวจค้นเข้าไปในส่วน

ลกึของชีวิตคณุ เพื(อที(คณุจะรู้สภาพที(แท้จริงของวิญญาณของคณุ 
 
 


