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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW8: 3 September 2021:  
Stir My Spirit Lord!  

Haggai 1:12 (NKJV)  Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son 
of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed        
the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as           
the Lord their God had sent him; and the people feared the presence of            
the Lord. 13 Then Haggai, the Lord’s messenger, spoke the Lord’s message to 
the people, saying, I am with you, says the Lord. 14 So the Lord stirred up        
the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit 
of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant 
of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, 
their God, 15 on the twenty-fourth day of the sixth month, in the second year 
of King Darius. 
  
 Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 

1. Haggai 1 contains the prophetic word from God exhorting the people 
of Israel to rebuild their Second Temple which they had neglected. 

2. 24th day of the 6th Month is Elul 24 which is Sep 1, 2021. 
3. We are in the time of the rebuilding of the Third Temple. 
4. This prophetic word has powerful implications for us NOW! 

  
Prayer Guide 

1. Pray that the Church in the nations will hear the prophetic word 
of God NOW. 

2. Pray for a mighty stirring of the Spirit of God in the spirits of all 
people that we might arise to fulfil our mandate. 

3. Pray that the promise of His glorious presence will be with us. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW8: 3 กันยายน 2021 
ขอพระองค์ทรงกระตุ้นเร้าวญิญาณของข้า! 

ฮักกัย 1:12 แล้วเศรุบบาเบล บตุรชายเชอลัทิเอลและโยชวูา บตุรชายเยโฮซาดกั มหาปโุรหิต 
พร้อมกบัประชาชนทั ?งปวงทีBเหลอือยูไ่ด้เชืBอฟังพระสรุเสยีงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขา
ทั ?งหลาย และถ้อยคําของฮกักยัผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั ?งหลาย
ได้ทรงใช้ท่านมา และประชาชนก็เกรงกลวัตอ่พระพกัตร์พระเยโฮวาห์ 13 แล้วฮกักยั ทตูของ
พระเยโฮวาห์ จึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสัBงของพระเยโฮวาห์ว่า พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า เราอยู่กับเจ้าทั ?งหลาย 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจเศรุบบาเบลบุตรชายเชอลัทิเอล 
ผู้วา่ราชการเมืองยดูาห์ และทรงเร้าใจของโยชวูาบตุรชายเยโฮซาดกั มหาปโุรหิต และเร้าใจ
ประชาชนทั ?งปวงทีBเหลืออยู่นั ?น เขาทั ?งหลายก็มาทํางานในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าของเขาทั ?งหลาย 15 ณ วันทีBยีBสิบสีBของเดือนทีBหก ในปีทีBสองแห่งรัชกาล
กษัตริย์ดาริอสั 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ในหนังสือ ฮักกัยบททีB 1 เป็นคําเผยพยากรณ์จากพระเจ้าเพืBอตักเตือนชาว

อิสราเอลให้สร้างวิหารแหง่ทีBสองขึ ?นใหมซ่ึBงพวกเขาได้ละเลยไป 
2. วนัทีB 24 ของเดือนทีB 6 คือ เอลลู 24 ซึBงเป็นวนัทีB 1 กนัยายน 2021 
3. เรากําลงัอยูใ่นชว่งเวลาของการสร้างพระวิหารหลงัทีBสามขึ ?นใหม ่
4. ถ้อยคําเผยพยากรณ์นี ?มีนยัสาํคญัสาํหรับเราตอนนี ?!  
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หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานทีBคริสตจกัรในประเทศต่างๆ จะได้ยินถ้อยคําแห่งการเผยสําแดงของ

พระเจ้าเดี`ยวนี ? 
2. อธิษฐานขอการกระตุ้นเร้าของพระวิญญาณของพระเจ้าในวิญญาณของทกุ

คน เพืBอให้เราลกุขึ ?นมาทําหน้าทีBของเราให้สาํเร็จ 
3. อธิษฐานทีBพระสญัญาของการสถิตอยูด้่วยสงา่ราศีของพระองค์จะอยูด้่วยกบัเรา 

 
 

 


