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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW9: 7 September 2021:  
Be Strong and Work for I am With You! 

Haggai 2:1 (NKJV) In the seventh month, on the twenty-first of the month, 
the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying: 2 Speak now to 
Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of 
Jehozadak, the high priest, and to the remnant of the people, saying: 3 Who 
is left among you who saw this temple in its former glory? And how do you 
see it now? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing? 4 Yet 
now be strong, Zerubbabel, says the Lord; and be strong, Joshua, son of Jehozadak, 
the high priest; and be strong, all you people of the land,’ says the Lord, and         
work; for I am with you, says the Lord of hosts. 5 According to the word that 
I covenanted with you when you came out of Egypt, so My Spirit remains 
among you; do not fear! 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Time to shift our eyes from the physical temple to the spiritual 

temple. 
2. Do not focus on the physical glory of church buildings and miss 

what God is doing in our midst. 
3. This is the TIME to be STRONG in the Lord for God is with us. 

Prayer Guide 
1. Pray that you will seize the opportunity while it is day to work 

for night is coming. 
2. Pray that you will learn to be sensitive to the PRESENCE of GOD 

and dwell in Him. 
3. Strengthen yourself in the Lord like David @ Ziklag 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW9: 7 กันยายน 2021 
จงเข้มแขง็และทาํงานเถดิเพราะเราอยู่กับเจ้า! 

ฮักกัย 2:1 ณ วันที(ยี(สิบเอ็ด เดือนที(เจ็ด พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักกัย ผู้ เผย      
พระวจนะวา่ 2 จงกลา่วแก่เศรุบบาเบลบตุรเชอลัทิเอล ผู้วา่ราชการเมืองยดูาห์ และแก่โยชวูา
บุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิต และแก่ประชาชนที(เหลืออยู่เถิด ว่า 3 ใครบ้างที(เหลืออยู่
ท่ามกลางพวกท่านนี Nที(เห็นพระนิเวศนี N ครั Nงเมื(อมีสง่าราศีเดิมนั Nน บดันี Nท่านเหลา่นั Nนเห็นเป็น
อยา่งไร มองดแูล้วเปรียบกนัไมไ่ด้เลยใชไ่หม 4 พระเจ้าตรัสวา่ โอ เศรุบบาเบลเอย๋ แม้กระนั Nน
ก็ดี จงกล้าหาญเถิด โอ โยชวูาบตุรเยโฮซาดกัมหาปโุรหิตเอ๋ย จงกล้าหาญเถิด ราษฎรทั Nงสิ Nน
เอย๋ จงกล้าหาญเถิด พระเจ้าตรัสดงันี Nแหละ พระเจ้าจอมโยธาตรัสวา่ จงทํางานเถิดเพราะเรา
อยูก่บัเจ้า 5 ตามคําสญัญาซึ(งเรากระทําไว้ กบัเจ้าเมื(อเจ้าทั Nงหลายออกจากอียิปต์ วิญญาณ
ของเราอยูท่า่มกลางเจ้า อยา่กลวัเลย  

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. ช่วงเวลาที(เราจะหนัสายตาของเราออกจากนิเวศในฝ่ายกายภาพไปสูนิ่เวศใน

ฝ่ายวิญญาณ 
2. อย่าจดจ่ออยู่ที(สง่าราศีของตวัอาคารคริสตจกัรซึ(งทําให้พลาดสิ(งที(พระเจ้ากําลงัทํา 

ท่ามกลางเรา 
3. นี(เป็นช่วงเวลาที(จะต้องเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา 

หวัข้ออธิษฐาน : 
1. อธิษฐานที(คุณจะฉวยโอกาสในขณะที(ยังเป็นเวลากลางวันที(สามารถทํางาน 

ได้อยูเ่พราะเวลากลางคืนมาใกล้แล้ว 
2. อธิษฐานที(คุณจะเรียนรู้ที(จะไวต่อการทรงสถิตของพระเจ้าและดํารงอยู่ในพระองค์ 
3. เสริมกําลงัตวัคณุเองในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเช่นเดียวกบัดาวิดเมื(ออยูที่(ศิกลาก 


