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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW5: 26 August 2021:  
The Restrainer of Evil  

2 Thessalonians 2:1 (NKJV) Now, brethren, concerning the coming of our 
Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, 2 not to 
be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by 
letter, as if from us, as though the day of Christ had come. 3 Let no one 
deceive you by any means; for that Day will not come unless the falling 
away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, 4 who 
opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, 
so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is 
God. 5 Do you not remember that when I was still with you I told you 
these things? 6 And now you know what is restraining, that he may be 
revealed in his own time. 7 For the mystery of lawlessness is already at 
work; only He who now restrains will do so until He is taken out of the way. 8 And 
then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with 
the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. 9 The 
coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all 
power, signs, and lying wonders, 10 and with all unrighteous deception 
among those who perish, because they did not receive the love of the truth, 
that they might be saved. 

Revelation 12:7 And war broke out in heaven: Michael and his angels 
fought with the dragon; and the dragon and his angels fought, 8 but they 
did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer.  

Psalms 91:11 For He shall give His angels charge over you, To keep you in 
all your ways.  
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. We must have a clear perspective of what is going to happen in the 

end times the way the Apostle Paul was in telling the church the 
sequence of events that will take place. 

2. Deception will be rampant and even the elect will be subject to it. 
3. Understand how the lawless one will arise and how we can prepare 

for this eventuality. 
  
Prayer Guide 

1. Pray for the church to be awakened to the schemes of the enemy. 
2. Pray that we will be aware that we are living in a time of war - 

physical and more importantly, spiritual warfare. 
3. Pray that you will be able to be more aware of Angelic protection 

in your life and how to trigger them through prayer. 
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คู่มืออธิษฐาน 
Apocalyptic Watchmen 

“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 
คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW5: 26 สงิหาคม 2021 
ผู้ยับยั 7งความชั:วร้าย 

2 เธสะโลนิกา 2:1ดกู่อนพี)น้องทั .งหลาย เรื)องการซึ)งพระเยซูคริสตเจ้าของเราจะเสด็จมา และที)
พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั .งหลายไปเป็นของพระองค์นั .น เราขอวิงวอนท่านว่า 2 อย่าให้ใจของ
ท่านหวั)นไหวง่าย หรือตื)นตระหนกตกใจ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคําพดู หรือ
โดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา อ้างว่าวนัขององค์พระผู้ เป็นเจ้ามาถึงแล้ว 3 อย่าให้ผู้หนึ)ง
ผู้ ใดลอ่ลวงท่านโดยทางหนึ)งทางใดเลย เพราะวา่วนันั .นจะไม่มาถึงจนกวา่จะมีการทรยศเสียก่อน 
และคนนอกกฎหมายนั .นจะประจกัษ์แจ้ง คือลกูแห่งความพินาศ 4 ผู้ กีดกั .นขดัขวางและยกตวัขึ .น
ต่อสู้อะไรๆที)ได้ชื)อว่าเป็นพระ หรืออะไรๆ ที)เขาไหว้นมสัการนั .น แล้วมนัก็นั)งในพระวิหารของพระ
เจ้าประกาศตวัว่าเป็นพระเจ้า 5 ท่านทั .งหลายจําไม่ได้หรือว่าเมื)อข้าพเจ้ายงัอยู่กบัท่าน ข้าพเจ้า
ได้บอกเรื)องนี .ให้ทา่นทราบแล้ว 6 และทา่นก็รู้จกัสิ)งนั .นที)กําลงัหนว่งเหนี)ยวมนัไว้ในขณะนี . เพื)อมนั
จะปรากฏออกมาได้ตอ่เมื)อถงึเวลาของมนั 7 เพราะวา่อํานาจลกึลบันอกกฎหมายนั .นก็เริ)มทํางาน
อยู่แล้ว แต่ผู้ ที)คอยหน่วงเหนี)ยวเดีUยวนี .นั .นจะยงัหน่วงเหนี)ยวอยู่จนออกไปให้พ้น 8 ขณะนั .นคน
นอกกฎหมายนั .นก็จะปรากฏตัวขึ .น และพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของ
พระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์ 9 คนนอก
กฎหมายนั .นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับการอิทธิฤทธิYต่างๆ และหมาย
สําคญั และการอศัจรรย์แห่งความเท็จ 10 และอุบายอธรรมต่างๆสําหรับคนเหล่านั .นที)จะต้อง
พินาศ เพราะเขาทั .งหลายไมไ่ด้รักความจริงเพื)อจะรอดได้ 

วิวรณ์ 12:7 ขณะนั .นเกิดสงครามขึ .นในสวรรค์ มีคาเอล กับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้ กับ
พญานาค และพญานาคกบับริวารของมนัก็ตอ่สู้  8 แตฝ่่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไมมี่ที)
อยูใ่นสวรรค์อีกเลย 

สดุดี 91:11 เพราะพระองค์จะรับสั)งเหล่าทตูสวรรค์ ของพระองค์ในเรื)องท่าน ให้ระแวดระวงั ท่าน
ในทางทั .งปวงของทา่น 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา 
1. เราต้องมีมมุมองที.ชดัเจนในสิ.งที.กําลงัเกิดขึ <นในช่วงเวลาของยคุสดุท้ายอย่างที. 

อาจารย์เปาโลได้บอกลาํดบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที.จะเกิดขึ <นแก่คริสตจกัร 

2. การหลอกลวงจะรุนแรง และแม้แตผู่้ ที.ถกูเลอืกไว้ก็จะหลงไป 

3. ให้เข้าใจว่าคนนอกกฎหมายจะปรากฏและเราจะสามารถเตรียมตัวสําหรับ 

สถานการณ์เลวร้ายที.จะเกิดขึ <นนี <อยา่งไร? 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานเผื.อที.คริสตจกัรจะถกูปลกุให้ตื.นตวักบัแผนการของศตัรู 

2. อธิษฐานที.เราจะตระหนักว่าเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของสงคราม 

ทั <งสงครามในฝ่ายกายภาพและสาํคญัอยา่งยิ.ง คือ สงครามในฝ่ายวิญญาณ 

3. อธิษฐานเพื.อที.คุณจะสามารถตระหนกัมากขึ <นในการปกป้องของทูตสวรรค์ใน

ชีวิตคณุ และจะเคลื.อนเหลา่ทตูสวรรค์นั <นผา่นคําอธิษฐานได้อยา่งไร 


