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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW6: 27 August 2021:  
The Era of a Perilous World!  

Psalms 2:1 (NKJV) Why do the nations rage, And the people plot a vain 
thing? 2 The kings of the earth set themselves, And the rulers take counsel 
together, Against the Lord and against His Anointed, saying, 3 Let us break 
Their bonds in pieces And cast away Their cords from us. 4 He who sits in    
the heavens shall laugh; The Lord shall hold them in derision. 5 Then He shall 
speak to them in His wrath, And distress them in His deep displeasure: 6 Yet 
I have set My King On My holy hill of Zion. 7 I will declare the decree:              
The Lord has said to Me, You are My Son, Today I have begotten You. 8 Ask 
of Me, and I will give You The nations for Your inheritance, And the ends of 
the earth for Your possession. 9 You shall break them with a rod of iron; You 
shall dash them to pieces like a potter’s vessel. 10 Now therefore, be wise,  
O kings; Be instructed, you judges of the earth. 11 Serve the Lord with fear, 
And rejoice with trembling. 12 Kiss the Son, lest He be angry, And you perish 
in the way, When His wrath is kindled but a little. Blessed are all those who 
put their trust in Him. 
  
2 Timothy 3:1 But know this, that in the last days perilous times will come: 
2 For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, 
blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, 3 unloving, unforgiving, 
slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, 4 traitors, headstrong, 
haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, 5 having a form of 
godliness but denying its power. And from such people turn away! 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The spirits of rebellion and betrayal will be very prevalent in 

the end times accompanied by the spirit of apostasy or falling 
away. 

2. Time to find the Kingdom remnant who loves the truth and 
will not compromise. 

3. Align with the true church, know your identity and be bold to 
contend for the nations. 

  
Prayer Guide 

1. Pray for the spirit of discernment so that we will be part of the 
powerful end times supernatural church who has the fear of 
the Lord. 

2. Pray for the Spirit of the fear of the Lord to be ignited in all of 
us. 

3. Pray that you will walk in great faith so that you can reap 
the great harvest and do great exploits. 
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คู่มืออธิษฐาน 
Apocalyptic Watchmen 

“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 
คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW6: 27 สงิหาคม 2021 
ยุคของโลกที:เตม็ไปด้วยอันตราย! 

สดุดี 2:1 เหตใุดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏ ทําไมชนชาติทั ;งหลายปองร้ายกนัเปลา่ๆ 
2 บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั ;งตนเองขึ ;น และนกัปกครองปรึกษากนั ต่อสู้พระเจ้า
และผู้ รับการเจิมของพระองค์ กล่าวว่า 3 ให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั ;น และขจดั
บงัเหียนของเขาให้พ้นจากเรา 4 พระองค์ผู้ประทบัในสวรรค์ ทรงพระสรวล พระเจ้าทรง
เย้ยหยนัเขาเหลา่นั ;น 5 แล้วพระองค์ตรัสกบัเขาทั ;งหลายด้วยพระพิโรธ และกระทําให้เขา
สยดสยองด้วยความกริ ;วของพระองค์ ตรัสวา่ 6 เราได้ตั ;งกษัตริย์ของเราไว้แล้ว บนศิโยน 
ภูเขาศักดิPสิทธิPของเรา 7 ข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดํารัสของพระเจ้า พระองค์รับสัRงกับ
ข้าพเจ้าว่า เจ้าเป็นบตุรของเรา วนันี ;เราได้ให้กําเนิดแก่เจ้าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิดและ
เราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทั ;งแผน่ดินโลกให้เป็นกรรมสทิธิP

ของเจ้า 9 เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิ ;นๆ ดจุภาชนะ
ของช่างปั ;นหม้อ 10 เพราะฉะนั ;น ข้าแตก่ษัตริย์ทั ;งหลาย จงฉลาดเถิด ข้าแตน่กัปกครอง
แห่งแผ่นดินโลก จงรับคําเตือนเถิด 11 จงปรนนิบตัิพระเจ้าด้วยความยําเกรง และจง
เกษมเปรมปรีดิPจนเนื ;อเต้น 12 จงนมสัการพระองค์ด้วยใจจริง เกลือกว่าพระองค์จะทรง
พระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทางนั ;น เพราะพระพิโรธของพระองค์นั ;นจุดให้ลกุได้
รวดเร็ว ความสขุเป็นของคนทั ;งหลายผู้ เข้ามาลี ;ภยัในพระองค์ 
 
2 ทิโมธี 3:1 แต่จงเข้าใจข้อนี ; คือว่าในสมัยจะสิ ;นยุคนั ;น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค 2 
เพราะมนษุย์จะเห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน เย่อหยิRง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชืRอฟังคําบิดามารดา 
อกตัญYู ไร้ศีลธรรม 3 ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั ;งชัRงใจ ดุร้าย 
เกลียดชงัความดี 4 ทรยศ มทุะล ุหวัสงู รักความสนกุยิRงกว่ารักพระเจ้า 5 ถือศาสนาแต่
เปลือกนอก สว่นแก่นแท้ของศาสนาเขาไมย่อมรับ คนเชน่นั ;นทา่นอยา่คบ 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. วิญญาณแห่งการกบฏและการทรยศจะแพร่กระจายเป็นอย่างมากในยคุสดุท้าย 

ซึRงจะมาพร้อมกบัวิญญาณแหง่การละทิ ;งความเชืRอหรือการหลงหายไป 
2. เป็นเวลาทีRเราจะต้องหาผู้ ทีRคงเหลืออยู่ของอาณาจักรทีRรักความจริงและจะไม่

ประนีประนอมให้พบ 

3. จดัเรียงตวัเองกบัคริสตจกัรแท้ รู้จกัอตัลกัษณ์ของคณุเอง และกล้าหาญทีRจะตอ่สู้
เพืRอประชาชาติ 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานขอวิญญาณแห่งการวินิจฉัยแยกแยะ เพืRอทีRเราจะเป็นส่วนหนึRงของ

คริสตจกัรทีRเหนือธรรมชาติในยคุสดุท้ายทีRเต็มไปด้วยฤทธิPเดช ผู้ มีความยําเกรง
พระเจ้า 

2. อธิษฐานขอให้วิญญาณแห่งความยําเกรงพระเจ้าได้รับการจุดติดไฟขึ ;นภายใน
เราทกุคน 

3. อธิษฐานทีRคณุจะดําเนินในความเชื*อที*ยิ*งใหญ่ เพืRอทีRคณุจะสามารถเก็บเกี*ยว
ครัUงยิ*งใหญ่ และทาํสิ*งที*ยิ*งใหญ่ 


