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 AW13: 16 Sep 2021 
The Results of the Atonement! 

  
Exodus 33:7 (NKJV)  Moses took his tent and pitched it outside the camp, far 
from the camp, and called it the tabernacle of meeting. And it came to pass 
that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting 
which was outside the camp. 8 So it was, whenever Moses went out to the 
tabernacle, that all the people rose, and each man stood at his tent door and 
watched Moses until he had gone into the tabernacle. 9 And it came to pass, 
when Moses entered the tabernacle, that the pillar of cloud descended and 
stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. 10 All 
the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the 
people rose and worshiped, each man in his tent door. 11 So the Lord spoke 
to Moses face to face, as a man speaks to his friend. And he would return to 
the camp, but his servant Joshua the son of Nun, a young man, did not depart 
from the tabernacle. 

 

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Moses had a revelation about God and His glory that was ahead 

of the time in which he was living in.  
2. Like David, Moses understood intimacy with God and His 

presence for all their endeavours of life. 
3. The key to a life of faith is a life of intimacy and glory!  

Prayer Guide 
1. Pray that you will walk in the revelation of intimacy and glory 
2. Pray for a movement of glory bearers around the world who 

will connect together in the Spirit.  
3. Pray that the face-to-face encounter with God will lead to 

audacious faith in us to do great exploits and live radically.   
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AW13: 16 กันยายน 2021 

ผลของการลบมลทนิบาป! 

อพยพ 33:7 ฝ่ายโมเสสเคยตั ,งเตน็ท์หลงัหนึ5งไว้ข้างนอกไกลจากคา่ย และเรียกวา่ เตน็ท์นดั
พบ ตอ่มาทกุคนซึ5งปรารถนาจะเข้าเฝา้พระเจ้า ก็มกัจะออกไปยงัเตน็ท์นดัพบ ซึ5งตั ,งอยูน่อก
บริเวณค่าย L และเมื5อไรที5โมเสสออกไปยงัเต็นท์นั ,น ประชาชนทั ,งปวงก็จะลกุขึ ,นยืนอยู่ที5 
ประตเูต็นท์ของตนมองดโูมเสส จนทา่นเข้าไปในเต็นท์ P ครั ,นโมเสสเข้าไปในเต็นท์แล้ว เสา
เมฆก็ลอยลงมาตั ,งอยู่ที5ประตเูต็นท์ แล้วพระเจ้าก็ตรัสสนทนากบัโมเสส RS เวลาประชาชน
ทั ,งปวงเห็นเสาเมฆนั ,นตั ,งอยู่ที5 ประตเูต็นท์เมื5อไร ทุกคนก็จะลกุขึ ,นยืนนมสัการอยู่ที5ประตู
เต็นท์ของตน RR ดงันี ,แหละพระเจ้าเคยตรัสสนทนากบัโมเสสสองตอ่สอง เหมือนมิตรสหาย
สนทนากนั แล้วโมเสสก็กลบัไปยงัคา่ย แตโ่ยชวูาผู้ รับใช้หนุม่ ผู้ เป็นบตุรของนนู มิได้ ออกไป
จากเตน็ท์ 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา! 

1. โมเสสได้รับการเปิดเผยสําแดงเกี5ยวกบัพระเจ้าและพระสริิของพระองค์ซึ5งอยูก่่อนเวลา
ที5เขาอาศยัอยู ่

2. เช่นเดียวกับดาวิด โมเสสเข้าใจความสนิทสนมกับพระเจ้าและการทรงสถิตของ
พระองค์ตลอดทกุความพยายามในชีวิตของพวกเขา 

3. กญุแจสูชี่วติแหง่ความเชื5อคือชีวติแหง่ความสนิทสนมและพระสริิ! 

หวัข้ออธิษฐาน : 

1. อธิษฐานที5คณุจะเดนิในการเปิดเผยสําแดงของความสนิทสนมและในพระสริิพระเจ้า 
2. อธิษฐานเผื5อการเคลื5อนไหวของผู้ นําพาพระสิริของพระเจ้าไปทั5วโลกผู้ ที5จะเชื5อมตอ่กนั

ในพระวิญญาณบริสทุธ̀ิ 
3. อธิษฐานที5การพบพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้าจะนําไปสู่ความเชื5ออนักล้าหาญในตวัเรา 

เพื5อทําการยิ5งใหญ่และดําเนินชีวิตอยา่งสดุขีดกบัพระองค์  


