
  www.livingstreams.com/watchmen 

Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW14: 17 September 2021:  
Entering the Heavenly Tabernacle! 

Exodus 34:1 (NKJV) And the Lord said to Moses, Cut two tablets of stone 
like the first ones, and I will write on these tablets the words that were 
on the first tablets which you broke. 2 So be ready in the morning, and 
come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself to Me there 
on the top of the mountain. 3 And no man shall come up with you, and 
let no man be seen throughout all the mountain; let neither flocks nor 
herds feed before that mountain. 4 So he cut two tablets of stone like the 
first ones. Then Moses rose early in the morning and went up Mount 
Sinai, as the Lord had commanded him; and he took in his hand the two 
tablets of stone. 5 Now the Lord descended in the cloud and stood with 
him there, and proclaimed the name of the Lord. 6 And the Lord passed 
before him and proclaimed, The Lord, the Lord God, merciful and gracious, 
longsuffering, and abounding in goodness and truth, 7 keeping mercy             
for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means 
clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and 
the children’s children to the third and the fourth generation.  

 Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon! 

1. The second time Moses went up the mountain, it was 40 days 
ending with Yom Kippur.  

2. It was the greatest revelation Moses received on behalf of 
humanity. 

3. God revealed His sacred laws to the people but He revealed His 
attributes of goodness to Moses.  

4. In the glory of God is His goodness and supernatural empowerment. 
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Prayer Guide 

1. Pray that you will receive fresh revelation from God during 
this time of revelation as Moses did. 

2. Pray that you will soak in the glory of God as did Moses and 
come forth transformed.  

3. Expect a greater glory of God and learn how to seek His face 
in the depths of His love.  
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW14: 17กันยายน 2021 
การเข้าสู่พลับพลาในสวรรค์! 

อพยพ 34:1 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโมเสสว่า จงสกดัศิลาอีกสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเรา
จะจารึกคําเหมือนในแผ่นเก่าทีFเจ้าทําแตกนั Gนให้ 2 จงเตรียมให้พร้อมเวลาเช้า แล้วจง
ขึ Gนมาบนภเูขาซีนายแตเ่ช้า จงคอยเฝา้เราบนยอดภเูขานั Gน 3 อยา่ให้ผู้ ใดขึ Gนมาด้วย และ
อย่าให้ผู้ ใดมาอยู่ตลอดทัFวทั Gงภเูขา อย่าให้ฝงูแพะแกะ ฝงูววักินหญ้าอยู่หน้าภเูขานี Gเลย 
4 ฝ่ายโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก แล้วท่านก็ตืFนแต่เช้าขึ Gนไปบน
ภเูขาซีนายตามรับสัFงของพระเยโฮวาห์ถือศิลาไปสองแผ่น 5 ฝ่ายพระเยโฮวาห์เสด็จลง
มาในเมฆ และโมเสสยืนอยู่กบัพระองค์ทีFนัFน และออกพระนามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาห์
เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสวา่ พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระกรุณา ทรง
กอปรด้วยพระคณุ ทรงกริ Gวช้า และบริบรูณ์ด้วยความเมตตาและความจริง 7 ผู้ทรงสําแดง
ความเมตตาตอ่มนษุย์กระทัFงพนัชัFวอาย ุผู้ทรงโปรดยกโทษความชัFวช้า การละเมิดและบาป
ของเขาเสีย แต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ และให้โทษเพราะความชัFวช้าของบิดาตก
ทอดไปถงึลกูหลานสามชัFวสีFชัFวอายคุน 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 

1. ครั GงทีFสองทีFโมเสสขึ Gนไปบนภเูขา เป็นเวลา YZ วนัทีFสิ Gนสดุลงในวนั ยม คปิปร์ู 
2. เป็นการเปิดเผยสาํแดงทีFยิFงใหญ่ทีFสดุทีFโมเสสได้รับในนามของมนษุยชาต ิ
3. พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกฎอนัศกัดิ^สิทธ̂ิของพระองค์แก่ผู้คน แตพ่ระองค์ทรงเปิดเผย

คณุลกัษณะแหง่ความดีของพระองค์แก่โมเสส 
4. ในพระสิริของพระเจ้านั Gน คือความดี และการเสริมพลงัอํานาจอนัเหนือธรรมชาติ

ของพระองค์ 
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หวัข้ออธิษฐาน  

1. อธิษฐานทีFคณุจะได้รับการเปิดเผยสําแดงทีFสดใหม่จากพระเจ้าในช่วงเวลาแห่ง
การเปิดเผยสาํแดงนี Gเชน่เดียวกบัทีFโมเสสเคยได้รับ 

2. อธิษฐานทีFคุณจะจุ่มแช่ในพระสิริของพระเจ้าเช่นเดียวกับโมเสสและเกิดการ
เปลีFยนแปลงออกมา 

3. คาดหวงัถงึพระสริิของพระเจ้าทีFยิFงใหญ่มากขึ Gนกวา่และเรียนรู้วิธีแสวงหาพระพกัตร์
ของพระองค์ในความลํ Gาลกึแหง่ความรักของพระองค์ 

 


