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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW18: 8 October 2021: 
Transformation Glory! 

1 Corinthians 3:16 (NKJV)  Do you not know that you are the temple of 
God and that the Spirit of God dwells in you? 17 If anyone defiles the 
temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which 
temple you are.  

2 Corinthians 3:14 But their minds were blinded. For until this day the 
same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because 
the veil is taken away in Christ. 15 But even to this day, when Moses is 
read, a veil lies on their heart. 16 Nevertheless when one turns to the 
Lord, the veil is taken away. 17 Now the Lord is the Spirit; and where the 
Spirit of the Lord is, there is liberty. 18 But we all, with unveiled face, 
beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into 
the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.  

Colossians 2:11 In Him you were also circumcised with the circumcision 
made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh, by 
the circumcision of Christ,  

Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. The only way for us to be transformed is to look into the glory of 

Jesus Christ. 
2. The problem however is that there is a veil blocking this vision of 

the Lord. 
3. What is this veil that is blocking our vision?  Has it got something 

to do with circumcision?  
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Prayer Guide 
1. Pray that you will understand the veil that is blocking your vision. 
2. Pray that you will allow God to circumcise you according to Col 

2:11 
3. Pray that you will be transformed profoundly when you yield to 

Him this way.  
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW18: 8 ตุลาคม 2021 
พระสริิแห่งการเปลี<ยนแปลง! 

1 โครินธ์ 3:16 ท่านทั 'งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณ
ของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน EF ถ้าผู้ ใดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้
นั 'น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นทีGบริสทุธิKศกัดิKสทิธิK และทา่นทั 'งหลายเป็นวิหารนั 'น 

2 โครินธ์ 3:14 แต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างไปเสีย เพราะตลอดมาจนถึงทกุวนันี ' เมืGอ
เขาอ่านพนัธสญัญาเดิม ผ้าคลมุนั 'นยงัคงอยู่มิได้เปิดออก แต่ผ้าคลมุนั 'นเปิดออกแล้ว
โดยพระคริสต์ EI แตว่า่ตลอดมาถงึทกุวนันี ' ขณะใดทีGเขาอา่นคําของโมเสส ผ้าคลมุนั 'นก็
ยงัปิดบงัใจของเขาไว้ EJ แตเ่มืGอผู้ใดหนักลบัมาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผ้าคลมุนั 'นก็จะเปิด
ออก EF องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าทรงอยู่ทีGไหน เสรีภาพก็มีอยู่ทีGนัGน EK แต่เราทั 'งหลายไม่มีผ้าคลมุหน้าแล้ว จึงแลดู
พระสิริขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และตวัเราก็เปลีGยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้
เป็นเจ้า คือมีศกัดิKศรีเป็นลําดบัขึ 'นไป เช่นอย่างศกัดิKศรีทีGมาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าซึGงเป็น
พระวิญญาณ 
 
โคโลสี 2:11 ในพระองค์นั 'น ทา่นได้รับพิธีเข้าสหุนตัทีGมือมนษุย์มิได้กระทํา โดยทีGทา่นได้
สละกายเนื 'อหนงัเสยีในการเข้าสหุนตัแหง่พระคริสต์ 
 

หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. วิธีเดียวทีGเราจะรับการเปลีGยนแปลงคือการจ้องมองในพระสริิของพระเยซคูริสต์  
2. อยา่งไรก็ตาม ปัญหาคือมีมา่นทีGปิดบงัไมใ่ห้เรามองเหน็พระเจ้า  
3. ผ้าคลมุทีGปิดบงัการมองเห็นของเราคืออะไร? สิGงนั 'นเกีGยวข้องกบัการเข้าสหุนตั

หรือไม?่ 
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หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานทีGคณุจะเข้าใจวา่สิGงใดคือมา่นทีGปิดบงัการมองเหน็ของคณุ 
2. อธิษฐานวา่คณุจะยอมให้พระเจ้าเข้าสหุนตัคณุตามพระวจนะใน คส.]:11 
3. อธิษฐานวา่คณุจะเปลีGยนไปอยา่งลกึซึ 'งเมืGอคณุยอมจํานนตอ่พระองค์ด้วยวิธีนี ' 


