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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW26: 3 December 2021: 
Welcoming His Presence 

2 Samuel 6:1 (NKJV)  Again David gathered all the choice men of Israel, 
thirty thousand. 2 And David arose and went with all the people who 
were with him from Baale Judah to bring up from there the ark of God, 
whose name is called by the Name, the Lord of Hosts, who dwells 
between the cherubim. 3 So they set the ark of God on a new cart, and 
brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill; and Uzzah 
and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart... 6 And when they 
came to Nachon’s threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of 
God and took hold of it, for the oxen stumbled. 7 Then the anger of the 
Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error; 
and he died there by the ark of God.  
  
2 Samuel 6:12 Now it was told King David, saying, “The Lord has blessed 
the house of Obed-Edom and all that belongs to him, because of the ark 
of God.” So David went and brought up the ark of God from the house of 
Obed-Edom to the City of David with gladness. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. Welcoming the presence of God in our lives is a MUST in the last 

days! His presence brings protection and provision. 
2. However, we must understand the right way to welcome His 

presence.  
3. The Word of God is very clear that there must be a separation 

between the sacred and the profane when we are desiring the 
presence of God.    

  
Prayer Guide 

1. Pray that we will be careful in our understanding of God through 
His Word and not take lightly what is sacred. 

2. Pray to discern if there are things in your life, family and church 
that you are doing that is not pleasing to the Lord which explains 
why the presence of God is not with you. 

3. Pray that you are always living a life and ministering in such a way 
that the presence of God can be experienced by people coming 
into contact with you. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW26: 3 ธันวาคม 2021 

ต้อนรับการทรงสถติของพระองค์ 

< ซามูเอล ?:A แล้วดาวิดนําพลอิสราเอลที2เลอืกสรรแล้วสามหมื2นคน < ไปยงับาอาลาห์
แห่งยดูาห์ เพื2ออญัเชิญหีบพนัธสญัญาของพระเจ้า ซึ2งเรียกตามพระนามคือ พระยาห์เวห์ 
ผู้ทรงฤทธิLผู้ประทบัระหว่างเครูบบนหีบนั Mน B พวกเขาตั Mงหีบพนัธสญัญาของพระเจ้าบน
เกวียนใหม่ และนําลงมาจากบ้านของอาบีนาดบัซึ2งอยู่บนภเูขา โดยมีอสุซาห์กบัอาหิโย
บตุรอาบีนาดบัเป็นผู้ นําเกวียน... ? เมื2อพวกเขามาถึงลานนวดข้าวของนาโคน ววัสะดดุ
เสียหลกั อสุซาห์ยื2นมือออกไปยดึหีบพนัธสญัญาของพระเจ้าไว้ C พระพิโรธขององค์พระผู้  
เป็นเจ้าจึงพลุ่งขึ Mนต่ออสุซาห์ และทรงประหารเขาที2บงัอาจทําอย่างไม่ยําเกรงพระองค์ 
เขาตายอยูข้่างหีบพนัธสญัญาของพระเจ้า (TNCV) 

< ซามูเอล ?:A< มีคนมาทลูกษัตริย์ดาวิดว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอวยพรครอบครัว
โอเบดเอโดมและทุกสิ2งที2เขามีเนื2องด้วยหีบพันธสญัญาของพระเจ้า” ดังนั Mนดาวิดจึง
เสด็จไปอญัเชิญหีบพนัธสญัญาของพระเจ้าจากบ้านของโอเบดเอโดมมายงัเมืองดาวิด
ด้วยความยินดี (TNCV) 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบัิตติามการทรงนํา! 
1. การต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นสิ2งที2จําเป็นมากในยคุ

สดุท้าย! การทรงสถิตของพระองค์นํามาซึ2งการปกป้องและการจดัเตรียม 
2. อย่างไรก็ตาม เราจําเป็นต้องเข้าใจวิถีที2ถกูต้องในการต้อนรับการทรงสถิตของ

พระองค์ 
3. พระวจนะของพระเจ้าชดัเจนมากวา่จะต้องมีการแยกออกระหวา่งสิ2งที2บริสทุธิL

ศกัดิLสทิธิLและการดหูมิ2นสิ2งศกัดิLสทิธิL เมื2อเราปรารถนาการทรงสถิตของพระเจ้า 

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานที2เราจะระมดัระวงัในความเข้าใจของเราเกี2ยวกบัพระเจ้าผ่านพระคํา

ของพระองค์และอยา่ลดคณุคา่ในสิ2งที2บริสทุธิLศกัดิLสทิธิL 
2. อธิษฐานให้แยกแยะได้ว่ามีสิ2งใดในชีวิต ครอบครัว และคริสตจกัรของคณุที2

คณุกําลงัทําอยู่นั Mน ที2ไม่เป็นที2พอพระทยัพระเจ้าหรือไม่ ซึ2งเป็นสิ2งที2อธิบายได้
วา่เหตใุดการทรงสถิตของพระเจ้าจงึไมอ่ยูก่บัคณุ 

3. อธิษฐานที2คณุจะดําเนินชีวิตและปรนนิบตัิรับใช้ในวิถีทางที2ผู้คนที2ได้ติดตอ่กบั
คณุ จะสามารถสมัผสัและมีประสบการณ์ถงึการทรงสถิตของพระเจ้าได้เสมอ 


