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Prayer Guide 
Apocalyptic Watchmen 

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

AW15: 23 September 2021:  
Provision Glory! 

Exodus 16:10 (NKJV)  Now it came to pass, as Aaron spoke to the whole 
congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, 
and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. 11 And the Lord 
spoke to Moses, saying, 12 I have heard the complaints of the children of 
Israel. Speak to them, saying, At twilight you shall eat meat, and in the morning, 
you shall be filled with bread. And you shall know that I am the Lord your God. 

1 Kings 17:13 And Elijah said to her, Do not fear; go and do as you have said, 
but make me a small cake from it first, and bring it to me; and afterward 
make some for yourself and your son. 14 For thus says the Lord God of Israel: 
The bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until         
the day the Lord sends rain on the earth. 15 So she went away and did 
according to the word of Elijah; and she and he and her household ate for 
many days. 16 The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, 
according to the word of the Lord which He spoke by Elijah.   

Philippians 4:18 Indeed I have all and abound. I am full, having received 
from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an 
acceptable sacrifice, well pleasing to God. 19 And my God shall supply all 
your need according to His riches in glory by Christ Jesus. 20 Now to our 
God and Father be glory forever and ever. Amen.  

Deuteronomy 29:5 And I have led you forty years in the wilderness. Your 
clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn out 
on your feet. 
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Key pointers to reflect on, ponder and prophetically act upon 
1. In the times of your wilderness journeys, look to Provision Glory!  
2. God’s provision in His glory is precise!  
3. God’s provision glory will always deliver – BUT you must believe the Word.  
4. You must trigger the release in the provision glory. 

 
Prayer Guide 

1. Pray that you will learn to see and tap into His provision glory. 
2. Understand the keys that unlock His supplies in provision glory.  
3. Let your faith arise to hear and act on the Word of God to trigger 

His supplies in provision glory. 
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คู่มืออธิษฐาน 

Apocalyptic Watchmen 
“คนยามแห่งการสาํแดงยุคสุดท้าย” 

คริสตจกัรลฟิวิBงสตรีมส์ 

AW15: 23 กันยายน 2021 
พระสริิแห่งการจดัเตรียมของพระเจ้า 

อพยพ 16:10 ตอ่มาขณะที,อาโรนกลา่วแก่บรรดาชมุนมุชนอิสราเอลอยูน่ั >น เขาทั >งหลาย
มองไปทางถิ,นทุรกันดาร แล้วดูเถิด สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏอยู่ในเมฆ 11      
พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโมเสสว่า 12 เราได้ยินคําบ่นของชนชาติอิสราเอลแล้ว จงกลา่วแก่
เขาว่า ในเวลาเย็น พวกเจ้าจะได้กินเนื >อ ทั >งในเวลาเช้า เจ้าจะได้อาหารกินจนอิ,ม แล้ว
เจ้าจะรู้วา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า 

B พงศ์กษัตริย์ 17:13 และเอลียาห์บอกนางว่า อย่ากลวัเลย จงไปทําตามที,เจ้าพดู แต่
จงทําขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อน แล้วเอามาให้ฉัน ภายหลังจึงทําสําหรับตัวเจ้าและ
บุตรชายของเจ้า 14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดงันี >ว่า แป้งในหม้อ
นั >นจะไม่หมดและนํ >ามันในไหนั >นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวนัที,พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝน   
ลงมายงัพื >นดิน 15 นางก็ไปกระทําตามคําของเอลียาห์ แล้วนาง ตวัท่านและครอบครัว
ของนางก็รับประทานอยู่หลายวนั 16 แป้งในหม้อก็ไม่หมด นํ >ามนัในไหก็ไม่ขาด ตาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ,งตรัสทางเอลยีาห์ 

ฟีลิปปี 4:18 แตข้่าพเจ้ามีของสารพดั และมีบริบรูณ์อยูแ่ล้ว ข้าพเจ้าก็อิ,มอยูเ่พราะได้รับ
ของซึ,งเอปาโฟรดิทสัได้นํามาจากพวกทา่น เป็นกลิ,นหอม เป็นเครื,องบชูาที,ทรงโปรดและ
พอพระทัยของพระเจ้า 19 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ,งสารพัดตามที,ท่าน
ต้องการนั >นจากทรัพย์อนัรุ่งเรืองของพระองค์โดยพระเยซคูริสต์ 20 บดันี >ขอให้สงา่ราศีจง
มีแดพ่ระเจ้าพระบดิาของเราสืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 

เฉลยธรรมบญัญัต ิ29:5 เราได้นําเจ้าอยูใ่นถิ,นทรุกนัดารสี,สบิปี เสื >อผ้าของเจ้ามิได้ขาด
วิ,นไปจากเจ้า และรองเท้ามิได้ขาดหลดุไปจากเท้าของเจ้า 
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หวัข้อสาํหรับการใคร่ครวญ และนําไปปฏบิตัติามการทรงนํา! 

1. ในช่วงเวลาแห่งการเดินทางในถิ,นทุรกันดารของคุณ จงมองหาพระสิริแห่ง      
การจดัเตรียมของพระเจ้า! 

2. การจดัเตรียมของพระเจ้าในพระสริิของพระองค์ นั >นแนน่อน! 
3. พระสริิแหง่การจดัเตรียมของพระเจ้าจะมาถงึเราเสมอ – แตค่ณุต้องเชื,อในพระคํา 
4. คณุต้องกระตุ้นการปลดปลอ่ยในพระสริิแหง่การจดัเตรียม  

หวัข้ออธิษฐาน 
1. อธิษฐานที,คุณจะได้เรียนรู้ที,จะเห็นและเข้าถึงถึงพระสิริแห่งการจัดเตรียมของ

พระเจ้า 
2. ทําความเข้าใจกบักญุแจต่างๆ ที,จะนํามาซึ,งการปลดล็อคเสบียงของพระองค์ใน

พระสริิแหง่การจดัเตรียม 
3. ให้ความเชื,อของคณุเพิ,มขึ >นที,จะได้ยินและปฏิบตัิตามพระคําของพระเจ้า เพื,อจะ

ปลดปลอ่ยเสบียงของพระองค์ ในพระสริิแหง่การจดัเตรียม 


