
 

 

 
October 8, 2020 – The Invitation  

Topic: YWAM’s 60th 
 

Join YWAMers around the globe in praying and hearing from God. He is inviting you!    

เขา้ร่วมกบัพี่นอ้งวายแวมทัว่โลกในการอธิษฐานและการฟังจากพระเจา้ พระองคก์ าลงัเชิญชวนคุณ 

 
 

First YWAM Crusade – Samoa – 1965 

วายแวมครเูสดครัง้แรก ซาโมอา ปี 1965 

This year is YWAM’s 60th year and we are celebrating! Please join us this month for YWAM’s prayer day, 

called The Invitation, on Thursday, October 8. 

ในปีนี้วายแวมไดเ้ฉลมิฉลองการครบรอบ 60 ปี ของวายแวม เชญิเขา้ร่วมส าหรบัการอธษิฐานในเดอืนนี้ 

 Our story started when God spoke to Loren Cunningham, YWAM Co-Founder, through a vision of waves of 

young people going to the nations. We are some of those young people. Our lives have been changed 

because of how God met Loren in the late 1950s and then led Loren and Darlene Cunningham to start 

YWAM. As we reflect back on God speaking to Loren as He did, we realize that moment has significant 

parallels to other moments throughout history, moments when God stepped in to share His heart and His 



 

 

purposes for the world. Indeed, we have come to realize that the vision Loren saw, this unexpected 

encounter, was a God-initiated, destiny-defining, foundational covenant from God to birth a new missions 

movement. 

เรื่องราวของเราไดเ้ริม่ตน้ขึน้เมือ่ พระเจา้ไดต้รสักบัคุณลอเรน็ คนัน่ิงแฮม ผูร้่วมก่อตัง้วายแวม 
ผ่านทางนิมติทีเ่ขาเหน็ว่ามคีลื่นคนหนุ่มสาวเป็นจ านวนมากไดอ้อกไปยงัประเทศต่าง ๆ พวกเราคอืหนึ่งในคนเหล่านัน้ 
ชวีติของเราไดเ้ปลีย่นไปจากการทีพ่ระเจา้ไดใ้หน้มิติกบัคุณลอเรน็ในช่วงปลายปี 1950 และไดน้ าคุณลอเรน็และคุณดารล์นี 
คนัน่ิงแฮมในการก่อตัง้วายแวมขึน้มา เมื่อเราคดิถงึสิง่ทีพ่ระเจา้ไดต้รสักบัคุณลอเรน็ 
เราไดเ้หน็ว่านัน่เป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัไปไม่แพก้บัชว่งเวลาอื่น ๆ ในประวตัศิาสตร ์
เป็นช่วงเวลาทีพ่ระเจา้ไดเ้ขา้มาแบ่งปันหวัใจและพระประสงคข์องพระองคต์่อผูค้นทัว่โลก 
อนัทีจ่รงิเราไดต้ระหนักว่านมิติทีคุ่ณลอเรน็มองเหน็ การเผชญิหน้าทีไ่ม่คาดคดิน้ี 
เป็นพนัธสญัญาหลกัทีเ่ริม่ตน้และถูกก าหนดโดยพระเจา้ เพื่อใหเ้กดิการเคลื่อนไหวใหม ่

If you only have a few moments to pray thank God for His works He has done through YWAM. 

หากคุณมเีวลาเพยีงเลก็น้อยทีจ่ะอธษิฐาน อธษิฐานขอบคุณพระเจา้ส าหรบังานของพระองคท์ีไ่ดท้รงท าผ่านทางวายแวมของเรา  

And Jesus said to them, “Follow me, and I will make you become fishers of men. And 

immediately they left their nets and followed him. Mark 1: 17-18 

A special note about The Invitation: This month also marks the five-year anniversary of The Invitation. We 

thank all who have made this possible through participating in prayer, gathering others to pray, providing 

prayer information, translating content, and giving leadership and administrative help. If you have any 

feedback or suggestions for us please send an email to prayer@ywam.org. Let us know: Do you use the 

“Prepare to Pray” section? What do you like best about The Invitation? What would you like to see 

improved? 

โน้ตพเิศษเกีย่วกบัการเชญิชวนนี้  ในเดอืนนี้เป็นเดอืนทีก่ารเชญิชวนของเราไดค้รบรอบ 5 ปี แลว้ 
เราขอขอบคุณทุกคนทีท่ าใหส้ิง่นี้เกดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการอธษิฐาน การรวมตวักนัเผื่ออธษิฐาน 
การเตรยีมขอ้มลูเพื่ออธษิฐาน การแปลบทความต่างๆ และการชว่ยเหลอืดา้นการน าและการบรหิารจดัการต่างๆ 
หากคุณมขีอ้เสนอแนะหรอืค าแนะน าส าหรบัเรา โปรดส่งมาทีอ่เีมลล ์prayer@ywam.org.  เราอยากจะทราบว่า คุณไดใ้ชส่้วนของ 
การเตรยีมอธษิฐาน หรอืไม่ 
อะไรคอืสิง่ทีคุ่ณชอบทีสุ่ดและอะไรคอืสิง่ทีคุ่ณอยากจะใหม้นัพฒันาขึน้เกีย่วกบัจดหมายการเชญิชวนนี้ 
 

Prepare to Pray: เตรยีมอธษิฐาน  
As a group or individually, ask the Holy Spirit to remind you of all there is to celebrate with YWAM’s 60th 

anniversary. After an appropriate time make a list of all that God revealed to you. What did He reveal? 

People? Ministries? Events? Nations? Redemption? Salvation? Grace? Mercy? 
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ไม่ว่าจะเป็นอธษิฐานแบบกลุ่มหรอืแบบส่วนตวั อธษิฐานขอใหพ้ระวญิญาณบรสุิทธิเ์ตอืนคุณถงึสิง่ทีค่วรเฉลมิฉลองการครบรอบ 
60 ปีของวายแวม หลงัจากใชเ้วลาในการอธษิฐานแลว้ใหเ้ขยีนสิง่ทีพ่ระเจา้เปิดเผยแก่คุณลงไป พระองคไ์ดเ้ปิดเผยเรื่องใดกบัคณุ 
ไม่ว่าจะเป็นเกีย่วกบัผูค้น พนัธกจิ เหตุการณ์ ประชาชาต ิการทรงไถ่ ความรอด พระคุณ หรอืพระเมตตาของพระเจา้  

Take time to celebrate and be full of gratitude for what God has initiated and brought to pass over these past 
60 years.  

ใชเ้วลาในการเฉลมิฉลองและใหเ้ราเตม็ไปดว้ยท่าทแีหง่การขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัสิง่ทีพ่ระองคไ์ดร้เิริม่และท าใหเ้กดิขึน้ตลอ
ด 60 ปี ทีผ่่านมา  
 

 
 

Far East Evangelism Team - Outreach to Refugee Camp 
Hong Kong, 1980 

ทมีประกาศตะวนัออกไกล ประกาศกบัค่ายผูอ้พยพ 

ประเทศฮ่องกง ปี 1980 

 

Pray for YWAM: อธษิฐานเผื่อวายแวม 

• Thank God for His faithful and gracious leadership during these 60 years of YWAM.  

• ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัความสตัยซ์ื่อและการน าทีเ่ป่ียมไปดว้ยพระคุณของพระองคต์ลอด 60 ปีทีผ่่านมา 

• Thank God also for sustaining Loren and Darlene Cunningham and other leaders who have stepped out in 
obedience and been faithful to God’s vision.  

• ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัการค ้าจนุคุณลอเรนและคุณดารล์นี คนันิ่งแฮม และผูน้ าวายแวมคนอื่นๆ 
ทีไ่ดก้า้วออกไปดว้ยการเชื่อฟังและพวกเขาไดส้ตัยซ์ื่อต่อนิมติทีพ่ระเจา้ไดม้อบใหก้บัเขา 

• Thank God for those who have faithfully prayed, supported, and invested financially in YWAM and 
YWAMers in any way through these 60 years. Pray that they would be blessed, encouraged, and 
strengthened in their faith. 



 

 

• ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัผูท้ีไ่ดอ้ธษิฐาน สนับสนุน 
และลงทุนทางดา้นการเงนิกบัวายแวมและพีน้่องวายแวมในทางใดกต็ามตลอด 60 ปีทีผ่่านมาอยา่งสตัยซ์ื่อ 
อธษิฐานทีพ่วกเขาจะไดร้บัการอวยพร การหนุนใจและการเสรมิก าลงัในความเชื่อของพวกเขา 

• Thank God that within a generation millions of young people have had their lives touched by God 
because of this vision of the waves. 

• ขอบคณุพระเจา้ทใีนหนึ่งรุ่น 
ชวีติของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หลายลา้นคนไดร้บัการสมัผสัจากพระเจา้เพราะนิมติเกีย่วกบัคลื่นของคุณลอเรน็ 

• Express gratitude to God for each of the ways He has blessed you personally through YWAM. 

• แสดงความขอบพระคุณต่อพระเจา้ส าหรบัแต่ละวธิทีีพ่ระองคท์รงอวยพรคุณเป็นการส่วนตวัผ่านวายแวม 

• Pray for God to speak to young people all over the world like He spoke to Loren about going into all the 
world. 

• อธษิฐานขอใหพ้ระเจา้พดูกบัคนหนุ่มสาวทัว่โลกเช่นเดยีวกบัทีพ่ระองคต์รสักบัคุณลอเรน็เกีย่วกบัการออกไปทัว่โลก 
• Pray that YWAM would continue to be a bridge for millions of young people to be involved as 

missionaries. 

• อธษิฐานทีว่ายแวมจะเป็นสะพานเชื่อมใหก้บัคนหนุ่มสาวหลายลา้นคนทีเ่ขาจะมามส่ีวนรว่มในฐานะมชิชนันาร ี
• Pray for YWAMers all over the world to continue to be faithful to God and to walk in obedience, faith, 

humility, and courage in this decade ahead. 

• อธษิฐานขอใหพ้ีน้่องวายแวมทัว่โลกทีจ่ะยงัคงซื่อสตัยต์่อพระเจา้และด าเนินชวีติดว้ยการเชื่อฟัง ความเชื่อ ความถ่อมตวั 
และความกลา้หาญในอกี 10 ปีขา้งหน้านี ้

 

 

 

 

YWAM’s Four Legacy Words   4 ถอ้ยค าแห่งมรดกของวายแวม 

Photo credit(เครดทิรปูภาพ): David Cole 

 



 

 

Take Action การลงมอืท า 

• Contact those who have invested in prayer, friendship and financially supported you over the time you 
have been part of YWAM and encourage them and bless them in the way God shows you. 

• ตดิต่อผูท้ีล่งทุนกบัคุณ ไมว่่าจะเป็นในการอธษิฐาน มติรภาพ และการสนับสนุนทางการเงนิ 
ในตลอดช่วงเวลาทีคุ่ณเป็นส่วนหนึ่งของวายแวม และขอใหคุ้ณหนุนใจเขาและอวยพรพวกเขาในวธิทีีพ่ระเจา้บอกกบัคุณ 

• Plan and host an online or in-person celebration for YWAM’s 60th according to your current situation. 

• วางแผนจดังานเฉลมิฉลองทางออนไลน์หรอืแบบพบปะกนัเพื่อฉลองปีที ่60ของวายแวม ตามสถานการณ์ปัจจุบนัของคุณ 
• Check out the newly revised YWAM.org website. On the menu, pick  the “For YWAMers” option and 

familiarize yourself with the YWAM Vision, Values, Covenants and Legacy Words. 

• ตรวจสอบเวบ็ไซต ์YWAM.org ทีป่รบัปรุงใหม่ เมื่อเขา้ไปแลว้ใหเ้ลอืกตวัเลอืก “For  YWAMers” 
และอ่านทบทวนเกีย่วกบันมิติ คา่นิยม พนัธสญัญา และถอ้ยค าแห่งมรดกของวายแวม 

• Read/re-read Is That Really You, God? by Loren Cunningham with Janice Rogers, YWAM Publishing. 

• อ่านหรอือ่านทบทวนอกีครัง้กบัหนังสอื นี่หรอืคอืพระสุระเสยีง? โดยคุณลอเรน็ คนัน่ิงแฮม รว่มกบั คุณเจนิส โรเจอร,์ 
ส านักพมิพว์ายแวม 

• Share on facebook.com/youthwithamission, post a picture and add a comment about how you prayed. 

• แบ่งปันบน facebook.com/youthwithamission โพสตภ์าพและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการอธษิฐานของคุณ 

• Go to twitter.com; search for #praywithywam and tweet about your prayer time/post a picture. You can 

also post a photo on Instagram and use the same hashtag, #praywithywam. 

• ไปที ่twitter.com; คน้หา #praywithywam และทวตีเกีย่วกบัเวลาอธษิฐานของคุณ / โพสตร์ปูภาพ 
คุณยงัสามารถโพสตร์ปูภาพบน Instagram และใชแ้ฮชแทก็ #praywithywam เดยีวกนัได ้

• Send an email to prayer@ywam.org letting us know how you prayed and what God revealed to you. 

• ส่งอเีมลไปที ่Pray@ywam.org เพื่อแจง้ใหเ้ราทราบว่าคุณอธษิฐานอย่างไรและอะไรคอืสิง่ทีพ่ระเจา้เปิดเผยกบัคุณ 

 

How We Prayed – September 2020 – YWAM’s Global Prayer Initiative 
เราอธิษฐานอย่างไร - กนัยายน 2020 - การริเร่ิมการอธิษฐานสากลของวายแวม 

• As many as 4,000 YWAM leaders and locations (missionaries holding 220 different types of 
passports) connected face to face and online around the four themes of Remember, Repent, 
Realign and Release. Many fasted and prayed at different times throughout the month. 

• ผูน้ าและเจา้หน้าทีพ่นัธกจิต่าง ๆของวายแวม มากถงึ 4,000 คน (มชิชนันารทีีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเภทต่าง ๆ 
220 ประเทศ) ไดเ้ชื่อมต่อกนัแบบเหน็หน้ากนัและทางออนไลน์ พดูคุยกนัตามหวัขอ้ทัง้ 4 ไดแ้ก่ การจดจ า 
การกลบัใจ การจดัต าแหน่งใหม ่การปลดปล่อย หลายคนอดอาหารและอธษิฐานในชว่งเวลาต่าง ๆ 
กนัตลอดทัง้เดอืน 

• John Dawson, one of YWAM’s elders, reflected on Psalm 81 and the story of Gideon. He also 
noted “There is intense groaning in the earth. In this season I am reminded that our real calling 
deeper than the healing of the nations. It is healing the heart of God.” 

• คุณจอหน์ ดอวส์นั หนึ่งในผูอ้าวโุสของวายแวมสะทอ้นใหเ้หน็ในสดุดบีทที ่81 และเรื่องราวของกเิดโอน 
เขายงัตัง้ขอ้สงัเกตอกีว่า “มกีารคร ่าครวญในแผ่นดนิโลก 



 

 

ในฤดกูาลนี้ผมไดร้บัการเตอืนวา่การทรงเรยีกทีแ่ทจ้รงิของเราทีล่กึมากกว่าการเยยีวยาประชาชาต ิ
คอืการเยยีวยาหวัใจของพระเจา้” 

• Several young YWAM leaders have noted that coronavirus could be a defining moment for their 
generation. Many had expected significant breakthroughs before the pandemic but now see 
“breakthrough” in a different light. 

• ผูน้ าวายแวมรุ่นใหม่หลายคนตัง้ขอ้สงัเกตว่า ไวรสัโคโรนา อาจเป็นช่วงเวลาทีไ่ดก้ าหนดมาเพื่อคนรุ่นของพวกเขา 
หลายคนคาดว่าจะมกีารทะลุทะลวงครัง้ส าคญัก่อนทีจ่ะเกดิโรคระบาด แตต่อนนี้เหน็ว่ามกีาร "การทะลุทะลวง" 
ในแงมุ่มทีต่่างออกไป 

• Received from the mother of a young woman that completed a YWAM DTS several years ago: 
“My daughter was rebelling from the truth and our family when she applied to do her DTS. 
Halfway through the DTS my husband received a phone call asking for forgiveness! Her chains 
had been broken and we see the fruits in her life now. Thank you Lord and thank you YWAM!” 

• แมข่องหญงิสาวทีจ่บดทีเีอสเมื่อหลายปีก่อนเล่าว่า:“ลูกสาวของฉนัต่อตา้นความจรงิและต่อตา้นครอบครวัของเราเมื่
อเธอสมคัรเรยีน DTS ของเธอ แต่เมื่อผ่านไปครึง่ทางของการเรยีน 
สามขีองฉนัไดร้บัโทรศพัทจ์ากลูกเพื่อขอการใหอ้ภยั! โซข่องเธอขาดและเราไดเ้หน็ผลในชวีติของเธอตอนน้ี 
ขอบคุณพระเจา้และขอบคุณวายแวม” 

• Another was given Ezra 9 to study and pray. And prayed: “Let us truly break our spiritual pride to 
hear what the Spirit is really saying to the churches today and resist the devil in all his various 
schemes at every turn.” 

• อกีคนหนึ่งไดร้บั หนังสอืเอสรา บทที ่9 เพื่อศกึษาและอธษิฐานว่า 
“ขอใหเ้ราท าลายความเหย่อหยิง่ฝ่ายจติวญิญาณของเราอย่างแทจ้รงิ 
เพื่อฟังสิง่ทีพ่ระวญิญาณก าลงัตรสักบัครสิตจกัรในปัจจุบนั และสามารถต่อตา้นอุบายต่าง ๆของมารไดทุ้กครัง้” 

• And another was given 2 Corinthians 1:10-11 to share with the YWAM family. 

• อกีคนหนึ่งได ้2 โครนิธ ์1:10-11 เพื่อแบ่งปันกบัวายแวมทัว่โลก 
• A YWAM leader noted that God has put it on his heart to pray for revival for Cambodia more 

than ever before. 

• ผูน้ าวายแวมคนหนึ่งตัง้ขอ้สงัเกตว่าพระเจา้ทรงเรา้ใจเขาทีจ่ะอธษิฐานเพื่อการฟ้ืนฟูในกมัพชูาใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 
 

 

Future Topics: 
November 12: Haiti 

December 10: Care for Creation 
January 14: Buddhism 

 



 

 

Don’t Miss The Invitation: 
● Sign up for prayer updates. Go to ywam.org, find the “Stay Connected” box on the home page, put in your 

email address and click “Sign Up.” 
● Download prayer updates in a specific language. Go to ywam.org/theinvitation. (Currently available in 

Spanish, Portuguese, Korean, Indonesian, French, Thai, Hindi or request other languages.)   
● Join the conversation about how God is leading in these prayer times. Comment on the Facebook page on 

the second Thursday at facebook.com/youthwithamission or on Twitter @ywam, hashtag #praywithywam. 
You can also post a photo on Instagram and use the same hashtag, #praywithywam. 

● You can now listen to The Invitation as a podcast. To sign up or listen to past episodes, go to: 
ywampodcast.net/prayer. 

● If you sense God giving you a word or a direction for YWAM’s prayer, please contact us: prayer@ywam.org. 
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