
  
February 11, 2021 – The Invitation  

Topic: Loneliness ความเหงา 

 

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

ขอเชญิคุณเขา้ร่วมการอธษิฐานและการฟังเสยีงของพระเจา้กบัคนวายแวมทัว่โลก พระองคก์ าลงัเชญิคุณอยู ่  

 
 

Family Members Hug Through Plastic During COVID-19 Pandemic 

สมาชิกในครอบครัวกอดกันผ่านพลาสติกระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 

 
This season of consecutive lockdowns, brought on by the Corona virus pandemic, has been a lonely time for 

many of us. Some have been living alone during weeks of home confinement. Many have been unable to be 

with family or friends for the celebration of birthdays or Christmas. Some have experienced the illness of 

loved ones, and have been unable to be physically together at that time. May this month’s prayer time offer 

you a sense of connection with many others around the world, all joining together to pray! 

ฤดูกาลน้ีเป็นช่วงเวลาแห่งการลอ็กดาวน์-ปิดพ้ืนท่ี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

เป็นช่วงเวลาท่ีเงียบเหงาส าหรับพวกเราหลายคน บางคนอาศยัอยูค่นเดียวในช่วงหลายสัปดาหข์องการกกัตวัอยูท่ี่บา้น 

หลายคนไม่สามารถอยูก่บัครอบครัวหรือเพื่อนฝงูเพื่อฉลองวนัเกิดหรือคริสตม์าส 



บางคนมีประสบการณ์ท่ีคนท่ีรักเจ็บป่วยแต่ไม่สามารถอยูด่ว้ยกนัไดใ้นเวลานั้น ขอให้เวลาท่ีเราอธิษฐานในเดือนน้ี 

ให้เรารู้สึกเช่ือมโยงกบัคนอืน่ ๆ ทัว่โลก ให้เราทุกคนร่วมใจกนัอธิษฐาน 

 

Social isolation has been a particular characteristic of this unusual season. But loneliness can also be part of 

what we consider more ‘normal ’life. Indeed, some would say that loneliness is not just a common 

consequence of life in missions, but also rife in our modern societies. You have probably read something 

about loneliness among the elderly in Western societies, or loneliness among young people who are 

connected online but have few real friends, or the loneliness of stay-at-home moms, or the loneliness of 

single people living alone, or the loneliness that hits us even when we live in a busy city. The truth is, all of us 

are likely to experience loneliness at some time in our lives. 

ความโดดเด่ียวทางสังคมเป็นลกัษณะเฉพาะของฤดูกาลท่ีผดิปกติน้ี แต่ความเหงายงัสามารถเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีเราคิดว่า 

"เป็นปกติ" มากขึ้น อนัท่ีจริงบางคนอาจกลา่วว่าความเหงาไม่ไดเ้ป็นเพียงผลพวงจากงานมิชชัน่เทา่นั้น 

แต่ยงัเกิดขึ้นในสังคมสมยัใหม่ของเราดว้ย 

คณุคงเคยอ่านบทความเก่ียวกบัความเหงาในหมู่ผูสู้งอายใุนสังคมตะวนัตกหรือความเหงาในหมูค่นหนุ่มสาวท่ีเช่ือมต่อกนัทางออนไล

น ์แต่มีเพื่อนแทน้อ้ย หรือความเหงาของคุณแม่ท่ีอยูบ่า้นหรือความเหงาของคนโสดท่ีอาศยัอยูค่นเดียวหรือ 

ความเหงาท่ีมากระทบเราแมว่้าเราจะอาศยัอยูใ่นเมืองท่ีวุ่นวาย 

ความจริงก็คือเราทุกคนมีแนวโนม้ท่ีจะพบกบัความเหงาในบางช่วงเวลาของชีวิต 

 

Those who choose to make a long-term commitment to working overseas are perhaps especially likely to 

experience the distress of social isolation at some point. Someone who is relatively new to the language and 

culture may find it difficult to have meaningful relationships with the nationals. When missionaries 

repeatedly change location, or their team members change often, it can become hard to make connections 

that cause us to feel known by others. For these and many other reasons, even when we work in teams it is 

not unusual to experience seasons of loneliness in missions. 

คนท่ีเลือกท่ีจะอทิุศตวัรับใชร้ะยะยาวในต่างประเทศมีแนวโนม้อยา่งย่ิงท่ีจะประสบกบัความทุกขท์รมานจากการแยกตวัทางสังคมในบ

างเร่ือง คนท่ีค่อนขา้งใหม่กบัภาษาและวฒันธรรมอาจพบว่าเป็นการยากท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมายกบัคนทอ้งถ่ิน  

เม่ือมิชชัน่นารีเปล่ียนสถานท่ีใหมซ่ ้า ๆ 

หรือเปล่ียนสมาชิกในทีมของพวกเขาบ่อยๆ(อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีท าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นท่ีรู้จกัของผูอ้ืน่) 

จะดว้ยเหตุผลน้ีหรือเหตผุลอื่น ๆ อีกมากมาย 

ถึงแมว่้าเราจะท างานเป็นทีมก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะตอ้งเผชิญกบัฤดูกาลแห่งความเหงาในงานมิชชัน่ 

 

Whatever our current experience of loneliness or connection, together we acknowledge that our need for 

friends, community and intimacy is legitimate and good. During this time of prayer, we may find ourselves 



invited by God to grieve the absence of this longed-for connection in this season. Ask yourself how God is 

inviting you to bring these unmet individual or community needs to him. 

ไม่ว่าคุณก าลงัเผชิญกบัความเหงาหรือก าลงัเช่ือมต่ออยูใ่นปัจจบุนั ให้คุณรับรู้ว่าความตอ้งการเพื่อน 

ตอ้งการชุมชนและตอ้งการความใกลชิ้ดเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและดี 

ในช่วงเวลาการอธิษฐานน้ีเราอาจคน้พบว่าตวัคุณเองไดรั้บค าเชิญจากพระเจา้ใหเ้สียใจท่ีขาดการเช่ือมต่ออยา่งท่ีโหยหามานานในฤดูกา

ลน้ี 

ถามตวัเองว่าพระเจา้ทรงเชิญชวนให้คุณน าความตอ้งการของแต่ละบุคคลหรือชุมชนท่ีขาดการติดต่อกบัผูค้นมาหาพระองคอ์ยา่งไร 
 

Testimonials ค ำพยำน 

There are many personal experiences of loneliness that we could include here, and you will know of others. 

Since loneliness can be hard to talk about, here we quote two YWAM staff members who are willing to share 

their experience of loneliness.  

มีประสบการณแ์ห่งความเหงามากมายท่ีเราสามารถรวมไวท่ี้น่ีและคณุจะรู้จกัผูอ้ื่น  เน่ืองจากความเหงาเป็นเร่ืองยากท่ีจะพูดถึง 

ในท่ีน้ีเราจะพูดถึงประสบการณส์ต๊าฟวายแวมสองคนท่ีเต็มใจแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเหงาของพวกเขา 

 

M writes: 

‘I think 2020 might go down in my mind as The Great Exodus. Most of the people I was close to in my 

community left our location in the past year. As someone who is an extrovert and thrives within community, I 

felt disoriented as though my equilibrium were off. On top of these changes, we have all been navigating a 

global pandemic so people have gone into survival mode! I am single and a bit of a novelty because I am 

older than 25. Many people don’t understand my context. So here I am…alone. The culmination of this 

loneliness, along with the expectation that I should be able to work 24/7 because I do not  “have a family” 

became almost unbearable.” 

ฉนัคิดว่าปีค.ศ. 2020 อาจจะเป็น ช่วงเวลาแหง่ถิน่ทุรกนัดารของฉนั คนสนิทของฉนัส่วนใหญ่ออกจากชุมชนของเราในปีท่ีผา่นมา 

ในฐานะคนท่ีเป็น extrovert และเติบโตในชุมชน ฉนัรู้สึกสับสนราวกบัเสียสมดุลในชีวิต นอกจากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี 

เราทุกคนก าลงัเผชิญกบัการแพร่ระบาดทัว่โลกดงันั้นผูค้นจึงเขา้สู่โหมดเอาชีวิตรอด! ฉนัเป็นคนโสด อายมุากกว่า 25 ปีแลว้ 

เลยดูแปลกๆหลายคนไม่เขา้ใจบริบทของฉนั ดงันั้นฉนัจึงอยูค่นเดียว ... 

จุดสูงสุดของความเหงาคือความคาดหวงัท่ีว่าฉนัควรจะท างานทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมงเพราะฉนัไม่มี "ครอบครัว" 

กลายเป็นส่ิงท่ีฉนัแทบจะทนไม่ไหว 

 
B writes: 

'A big part of being single and living cross-culturally is the area of loneliness. We don’t have a built-in social 

network of family. I remember back to my days when I lived alone, and I was in a team with two other 

couples. It was very lonely at times. Even with local friends and other relationships, I realized that I wasn’t cut 

out for living on my own.” 



ชีวิตส่วนใหญ่ของคนโสดท่ีใชชี้วิตขา้มวฒันธรรมคือความเหงา เราไม่มีเครือข่ายสังคมท่ีเป็นครอบครัวรอบตวั 

เม่ือนึกยอ้นไปสมยัท่ีฉนัเป็นโสดและอยูค่นเดียว ตอนนั้นฉนัอยูใ่นทีมกบัคู่สมรสอีกสองคู่ บางคร้ังมนัก็เหงามาก 

แมว่้าจะมีเพื่อนและความสัมพนัธ์อ่ืน ๆในทอ้งถ่ิน ฉนักต็ระหนกัดีว่าฉนัยงัตอ้งมีชีวิตอยูด่ว้ยตวัเองเพียงล าพงั” 
 

Loneliness in Scripture ควำมเหงำในพระคัมภีร์ 

Psalm 27:10 begins with a statement of utter dejection: 'My father and my mother have forsaken me, ’but it 

ends with the ultimate reassurance of, ‘but Yahweh will take me in.  ’Loneliness is the opportunity to let the 

truth penetrate deeply into your heart that when the worst happens, when those who should love you reject 

and abandon you, you are never alone. 

 เพลงสดุดี 27:10 เร่ิมตน้ดว้ยขอ้ความแสดงความหดหู่ใจอยา่งท่ีสุดว่า 'พ่อและแม่ของฉนัทอดทิ้งฉนัไปแลว้' 

แต่จบลงดว้ยความมัน่ใจท่ีสุด 'แต่พระยาห์เวหจ์ะทรงยกขา้พระองคข์ึ้น' 

ความเหงาเป็นโอกาสท่ีจะปล่อยให้ความจริงแทรกซึมลึกลงไปในหวัใจของคุณว่า เม่ือส่ิงเลวร้ายเกิดขึ้น 

เม่ือคนท่ีควรจะรักคุณปฏิเสธและทอดทิง้คุณ  

คณุจะไม่อยูค่นเดียว 

Please join us for YWAM’s prayer day on February 11 called The Invitation as we pray about loneliness. If you 

only have a few moments to pray, pray for YWAMers to resist the lie that we are alone and to embrace our 

home in Him. And if you have a moment, please let us know how you prayed: prayer@ywam.org. 

โปรดเขา้ร่วมวนัอธิษฐานวายแวมสากลท่ีเรียกว่า The Invitation กบัเรา ในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธพ์.ศ.2564 

ขณะท่ีเราอธิษฐานเก่ียวกบัความเหงา 

ใชเ้วลาสักครู่ในการอธิษฐานขอให้คนวายแวมต่อตา้นค าโกหกว่าเราอยูค่นเดียวและโอบกอดบา้นของเราในพระองค ์

และหากคุณมีเวลาสักครู่โปรดแจง้ให้เราทราบว่าคุณอธิษฐานอยา่งไร: Pray@ywam.org 

 

mailto:prayer@ywam.org


 
การบอกคนทีเ่หงาว่าพระเจ้าเป็นเพ่ือนของเขาหรือเธออาจฟังดูไม่มีความหมาย 

มันจะมีความหมายก็ต่อเม่ือเราสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการเป็นแบบอย่างในความสัมพันธ์ของเราเอง 

เหนือกว่าความเหงา:ของขวัญแห่งมิตรภาพของพระเจ้า Trevor Hudson 

 

 

 

Prepare to Pray: เตรียมพร้อมอธิษฐาน 

 
Before coming to prayer, take some time for self-reflection by considering these questions. You might like to 

journal your responses. 

ก่อนเขา้มาอธิษฐาน ใหใ้ชเ้วลาสักครู่สะทอ้นตนเองโดยพิจารณาค าถามเหล่าน้ี คุณอาจตอ้งจดบนัทึกค าตอบของคุณ 

• To what degree are you experiencing loneliness in this season? Give yourself a number between 0 and 10, 

0 = not at all, 10 = it is extremely/very challenging at the moment. 

ในฤดูกาลน้ีคุณประสบกบัความเหงาในระดบัใด? ใหค้ะแนนตวัเองระหว่าง 0 ถึง 10, 0 = ไม่เหงาเลย 10 = มนัเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายอยา่งมาก / มากท่ีสุดในขณะน้ี 

• How is loneliness affecting you emotionally (feelings), mentally (your thought life/ability to focus and stay 

motivated), and physically (sleep patterns, eating, exercise, general health and well-being)? 

ความเหงามีผลกระทบต่อคุณทางดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) จิตใจ (ความคดิ / ความสามารถในการจดจ่อ รักษาแรงบนัดาลใจ) และร่างกาย (รูปแบบการนอนหลบั 

การกิน การออกก าลงักาย สุขภาพทัว่ไปและความเป็นอยู)่ อยา่งไร? 

• How is loneliness impacting your social life (relationships with family, friends, co-workers, nationals) and 

ministry (ability to reach out to others)? 

ความเหงามีผลต่อการเขา้สังคมของคุณอยา่งไร (ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนทอ้งถ่ิน) และงานรับใช ้(ความสามารถในการติดต่อกบัผูอ้ื่น)? 

• How have you been dealing with your loneliness? What has been helpful? What hasn't?  Do you notice 

any unhealthy patterns developing? 



คุณรับมือกบัความเหงาของคุณอยา่งไร? ส่ิงใดท่ีช่วยคุณไดบ้า้ง? ส่ิงท่ีไมไ่ดเ้ป็นประโยชน์? คุณสังเกตเห็นรูปแบบท่ีไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม?่. 

• Consider to what extent you may need to walk through this season with the support and companionship 

of a godly friend or mentor? 

พิจารณาว่าคุณตอ้งการการสนับสนุน เพื่อนคู่คิด เพื่อนหรือท่ีปรึกษาตามแบบอยา่งของพระเจา้มากนอ้ยเพียงใด คุณจึงสามารถผ่านฤดูกาลน้ีไปได ้

 

Turn your attention to the way God is present to you by reading slowly through Psalm 139:7-18. Pay special 

attention to the words or phrases that jump out for you.  

ให้ความสนใจกบัวิธีท่ีพระเจา้ทรงส าแดงแก่คุณผา่นการอ่านสดุดี 139: 7-18อย่างชา้ๆ 

ให้ความสนใจเป็นพิเศษกบัค าหรือวลีท่ีโดดเด่นส าหรับคุณ 

• As he gazes upon you, in love, today, seeing the extent of your loneliness, what does God feel toward 

you? What is His heart for you? 

ในขณะท่ีพระองคจ์อ้งมองคุณดว้ยความรัก พระองคม์องเห็นความเหงาของคุณ พระเจา้ทรงรู้สึกอยา่งไรกบัคุณ? พระองคม์ีหวัใจอยา่งไรต่อคุณ? 

• If you could picture God actually being with you today, what would He do or say? How would He respond 

to you? 

ให้ลองนึกภาพว่าพระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัคุณในวนัน้ี พระองคจ์ะท าอะไรหรือพูดอยา่งไรกบัคุณ? พระองคจ์ะตอบคุณอยา่งไร? 

• What happens for you, as you encounter God in that place? How do you want to respond? 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณพบพระเจา้ในสถานท่ีนั้น? คุณตอ้งการจะตอบสนองต่อพระเจา้อยา่งไร? 

 

 
ค าอธิษฐานส าหรับคนเหงา 

ขา้แตพ่ระเจา้ เราขอมอบหวัใจที่อา้งวา้งใหก้บัพระองค ์

ขอทรงอยูใ่กลใ้นเวลาท่ีเรารู้สึกโดดเด่ียวเหมือนอยูค่นเดียว 



ขอพระวิญญาณของพระเจา้อยูเ่หนือความห่างไกล(ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตวิญญาณ)ระหว่างเรา  
ขา้แตพ่ระเจา้ ขอทรงเตือนเราให้ระลึกว่าพระองคท์รงอยูก่บัเราเสมอ 

ขอทรงพนัผูกหวัใจท่ีแตกสลาย และพบกบัเราท่ีนัน่ 

ในท่ีเงียบสงดั ท่ีเราไม่ค่อยไดเ้ห็น 

ช่วยให้เราต่อตา้นค าโกหกว่าเราอยูค่นเดียว 
และช่วยเราสร้างบา้นของเราในพระองค ์

ขอทรงประทานเพื่อนร่วมทางไปดว้ยกนักบัเรา 
ขอทรงน าเราในขณะท่ีเราเรียนรู้ท่ีจะเมตตาต่อกนัและกนั 

เดินไปในเส้นทางท่ีบิดเบ้ียวของมนุษย ์– ร่วมกนั 

 

Pray About Loneliness อธิษฐานเก่ียวกบัความเหงา 

 
Pray for an end to the current causes of social isolation that are leading to an increased experience of 

loneliness. Ask God to intervene so that meeting together in person will once again be considered safe. 

อธิษฐานเผื่อการยตุิสาเหตุของภาวะโดดเด่ียวทางสังคมในปัจจุบนัซ่ึงน าไปสู่ประสบการณ์ความเหงาท่ีเพิ่มขึ้น 

ขอให้พระเจา้เขา้มาแทรกแซงเพื่อให้มีการประชุมร่วมกนัอีกคร้ัง ให้ทุกๆคนปลอดภยั 

 

Pray for the ways God might use loneliness in our lives, for our good and for God’s formational purposes in 

us. 

อธิษฐานขอวิธีท่ีพระเจา้จะใชค้วามเหงาในชีวิตของเราเพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อจุดประสงคข์องพระเจา้ในตวัเรา 

 

Pray for meaningful mentoring relationships in YWAM teams, so that cross-cultural missionaries living in 

isolating or challenging circumstances can be supported. Pray especially for new workers to be supported 

well as they transition into their roles, and for those who are more established to find companions to walk 

alongside them. 

อธิษฐานขอความสัมพนัธ์ในการให้ค  าปรึกษาท่ีมีความหมายในทีมวายแวมเพื่อให้มชิชัน่นารีขา้มวฒันธรรมท่ีก าลงัโดดเด่ียว แยกตวัจากสังคม 

หรืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีทา้ทายไดรั้บการสนบัสนุน 

อธิษฐานเป็นพิเศษส าหรับคนท่ีก าลงัเปล่ียนบทบาทใหม่ทีจ่ะมีความมัน่คงมากขึ้นเพือ่คน้หาเพื่อนท่ีจะร่วมเดินเคยีงขา้งไปกบัพวกเขา 

 

Pray for effective help and resources to be available and widely implemented in the areas of interpersonal 

conflict and unmet role expectations. These are both realities that contribute to a sense of isolation or 

loneliness. 

อธิษฐานขอความช่วยเหลือและทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีพร้อม 

สามารถน าไปใชไ้ดเ้มื่อมีความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและความคาดหวงัในบทบาทท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งสองอยา่งน้ีน าไปสู่ความเหงา รู้สึกโดดเด่ียว 

และแยกตวัจากสังคม 

 

Pray for strong expressions of shared leadership throughout YWAM. Ask God to bless leaders at every level 

with an experience of mutual support and trust, both within their teams and with others. Take time to bless 

your own leaders in the area of close relationships. 



อธิษฐานเพื่อการแสดงออกท่ีเขม้แขง็ของการเป็นผูน้ าร่วมกนัในวายแวมทุกแห่ง 

ขอให้พระเจา้อวยพรผูน้ าทุกระดบัดว้ยประสบการณ์ท่ีไดรั้บการสนับสนุนและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัทั้งในทีมและกบัผูอ้ืน่ 

ใชเ้วลาอวยพรผูน้ าของคุณในเร่ืองความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด 

 

Pray for those in different life stages and bless their sense of belonging and inclusion in community. You 

could specifically mention missionary kids, including those living at home and those who have left home; 

single people of all ages; those who are married, divorced, or widowed; those living in shared housing and 

those living alone. If anyone in particular comes to mind, ask the Lord how you could bless him or her in a 

practical way. 

อธิษฐานเผื่อคนท่ีอยูใ่นช่วงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและอวยพรใหพ้วกเขารู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในชุมชน คุณอาจจะอธิษฐานอยา่งเฉพาะเจาะจง 

เอ่ยช่ือลูกของมิชชนันารีคนท่ีอาศยัอยูท่ี่บา้นและคนท่ีออกจากบา้น คนโสดในทุกวยั คนท่ีแต่งงานแลว้ คนท่ีหยา่ร้างหรือเป็นม่าย 

คนท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นและคนท่ีอาศยัอยูค่นเดียว หากคุณนึกถึงใครได ้ใหถ้ามพระเจา้ว่าคุณจะอวยพรเขาหรือเธอในทางปฏิบตัิไดอ้ยา่งไร 

 

Ask God to show us in practical ways how to prioritize life-giving community. Acknowledge the unmet need 

for connection within your own community and pray for an increase of those who are able to teach on 

friendship and community. 

ขอให้พระเจา้แสดงให้เราเห็นว่าจะจดัล าดบัความส าคญัของชุมชนท่ีให้ชีวติในทางปฏิบตัิอยา่งไร 

รับรู้ถึงความจ าเป็นในการเช่ือมต่อภายในชุมชนของคุณเองและอธิษฐานใหม้ีผูท่ี้สามารถสอนเร่ืองมิตรภาพและชุมชนเพิ่มขึ้น 

 

Take Action ลงมือท า 

 

• Consider the ways you might see loneliness as a call to intimacy. In what ways is God seeking your 

attention and how will you respond? 

พิจารณาวิธีท่ีคุณอาจมองว่าความเหงาเป็นการเรียกร้องความใกลชิ้ดกบัพระเจา้  พระเจา้ทรงแสวงหาความสนใจจากคุณในทางใดและคุณจะตอบสนองอยา่งไร 

• Consider who could you ask to walk with you, as a spiritual companion, in this season and get in touch 

with him or her. 

พิจารณาว่าใครท่ีคุณสามารถขอให้เดินไปกบัคุณในฐานะเพื่อนทางจิตวิญญาณในฤดกูาลน้ีและติดต่อกบัเขาหรือเธอ 

• Whatever your own experience of loneliness in this season, ask the Holy Spirit to whom you could reach 

out? Make a plan to connect with them. 

ไมว่่าคุณจะเผชิญกบัความเหงาอยา่งไรในฤดูกาลน้ี ให้ถามพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่าคณุสามารถติดต่อใครไดบ้า้ง? วางแผนท่ีจะติดตอ่กบัพวกเขา 

• Pursue resources:แหล่งอ้างองิเพิ่มเติม 

• Beyond Loneliness: The Gift of God's Friendship (Trevor Hudson)  
• The Path of Loneliness: Finding Your Way Through the Wilderness to God (Elisabeth Elliot) 

 

• In March, look out for resources on the theme of Building Authentic Community on europellc.eu  

 ในเดือนมีนาคม ดูแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างชุมชนท่ีแทจ้ริง ท่ี europellc.eu 

http://europellc.eu/


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

• 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. 
ไปท่ี twitter.com; คน้หา #praywithywam และทวตีเวลาอธิษฐานของคุณ / โพสตรู์ปภาพ คุณยงัสามารถโพสตรู์ปภาพบน Instagram 

และใชแ้ฮชแท็ก #praywithywam เดียวกนัได ้

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

 

Future Topics:หวัขอ้อธษิฐานต่อไป 

March 11 – Human Trafficking การค้ามนุษย์ 

 

Don’t Miss The Invitation:อยา่พลาดวนัอธิษฐานวายแวมสากล 

● 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.” 
ลงทะเบียนเพื่อรับการอปัเดตค าอธิษฐาน ไปท่ี ywam.org คน้หาช่อง“ Stay Connected” ในหนา้แรกใส่ท่ีอยูอ่ีเมลของคุณแลว้คลิก“ Sign Up” 

 

● Download prayer updates in a specific language. Go to ywam.org/theinvitation. (Currently available in 
Spanish, Portuguese, Korean, Indonesian, French, Thai, Hindi, German or request other languages.) 
  ดาวน์โหลดอปัเดตค าอธิษฐาน ไปท่ี ywam.org/theinvitation (ปัจจุบนัมีในภาษาสเปน โปรตุเกส เกาหลี อินโดนีเซีย ฝร่ังเศส ไทย ฮินดี เยอรมนั และอื่น ๆ ) 
 

● 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. 

เขา้ร่วมการสนทนาว่าพระเจา้ทรงน าในช่วงเวลาอธิษฐานอยา่งไร แสดงความคิดเห็นบนหนา้ Facebook ในวนัพฤหสับดี สัปดาหท่ี์ 2ของเดอืน 

 ท่ี facebook.com/youthwithamission หรือบน Twitter @ywam แฮชแท็ก #praywithywam คุณยงัสามารถโพสตรู์ปภาพบน 

Instagram และใชแ้ฮชแท็ก #praywithywam เดียวกนัได ้

 

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

 

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