
Pray for Unification of Korea  
อธิษฐานเผ่ือการรวมกนัเป็นหนึ่งเดียวของเกาหล ี
The Invitation, November 11, 2021 วนัอธิษฐานวายแวมสากล วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

The division of Korea in 1945 was supposed to be 
temporary. Unfortunately, this artificial separation 
between families has now lasted 70 years. A great 
cultural and economic divide now exists between 
North and South Korea. The people of North Korea 
have suffered greatly under a regime that denies 
them basic human rights. Many Koreans in both 
countries long for unification, and many Christian 
leaders have sensed God giving them visions for this. 
Please join the prayer day called The Invitation as we 
pray for unification of North and South Korea. Please 
take a moment to pray right now and join us on our 
prayer day, November 11 

 
การแบ่งแยกประเทศเกาหลีใน พ.ศ. 2488 ควรเป็นการแยกกนัเพียงชัว่คราวเท่านั้น น่าเสียดายท่ีการแยกกนัระหว่างครอบครัวน้ีด าเนินไป 70 ปีแลว้ 
ขณะน้ีเกาหลีเหนือและเกาหลีใตม้ีความแตกต่างทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจอยา่งมาก 
ชาวเกาหลีเหนือไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งมากภายใตร้ะบอบการปกครองท่ีปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ชาวเกาหลีจ านวนมากในทั้งสองประเทศต่างปรารถนาท่ีจะรวมกนัเป็นหน่ึง และผูน้ าคริสเตียนหลายคนรู้สึกว่าพระเจา้ประทานนิมิตเร่ืองน้ีแก่พวกเขา 
โปรดเขา้ร่วมวนัอธิษฐานวายแวมสากลท่ีเรียกว่า The Invitation ในขณะท่ีเราอธิษฐานเผือ่การรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ 
โปรดใชเ้วลาสักครู่เพื่ออธิษฐานและอธิษฐานร่วมกบัเราในวนัอธิษฐาน วายแวมสากล 11 พฤศจิกายน 

 
Topic suggested by: David Cole in New Zealand. Prayer content from: a 21-day prayer guide from YWAM 
Korea. Photo from Pyongyang, North Korea by Thomas Evans on Unsplash.com   
เสนอหัวขอ้อธิษฐานโดย: David Cole ประเทศนิวซีแลนด.์ เน้ือหาค าอธิษฐานจาก: คู่มืออธิษฐาน 21 วนัจากวายแวมเกาหลี ภาพจากเปียงยาง เกาหลีเหนือ โดย Thomas 

Evans บน Unsplash.com 

 
 
As you begin to pray, hold your hand before you so that your five fingers can prompt you to pray 

in the following ways. 

ในขณะท่ีคุณเร่ิมอธิษฐาน ใหชู้มือของคุณไวข้า้งหนา้เพื่อให้น้ิวทั้งห้าของคุณสามารถกระตุน้ให้คุณอธิษฐานดว้ยวิธีต่อไปน้ี 

1. Pinky finger. This is the smallest and weakest finger. Pray for those in North and South 

Korea who feel they are disempowered and unable to affect change. Pray for those who 

are poor, both in spirit and in resources. North Korean leader Kim Jong-un has recently 

admitted his country faces food shortages. In your heart, come alongside those who appear 

to be weak, that they may be strengthened in faith and encouraged in hope. 

 

น้ิวกอ้ย น่ีคือน้ิวท่ีเล็กท่ีสุดและอ่อนแอท่ีสุด อธิษฐานเผื่อผูท่ี้อยูใ่นเกาหลีเหนือและเกาหลีใตท่ี้รู้สึกว่าอ่อนแอ ไม่มีพลงั ไม่มีอ านาจพอ 

ไม่สามารถส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้อธิษฐานเผื่อคนยากจนทั้งทางวิญญาณและในทรัพยากร เมื่อเร็วๆ น้ี คิม จอง อึน ผูน้ าเกาหลีเหนือ 
ยอมรับว่าประเทศของเขาประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร ให้ระลึกในใจของท่านว่า จงอยูเ่คยีงขา้งผูท่ี้อ่อนแอ เพื่อพวกเขาจะไดรั้บการเสริมก าลงั 



ให้ความเช่ือเขม้แขง็ขึ้นและไดรั้บการหนุนใจในความหวงั 

 

2. Ring finger. This finger is a symbol of commitment and covenant. Pray for renewed 

covenants of relationship and unity between North and South Korea. Pray against hatred 

and fear on both sides. Pray for a process of increasing relationship exchanges between 

countries. Pray for those in government who might lead the way in moving the two Koreas 

towards the oneness of unification in ways that respect the distinctness of both. Pray for 

God to guide countries with an influence on Korean unification, particularly China, the USA, 

Japan and Russia. 

 

น้ิวนาง น้ิวน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของค าปฏิญาณและพนัธสัญญา 

อธิษฐานเผื่อการร้ือฟ้ืนพนัธสัญญาใหม่ในความสัมพนัธแ์ละการรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้

อธิษฐานต่อตา้นความเกลียดชงัและความกลวัของทั้งสองฝ่าย อธิษฐานเผื่อกระบวนการการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น 
อธิษฐานเผื่อผูท่ี้อยูใ่นรัฐบาลท่ีอาจเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนเกาหลีทั้งสองไปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในรูปแบบท่ีเคารพในความแตกต่างของทั้งสอง 

อธิษฐานขอพระเจา้น าประเทศต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวของเกาหลีทั้งสอง โดยเฉพาะจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และรัสเซีย 

 

3. Middle finger. This finger is the tallest. Pray for all those in leadership and positions of 

influence, that their decisions would open the way for unification. Pray especially that God 

would raise up godly leaders who stand for God’s purposes and make decisions that act as 

foundations for the future. Pray for political leaders including President Moon Jae-in of South 

Korea and, in North Korea: Kim Jong-un, Choi Ryong Ha, Hwang Byeong Seo, Park Bong 

Joo, Kim Young Nam, and Kim Yeo Jung (Kim Jong-un’s sister). 

 

น้ิวกลาง น้ิวน้ีสูงท่ีสุด 
อธิษฐานเผื่อผูน้ าทุกคนและผูม้ีต าแหน่งท่ีมีอิทธิพลใหก้ารตดัสินใจของพวกเขาจะเป็นการเปิดทางให้เกิดรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวอธิษฐานเป็นพิเศษให้พระเจา้ตั้
งผูน้ าท่ีชอบธรรมท่ียืนหยดัเพื่อพระประสงคข์องพระเจา้และตดัสินใจท าส่ิงท่ีซ่ึงเป็นรากฐานส าหรับอนาคต 
อธิษฐานเผื่อผูน้ าทางการเมืองรวมถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต ้มุน แจ อิน และคิม จอง อึน ผูน้ าเกาหลีเหนือ  Choi Ryong Ha 
นักการเมอืงเกาหลเีหนือ , Hwang Byeong Seo, Park Bong Joo, คมิจองนมั พีช่ายต่างมารดาของ คมิ จอง อนึ และ คมิ โยจอง 

(นอ้งสาวของ คมิ จอง อึน). 

 

4. Pointer finger. This finger points the way. Pray for Christians to stand boldly in their calling 

to be those who lead others, through prayer and action, toward the good purposes of God. 

Pray for revival in both Koreas. Pray for protection of believers in North Korea, where 

owning a Bible or being known as a Christian can be punished with time a labor camp.   

น้ิวช้ี น้ิวน้ีช้ีทาง 
อธิษฐานเผื่อคริสเตียนให้ยืนหยดัอยา่งกลา้หาญในการเรียกร้องให้พวกเขาเป็นผูน้ าผูอ้ื่นผ่านการอธิษฐานและการกระท าไปสู่พระประสงคท่ี์ดีของพระเจา้ 

อธิษฐานเผื่อการฟ้ืนฟใูนเกาหลีทั้งสอง อธิษฐานขอการปกป้องผูเ้ช่ือในเกาหลีเหนือ 

ท่ีซ่ึงการเป็นเจา้ของพระคมัภีร์หรือเป็นท่ีรู้จกัในฐานะคริสเตียนอาจถูกลงโทษดว้ยการใชแ้รงงานอยา่งหนกั  

5. The thumb is closest to you. You could point your thumb to your own chest. Ask the Holy 

Spirit to align your own heart with the good purposes of God for North and South Korea 

as you pray. 

 

น้ิวโป้งอยูใ่กลคุ้ณท่ีสุด คุณสามารถช้ีน้ิวโป้งไปท่ีหนา้อกของคุณเอง 

ขอให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจดัหวัใจของคณุให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ดีของพระเจ้าส าหรับเกาหลีเหนือและเกาหลีใตใ้นขณะท่ีคุณอธิษฐาน 



Perhaps this hand prompt will come to mind in the days ahead. When it does, take a moment to 

continue to hold the two Koreas before the Lord. 

บางที มือน้ีอาจจะท าให้คุณระลึกถึงค าอธิษฐานอีกในวนัขา้งหนา้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้ใชเ้วลาสักครู่เพื่อรวมเกาหลีทั้งสองต่อพระพกัตร์พระเจา้ 

How We Prayed—October 14—COP26 Climate Conference 
เราอธิษฐานกันอย่างไร—14 ตุลาคม—การประชุมด้านสภาพภูมิอากาศ COP26 

A YWAM team in Vietnam reported a “wonderful time of prayer.” They prayed for the hosts and 
delegates. “We prayed particularly for the emerging generation that they would have revelation of the 
God of hope as He is creator and is still in control.” 
ทีมวายแวมในเวียดนามรายงานว่า “พวกเขามีช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานท่ียอดเยี่ยม” พวกเขาอธิษฐานเผ่ือเจ้าภาพและตัวแทนแต่ละประเทศ   
“เราอธิษฐานเป็นพิเศษส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีพวกเขาจะได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าแห่งความหวงั ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างและยังทรงควบคุมอยู่” 
 

Join The Invitation. Learn more about this YWAM prayer day, called The 
Invitation, at ywam.org/theinvitation. Please let us know how you prayed at 
prayer@ywam.org. Please also tell us if you would like to recommend a 
prayer topic for The Invitation. 

เขา้ร่วมการเชิญ เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัอธิษฐานวายแวมสากลของ YWAM ท่ีเรียกว่า The Invitation ไดท่ี้ 
ywam.org/theinvitation โปรดบอกให้เราทราบว่าคุณอธิษฐานกนัอยา่งไรท่ี Pray@ywam.org 

บอกเราดว้ยหากคุณตอ้งการแนะน าหวัขอ้อธิษฐานส าหรับวนัอธิษฐานวายแวมสากล 

 

 

 

 

 

 


