
 

 
 

    ABCUSA Call to Prayer for Myanmar 2021 
 
 

 

 

 ကျွန််ုပ်ဆ်ုတ ောင််း 

အသကရ်ှငတ်တေ်ာမူ၍အဖိနှပ်ိခတံိို ို့ရ ို့ငိိုတ ကြွေးဆိုတတောငြ်ွေးသကံိိုနောြွေးတ ောငြ်ွေးတနေ်ာမူတသောဘိုရောြွေး၊ 

ကိိုယတ်တော်ဟောဖနဆ်ငြ်ွေးရှငဘ်ိုရောြွေး၊ 

အရောခပ်သမ်ိြွေးကိိုထမ်ိြွေးခ ျုပ်ထောြွေးတ ို့ဘိုရောြွေးဖဖစ်တောကိိုဝနခ်လံျှကတ်ရှ ှေ့တတေ်ာတမှောကသ်ိို ို့တိိုြွေးဝငဆ်ိုတတောငြ်ွေးပါ၏။ 

အကျွန်ိုပ်အဖပစ်ရှိသမျှဝနခ် တတောငြ်ွေးပနလ်ျှကဒ်ဆီိုတတွေကိိုတတောငြ်ွေးတလျှောကတ် ို့အခါကိိုယတ်တော်နောြွေးတ ောငြ်ွေးတတော်မူ

ပါ၊ 

အရှငဘ်ိုရောြွေးအကျွန်ိုပ်တိို ို့ဖမနမ်ောဖပ က်ကြီွေးကိိုတကောကက် စ်ရိုပ်မောလွေနြ်ွေးတ ို့ဒစီစ်အစိိုြွေးရလကတ်အောကက်လွှတတ်ဖမောက်

တစပါ၊ကိိုယတ်တေ်ာအခွေင်ို့တပြွေးထောြွေးလိို ို့သောအိုပ်ခ ျုပ်ခွေင်ို့ကိိုသတူိို ို့ရတနတယဆ်ိိုတောယံိုကက သ်လိိုကိိုယတ်တော်သ သ်ော

ကျွနတ်တေ်ာတိို ို့ကိိုလွှတတ်ဖမောကတ်စနိိုငတ်ယလ်ိို ို့ယံိုကက လ်ိို ို့ကိိုယတ်တေ်ာရ ို့တရှ ှေ့တိိုြွေးဝငတ်တောငြ်ွေးတလျှောကပ်ါတယ၊် 

တမတတ ောတတေ်ာရှငဘ်ိုရောြွေးငငမိ်ြွေးခ မ်ြွေးစွေောဆနဒထိုပ်တဖော်တနကကတ ို့ဖပ သ်တူစ်တယောကစ်ီတိိုငြ်ွေးကိိုကိိုယတ်တော်ခွေနအ်ောြွေးတပြွေးပါ

၊စိတဝိ် ောဉ်ရ ို့ခွေနအ်ောြွေး၊ဥဏပ် ောခွေနအ်ောြွေးကောယခွေနအ်ောြွေးအသြီွေးသြီွေးတပြွေးလျှကအ်တရြွေးတတေ်ာပံုိုတအောငသ် အ်ထလိိုပ်

တဆောငန်ိိုငဖိ်ို ို့ခွေနအ်ောြွေးတပြွေးပါ၊ 

ဒစီစ်တခါငြ်ွေးတဆောငတ်တွေတနောငတ်ယငပီြွေးဖပ သ်ကူိိုဖပနတ်တောငြ်ွေးပနမ်ယဆ်ိိုရငလ် ြ်ွေးခွေင်ို့လွှတန်ိိုငတ် ို့ခွေနအ်ောြွေးကိိုတပြွေးပါ၊ 

တနောငတ်မရဘ ဆကင်ပီြွေးတခါငြ်ွေးမောတနမယဆ်ိိုရငလ် ြ်ွေးဖောတရောဘိုရငန် ို့သူ ို့စစ်တပ်ကိိုပငလ်ယတ်အောကမှ်ောဖမ ျုပ်ပစ်လိို

ကသ်လိိုသတူိို ို့ကိိုကျွနတ်တေ်ာတိို ို့ရ ို့အသကတ်ောထ ကဖယရ်ေှာြွေးတပြွေးပါ 

နိိုငင်သံောြွေးတစ်တယောကအ်တနန ို့ဘယလ်ိိုအသကရ်ငှရ်မယဆ်ိိုတောကိိုဒအီတတွေှေ့အကကျံုကတနသငတ်ပြွေးတနလိို ို့လ ြ်ွေးတက ြွေး

ဇူြွေးတငပ်ါတယ၊် 

အသငြ်ွေးတတော်အသြီွေးသြီွေးကိိုလ ြ်ွေးကိိုယတ်တော်ခွေနအ်ောြွေးတပြွေးပါ၊ 

တိိုငြ်ွေးဖပ ရ် ို့လှုပ်ရှောြွေးမှုထ မှောဦြွေးတဆောငပ်ါဝငလ်ျှကဖ်ပ သ်တူရပ်လံိုြွေးကိိုအလငြ်ွေးတပြွေးနိိုငဖိ်ို ို့ကိိုယတ်တေ်ာမစပါ 

အသကဆ်ံိုြွေးပါြွေးသွေောြွေးတ ို့သောြွေးငယသ်မီြွေးငယတ်တွေန ို့တကွေဖပ သ်တူစ်တယောကစီ်တိိုငြ်ွေးရ ို့မိသောြွေးစိုမ ောြွေးကိိုနစ်ှသမ်ိို့လမ်ြွေးဖပ

ပါ 

ဖမ်ြွေးဆြီွေးခ ျုပ်တနေှာငခ်ရံတ ို့သအူတယောကစီ်တိိုငြ်ွေးကိိုလ ြ်ွေးကိိုယတ်တေ်ာခွေနအ်ောြွေးတပြွေးလျှကန်ှပ်ိစက ် ဉ်ြွေးဆ ဖခငြ်ွေးတတွေခရံ

တ ို့အခ ိနမ်ှောပငလ်ွှတတ်ဖမောကမ် ို့တန ို့ကိိုဖမငတ်ယောငင်ပီြွေးခရံပ်နိိုငဖိ်ို ို့ခွေနအ်ောြွေးတပြွေးပါ 

  

တမတတ ောတတေ်ာရှငအ်ဖတအြွေးခ မ်ြွေးသောယောငပီြွေးတရောြွေးမျှတဖခငရ်ရှိတ ို့တိိုငြ်ွေးဖပ ဖ်ဖစ်ဖိို ို့ကျွနတ်တေ်ာတိို ို့တတယောကခ် ငြ်ွေးစီကိို

အသံိုြွေးဖပျုတတေ်ာမူပါ 



ဘောလိုပ်ရမှနမ်သလိိို ို့ကိိုယတ်တေ်ာတရှှေ့လောဆိုတတောငြ်ွေးတ ို့ကျွနတ်တေ်ာမ ိျုြွေးကိိုလမ်ြွေးဖပလျှကအ်သံိုြွေးဖပျုတတော်မူပါမ ်ို့အ

တကကောငြ်ွေး 

နှပ်ိစက ် ငဆ် ဖခငြ်ွေးကိိုခလံျှကက်ောြွေးတိိုငတ်ပေါ်မှောအသကစ်ွေန် ို့၍ကယတ်ငတ်တေ်ာမူတသောခရစ်တတေ်ာ၏နောမ၌ဒဆီိုအသြီွေး

သြီွေးကိိုတတောငြ်ွေးတလျှောကပ်ါတယ် 

Oh living God, who listen the cry and the prayer of oppressed, we come before you, confessed 

that you are the creator and you control everything and pray to you. Please forgive all my sins, 

shortcomings and listen to my prayer and answer me. 

 

Oh Lord, please free our country, Burma from this wicked military government. I believe that 

only because of your permission they got a chance to rule over us and I also believe that you are 

the only one who can free us from their oppression. So here we come before you and pray to 

you. 

 

Loving God, please grant the physical strength, mental strength and spiritual strength to those 

who are peacefully demonstrating against this military leaders so that they can hang on and fight 

until we overcome this evil. 

 

Grant us the strength of forgiveness to forgive them when these military leaders repent and turn 

their way around.  

 

If they are stubbornly going to hang on to their evil deeds without repentance, please take them 

out of our lives as you buried the Pharaoh and his armies under the sea. 

 

Thank you for teaching us how to live as a citizen out of this experience. 

 

Empower all the churches in Burma, so that they can lead and participate in this struggle and be 

the light of the society. 

 

Please grant peace to those who lost their love ones.  

 

Please encourage those who are detained and persecuted so that they can envision the day that 

we will be free and endure all the tortures and suffering.  

 

Loving God, use each and every one of us to establish the peaceful and just society. 

I come before you for I don’t really know what to do, so I pray to you. Please guide me and use 

me.  

 

We pray all these things in the name of Jesus who gone through all the suffering and sacrifice his 

life to save us. 

Amen. 

 

Contributed by Rev. Dr. Maung Maung Htwe  

President of the Burmese Christian Association of North America, Secretary of Myanmar Baptist 

Churches USA, Pastor of Overseas Burmese Christian Fellowship, Newton Center, Ma.  

 

 



 


