
Myanmar ประเทศเมียนมาร์ 
The Invitation, April 8, 2021 

This month, please join the YWAM 
prayer day called The Invitation, as we 
pray for the country of Myanmar. Mass 
protests have been taking place since 
the military seized control on February 
1, following the election of Aung San 
Suu Kyi. Civil unrest continues and over 
500 protestors have been killed. 
Myanmar is in southeast Asia and 
borders Thailand, Laos, Bangladesh, 
China, and India and has a population 
of about 54 million people. The main 
religion is Buddhism. 
เดือนน้ีโปรดเขา้ร่วมวนัอธิษฐานวายแวมสาก
ล ท่ีเรียกว่า The Invitation 

ขณะท่ีเราอธิษฐานเพื่อประเทศ 

เมียนมาร์ 
ประชาชนจ านวนมากออกมาชุมนุมประทว้งตั้

งแต่กองทพัทหารเขา้ยึดอ านาจในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์หลงัการเลือกตั้งของอองซานซูจี 
ความไม่สงบทางการเมืองยงัคงด าเนินต่อไปและผูป้ระทว้งกว่า 500 คนถูกสังหาร 
เมียนมาร์อยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีพรมแดนติดกบัไทย ลาว บงักลาเทศ จีน และอินเดียและมีประชากรประมาณ 54 

ลา้นคน ศาสนาหลกัคือศาสนาพุทธ 

 
Topic suggested by: J.H. in SE Asia. Prayer points from: B.K. in Myanmar 
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1. For the powers of darkness to be defeated by the blood of Jesus, so that truth, justice, and love 
can reign in Myanmar. That the resistance movement will continue to operate in the opposite 
Spirit to the violence. 
อธิษฐานให้อ านาจแห่งความมดืพ่ายแพพ้ระโลหิตของพระเยซูเพื่อใหค้วามจริง ความยตุิธรรม 
และความรักสามารถครอบครองประเทศเมียนมาร์ 
ใหก้ารเคล่ือนไหวต่อตา้นจะด าเนินต่อไปในจิตวิญญาณท่ีตรงกนัขา้มกบัความรุนแรง 

2. For God’s protection of all our YWAM workers and the peaceful protesters. Pray for protection 
for men, who are being picked up from their homes and drafted into the military. Pray for safety 
for ethnic minorities who are fleeing air strikes. 

อธิษฐานขอการปกป้องของพระเจ้าส าหรับคนงานวายแวมของเราและผู้ประท้วงอย่างสัน
ติ อธิษฐานขอการปกป้องส าหรับผู้ชายที่ถูกคัดเลือกให้ออกจากบ้านเพ่ือเป็นทหาร 
อธิษฐานขอความปลอดภัยส าหรับชนกลุ่มน้อยที่ก าลังหลบหนีจากการโจมตีทางอากาศ 

3. Pray for believers and Christian leaders to not lose hope, but to continue to do good by 
providing help, comfort, and safety, and to be a positive witness in their grieving communities 



and in the jails. Pray for simple forms of Christian worship to mushroom into multiplying 
movements all over the country and among the Myanmar diaspora. 
อธิษฐานเผื่อผูเ้ช่ือและผูน้ าคริสเตียนท่ีจะไม่สูญเสียความหวงั แต่ให้ท าความดีต่อไปโดยให้ความช่วยเหลือ 
การปลอบโยน และจดัสถานท่ีปลอดภยัและเป็นพยานในเชิงบวกในชุมชนท่ีโศกเศร้าของพวกเขาและในคุก 
อธิษฐานขอการรวมตวันมสัการของคริสเตียนแบบเรียบง่ายเกิดขึ้นเหมือนเห็ดไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีทวีคูณทัว่
ประเทศและในหมู่ชาวเมียนมาร์พลดัถ่ิน 

4. Pray for a political solution that will not end in civil war.  
อธิษฐานขอท่ีทางออกทางการเมืองจะไม่จบลงดว้ยสงครามกลางเมือง 

 

Suggestions for Group Prayer: ข้อเสนอส ำหรับกำรอธิษฐำนเป็นกลุ่ม 

1. Find Myanmar on a map, noting surrounding countries. Review recent news from a trusted source. 
คน้หาประเทศเมียนมาร์บนแผนท่ีโดยสังเกตประเทศรอบ ๆ ตรวจสอบข่าวล่าสุดจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้

2. Identify people that might be impacted by this conflict. Discuss what it would be like to live there 
during this unrest. Discuss how God might be working in the midst of the conflict.  
ระบุบุคคลท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้น้ี 
พูดคยุว่าการใชชี้วิตท่ีนัน่ในช่วงเหตุการณ์ไม่สงบน้ีจะเป็นอยา่งไร 
สนทนาว่าพระเจา้ก าลงัท างานอยา่งไรท่ามกลางความขดัแยง้ 

3. Listen to the Holy Spirit and share as a group what His message is regarding Myanmar. 
ฟังพระวิญญาณบริสุทธ์ิและแบ่งปันในกลุ่มว่าถอ้ยค าของพระเจา้เก่ียวกบัพม่าคืออะไร 

 

Take Action ลงมอืกระท ำ 

Follow news updates on Myanmar and continue to pray for Myanmar as a group or individually. 
ติดตามข่าวสารอพัเดทเก่ียวกบัประเทศเมียนมาร์และอธิษฐานเผื่อประเทศเมียนมาร์เป็นกลุ่มหรืออธิษฐานส่วนตวั 
Join The Invitation, Learn more about this YWAM prayer day, called The 

Invitation, at ywam.org/theinvitation. (Let us know how you prayed at 

prayer@ywam.org.) 

เข้าร่วมวันอธิษฐานวายแวมสากล 

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับวันอธิษฐานวายแวมสากล ที่เรียกว่า The Invitation 

ที่ ywam.org/theinvitation (แจ้งให้เราทราบว่าคุณอธิษฐานอย่างไรที่ Pray@ywam.org) 

mailto:prayer@ywam.org

