Invokavit: Kollektengebet:
Barmherziger Gott, du hast Jesus die Kraft gegeben den Versuchungen in der Wüste zu widerstehen.
Bitte, gib auch uns die Kraft, dass wir den Versuchungen unseres Lebens widerstehen können. Lass
Deinen Sohn Jesus unser Schutzschild sein. Sodass wir nicht vom Satan verführt werden. Durch ihn,
unsern Herrn Jesus Christus deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
 تا، از لطف خود به ما توان بده. تا او در برابر وسوسه های کویر پیروز شود، تو به عیسی مسیح توانایی دادی،خدای مهربان
 از طریق. بگذار که پسرت عیسی سپر ما باشد تا از فریب شیطان اغواء نشویم.بر وسوسه های زندگی عادی پیروز شویم
. آمین. پسر تو که با تو و روح القدس از ازل تا ابد زندگی و فرمانروایی می کند،پروردگارمان عیسی مسیح
Fürbitten
Wir stehen als Menschen vor dir. Und tragen unser Leben mit vielen Freuden und Schmerzen vor dir:
Wir bringen unsere Erfolge und unser Scheitern vor dir. Ebenso auch unsere Hoffnung und unsere
Verzweiflung. Es ist gut zu wissen, dass du, Gott, Mensch geworden bist wie wir. Es ist gut zu wissen,
dass du unsere Ohnmacht und unser Scheitern verstehen kannst. Gott, durch Jesus sind wir mit dir
verbunden. Und in dieser Verbindung empfangen wir Kraft aus dem Himmel hier auf Erden zu leben,
wie es dir gefällt. Durch Jesus empfangen wir die Kraft unsere Mitmenschen anzunehmen: so, wie sie
sind. Unser Gott, stärke unser Hören-Können auf dich und auf dein Wort. Schenke Liebe und
Verständnis in den Familien und Schulen. Schenke unsere Kirche dein Geist der Erweckung und hilf,
dass alle Menschen, die in der Kirche arbeiten, ihre Arbeit treu verrichten. Erbarme dich der
misshandelten und verlassenen Menschen auf der Welt.
Wir bitten für die Menschen in der Ukraine. Schenke Ihnen Frieden und Freiheit. Wir beten für die
Kinder und Jugendlichen in der Ukraine, dass der Herr sie an Leib und Seele vor Leid und Verletzung
bewahre. Wir bitten für die Brüder und Schwestern in den Kirchen der Ukraine und Russlands, dass
Gott ihre Herzen vor Hass aufeinander bewahre, dass er ihnen Wege zeige, dem Frieden zu dienen,
das Wort Gottes zu verkündigen und die Sakramente zu feiern. Wir beten auch für alle, die
politische Verantwortung tragen, dass der Herr ihre Herzen zum Frieden lenke, dass er ihnen helfe
der Wahrheit und der Gerechtigkeit zu dienen, dass er die Herzen und Sinne der Menschen vor
Irrtum und Lüge bewahre.vor Irrtum und Lüge bewahre .
Erbarme dich der Menschen, die im Krieg oder auf der Flucht sind. Erbarme dich über die Menschen,
die in den Gefängnissen sind. Sei auch mit den Menschen, die in Iran in den Gefängnissen sind.

Wir bitten auch für unsere Gemeinde. Hilf, dass dein Wort viel Frucht unter uns trage.
Barmherziger Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst und sie so erfüllst, wie es dein Will
ist. Lass uns alles von dir erwarten und dankbar aus deinen Händen nehmen. Durch Jesus Christus
unseren Herrn. AMEN.
 موفقیت های ما و شکست.به عنوان انسان به درگاه تو ایستاده ایم تا بسیاری از لذت ها و دردهایمان را به دست تو بسپاریم
 می دانیم که تو خدایی هستی که به. همین طور امید و ناامیدی مان را برای تو می آوریم.هایمان را برای تو ارمغان می آوریم
 با تو ارتباط، از طریق عیسی، خداوند ما. به این دلیل تو می توانی ضعف و شکست ما را درک کنی،شکل انسان تبدیل شدی
 خداوندا به ما. تا از طریق اراده ی تو بتوانیم در اینجا زندگی کنیم، توانی از بهشت در یافت می کنیم،داریم و در این رابطه
 تا بتوانیم، اجازه ده. ما را با کالم خود تقویت کن، خدای ما. تا بتوانیم هموطنان مان را همانگونه که هستند بپذیریم،کمک کن
 کلیسا را با روح خود از خواب بیدار کن و. عشق خودت را در خانواده ها و مدرسه ی ما ایجاد کن.کالم تو را رعایت کنیم
 به افرادی که در. رحمت کن، نسبت به افرادی که از دیگران سوء استفاده می کنند.کارمندان کلیسا را با روح خودت قادر ساز
 به آنها آرامش و آزادی بده! ما برای کودکان و جوانان در. ما برای مردم اوکراین دعا می کنیم. .جنگ یا فرار هستند آرامش ده
 ما برای برادران و خواهران کلیساهای اوکراین و روسیه.اوکراین دعا می کنیم! آنها را از رنج و آسیب روح و جسم حفظ کن
 تا کالم خدا اعالم کنند و غسل تعمید و شام آخر را، به آنها راه هایی صلح نشان بده. تا از یکدیگر متنفر نشوند،دعا می کنیم

جشن بگیرند .ما همچنین برای کسانی که مسئولیت سیاسی دارند دعا می کنیم .قلب های آنها را به سمت آرامش هدایت کن و آنها
را یاری ده تا برای حقیقت و عدالت تالش کنند .قلب و ذهن مردم را از خطا و دروغ حفظ کن .به افرادی که در زندان هستند
رحم کن .همچنین به افرادی که در زندان های ایران و افغانستان هستند توانمندی بده.
ما همچنین برای کلیسایمان در خواست می کنیم .کمک کن ،تا کالم تو در میان ما جاری شود.
پدر مهربان ،از تو سپاسگزاریم ،که دعاهای ما را گوش دادی و آنها را طبق اراده ی خود اجابت می کنی .بر تو توکل می کنیم
و از تو سپاسگزاریم .از طریق عیسی مسیح ،پروردگار ما .آمین.

