
Kollekte:  Barmherziger, ewiger Gott, du willst, dass wir mit Christus leiden und sterben, 
damit wir auch teilhaben an seiner Herrlichkeit: wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns getrost 
in deinen Willen fügen und voll Zuversicht die Auferstehung warten. Durch unseren Herrn 
Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

خدای مهربان و ابدی، تو می خواهی که ما در رنج ها و مرگ مسیح شریک باشیم تا در شکوه او نیز شریک  
با ایمان در انتظار باشیم. ما به درگاه تو دعا می کنیم، به ما ُشجاعت بده تا به اراده ی تو تسلیم شویم و 

رستاخیز باشیم، از طریق پروردگارمان عیسی مسیح، پسر تو، که با تو و روح القدس از ازل تا ابد زندگی و  
مین.    فرمانروای  ی می کند. ا 

 

 

 

Allmächtiger Gott und himmlische Vater: Wir danken dir, dass du uns dein Heiliges Wort 
geschenkt hast und uns das Heil in Jesus Christus offenbart hast. Wir tragen dir unsere 
Gebete vor:  

Wir bitten für alle Christen auf der ganzen Welt: Für diejenigen, die deinen Sohn bekennen. 
Stärke ihren Glauben. Lass das Evangelium überall auf der Erde frei gepredigt werden damit 
viele Menschen durch den Namen Jesus gerettet werden. 

Wir beten für unsere Gemeinde und für alle, die darin arbeiten: Gebe allen Mitarbeitern 
Mut, Geduld und Zuversicht. 

Wir bitten für unsere Welt: Stärke   alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt 
einsetzen. Beseitige   Kriege und Gewalt und ermögliche Politikern auf der ganzen Welt, ihre 
Verantwortung gegenüber dir und der Welt zu erkennen.   

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 . 

Barmherziger Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete erhörst. Und nach deinem Willen 
erfüllst. Hilf uns, alles von dir zu erwarten und dir dankbar zu sein. Im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus. Amen. 

  



سمانی: از تو سپاسگزاریم
 
که کالم مقدس خود را به ما  خداوند متعال و پدر ا

شکار کردی. به درگاه تو دعا می کنیم. 
 
    بخشیدی و نجات عیسی مسیح را در بین ما ا

برای همه ی مسیحیان در سراسر جهان درخواست می کنیم: برای کسانی که به 
زادانه در  

 
نها را تقویت کن. بگذار که انجیل بتواند ا

 
پسر تو اعتراف می کنند، ایمان ا

ا بر روی زمین موعظه شود و بسیاری از مردم بتوانند نجات از طریق عیسی  همه ج
 را کشف کنند.  

ن کار می کنند درخواست می  
 
ما برای کلیسایمان و برای همه ی کسانی که در ا

نها عطا کن. 
 
 کنیم: شجاعت، صبر و اعتماد به نفس به ا

و عدالت در  ما برای جهانمان درخواست می کنیم: همه ی کسانی که برای صلح 
جهان کار می کنند را تقویت کن. جنگ ها و خشونت را از بین ببر و اجازه بده که 

سیاستمداران در سراسر جهان مسئولیت های خود را نسبت به تو و نسبت به  
  جهان به رسمیت بشناسند.

زادی بده! ما برای کودکان و  
 
رامش و ا

 
نها ا

 
. ما برای مردم اوکراین دعا می کنیم. به ا

سیب روح و جسم حفظ کن. ما  
 
نها را از رنج و ا

 
جوانان در اوکراین دعا می کنیم! ا

برای برادران و خواهران کلیساهای اوکراین و روسیه دعا می کنیم، تا از یکدیگر  
نها راه های  متنفر نشوند.  

 
ی صلح نشان بده، تا کالم خدا اعالم کنند و غسل  به ا

خر را جشن بگیرند. ما همچنین برای کسانی که مسئولیت سیاسی  
 
تعمید و شام ا

نها را یاری ده تا  
 
رامش هدایت کن و ا

 
نها را به سمت ا

 
دارند دعا می کنیم. قلب های ا

 ظ کن. برای حقیقت و عدالت تالش کنند. قلب و ذهن مردم را از خطا و دروغ حف

نها را طبق   پدر مهربان، از تو سپاسگزاریم
 
که دعا های مان را اجابت می کنی. و ا

ورده کنی. بگذار که همه چیز را از تو انتظار داشته باشیم و از تو  
 
اراده ی خود برا

مین. 
 
 سپاسگزار باشیم. به نام عیسی مسیح، پروردگار ما. ا


