Kollektengebet:
Barmherziger, ewiger Gott, du willst, dass wir durch Jesus von der Welt und von unserer Sünde frei
werden, damit wir teilhaben an seiner Herrlichkeit: wir bitten dich, hilf uns, daß wir uns mutig deinem
Willen fügen und voll Zuversicht auf 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

 ما به: تو می خواهی که ما از طریق عیسی از دنیا و از گناه آزاد شویم تا بتوانیم در جالل تو سهیم شویم،خدای مهربان و ابدی
 از طریق.  به ما شجاعت بده تا به اراده ی تو تسلیم شویم و با ایمان در انتظار رستاخیز باشیم،درگاه تو دعا می کنیم
. 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 sterbliche Menschen vor dir und vertrauen dir unsere vielen Freuden und unser Leid
an. Ebenso bringen wir unsere Hoffnungen und unsere Verzweiflung vor dir. Wir bitten um
Vergebung für Worte und Taten, die Trauer und Verzweiflung verursacht haben. Wir bitten: befreie
uns! Und schenke uns einen Geist des gegenseitigen Respekts, Gottesfurcht und Dankbarkeit. Stärke
unseren Glauben! Wir beten dich an, salbe unseren Haupt mit deinem Geiste! Schenke uns den
Geist der Freude. Heilige unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Ohren, unsere Augen, unsere
Zungen, unsere Hände, unsere Füße, damit sie deinen Namen verherrlichen und nach dem Willen
unseres Herrn Jesus wandeln.
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 . Wir beten auch für Kinder, die nicht zur
Schule gehen können und keine wichtigen sozialen Beziehungen haben. Wir beten auch für viele, die
nicht in die Kirche gehen können. Wir bitten auch für die, die den Kontakt zur Kirche verloren haben.
Helfen Sie uns allen, wieder gemeinsam Gottesdienste zu feiern und deinen Namen bald zu preisen.
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

 همین طور امید و.ما به عنوان انسان فانی پیش تو ایستاده ایم و بسیاری از لذت های مان و دردهای مان را به دست تو سپرده ایم
 به نام عیسی مسیح توبه می کنیم از هر گفتاری و عملی که باعث ناراحتی و، خداوندا.ناامیدی مان را به درگاه تو می آوریم
 می طلبیم که ما را آزاد کنی و روح احترام و احساس خداترسی و شکرگزاری را در ما ایجاد کنی و ایمان مان را.ناامیدی است
 می طلبیم که روح شادمانی خودت را، خداوندا. به درگاه تو دعا می کنیم که سرمان را با روغن مقدست مسح کنی.افزایش دهی
، دست های مان را، زبان های مان را، چشم های مان را، گوشها ی مان را، ذهن های مان را، قلب های مان را.در ما ایجاد کنی
.پا ها ی مان را تقدیس کن تا برای جالل نام تو بکار روند و طبق نام قدّوس عیسی مسیح رفتار کنند

 به آنها آرامش و آزادی بده! ما برای کودکان و جوانان در اوکراین دعا می کنیم! آنها را از.ما برای مردم اوکراین دعا می کنیم
 تا از یکدیگر متنفر، ما برای برادران و خواهران کلیساهای اوکراین و روسیه دعا می کنیم.رنج و آسیب روح و جسم حفظ کن
 ما همچنین برای کسانی. تا کالم خدا اعالم کنند و غسل تعمید و شام آخر را جشن بگیرند، به آنها راه هایی صلح نشان بده.نشوند
 قلب های آنها را به سمت آرامش هدایت کن و آنها را یاری ده تا برای حقیقت و عدالت.که مسئولیت سیاسی دارند دعا می کنیم

تالش کنند .قلب و ذهن مردم را از خطا و دروغ حفظ کن .ما همچنین برای کودکانی دعا می کنیم که نمی توانند به مدرسه
بروند و روابط اجتماعی ندارند .به ما کمک کن تا بتوانیم برای بهبودی مشکالت اجتماعی تالش کنیم .به ما کمک کن تا به
سرعت از این بیماری همه گیر خارج شویم .ما همچنین برای افراد زیادی که نمی توانند به کلیسا بروند دعا می کنیم .و همچنین
برای کسانی که ارتباط شان با کلیسا را قطع کرده اند از تو می خواهیم که آنها بتوانند دور هم جمع شوند .به همه ما کمک کن تا
به زودی دوباره بتوانیم مراسم کلیسا را با هم دوباره جشن بگیریم و نام تو را ستایش کنیم.

پدر مهربان ،از تو سپاسگزاریم که دعا های مان را اجابت می کنی .و آنها را طبق اراده ی خود بر آورده کنی .بگذار که همه
چیز را از تو انتظار داشته باشیم و از تو سپاسگزار باشیم .به نام عیسی مسیح ،پروردگار ما ،آمین

