
Estomihi 

Kollektengebet: 

Wunderbarer und barmherziger Gott, im Leiden und Sterben deines Sohnes hast du der Welt deine 

Liebe gezeigt: öffne unsere Augen, daß wir das Geheimnis seines Kreuzes erkennen und ihm auf dem 

Weg des Gehorsams nachfolgen. Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus deinen Sohn der mit  dir  

und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.  

راز  باز کن تا   را  چشم ما ،  ینشان داد  جهان به  خود رالطف   ، ترنج و مرگ فرزنداز طریق که  یمظو ع خداوند مهربان   

از طریق پروردگارمان عیسی مسیح، پسر تو که با تو و    . . کنیمراه اطاعت دنبال  سی را در  ی ع و  دهیمرا تشخیص  اوصلیب 

 روح القدس از ازل تا ابد زندگی  و فرمانروایی می کند. آمین. 

  

Fürbittengebet: 

1. Herr, unser Gott, wir müssen immer wieder erkennen, dass wir unsere Verantwortung 
gegenüber dir, unseren Nächsten und unserer Welt nicht gerecht werden und gegen deinen 
Heiligen Willen sind. Oft vergessen wir dich in unseren wichtigen Lebensentscheidungen.  
Und wenn wir Leid erfahren vergessen wir dich. Wir missachten unseren Nächsten und die 
Schöpfung, die du uns geliehen hast.  

  
2. 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 . 
3.  Öffne  unsere Augen für die notwendigen Dinge unseres Lebens. Und hilf uns, die 

unwichtigen Dinge beiseite zu legen. Hilf uns auch die Dinge, die uns belasten und Sorge 
bereiten, hinter uns zu lassen.  

4. Lass  uns unseren Alltag nach deinem Willen führen. Lass uns deine Gegenwart in  
Ehe und Familie, in Freizeit und Beruf, in Politik und Wirtschaft, in Kirche und Gemeinde nie 
vergessen. Durch deine Kraft wird es möglich sein, gute Wege zu finden für uns, für unsere 
Mitmenschen und für unsere Schöpfung.  

5. Herr, wir danken dir, dass wir dich um deine Hilfe bitten dürfen heute und an jedem Tag. 
Nimm unsere Gebet gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein gebührt der Ruhm und 
die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und 
immerdar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 
  

 دعا
و  می گیریم ندیده  خود  همسایگان نسبت به  نسبت به تو و را  خود مسئولیت روزمره ما در زندگی   خداوندا، خدای ما       ۱

تو  ز هم اب رنج می بریم، که  و هنگامی .فراموش می کنیم مهم  انتخاب های زندگی و  را در  خدا ما اغلب    .   می خوریمشکست 

و آنها را مورد آزار و اذیت   می کنیماشتباه رفتار      دادی به ما ارمغان  تو را که زیست   حیطمهمسایه و  با   م  فراموش می کنی را 
 . می دهیمقرار 

 
   
 
 



! آنها را  می کن  یدعا م نی کودکان و جوانان در اوکرا  یده! ما براب  ی . به آنها آرامش و آزادمی کن   یدعا م نی مردم اوکرا یما برا . ۲

  گری کدی تا از  م،ی کن  یدعا م  ه ی و روس نی اوکرا یساهای برادران و خواهران کل ی روح و جسم حفظ کن. ما برا ب ی از رنج و آس

  یبرا نی . ما همچن رندی جشن بگرا و شام آخر   دی صلح نشان بده، تا کالم خدا اعالم کنند و غسل تعم  ییها هبه آنها راند. ومتنفر نش

و   قت ی حق ی ده تا برا یاری کن و آنها را  ت ی آنها را به سمت آرامش هدا ی. قلب هامی کن  یدارند دعا م یاسی س  تی که مسئول یکسان 

 کن.  حفظعدالت تالش کنند. قلب و ذهن مردم را از خطا و دروغ 

 
خود    ی  زندگی روزانه ما را به ارادهدر   . نباز ک     هستند   مفید  در زندگی ما که   یچیزهای  نسبت به  چشمان ما را  !     . ۳

 .می کننده هستند ، کنار بگذار  س پا ادلو  ما  ی را که برا ی رداموتوانیم ب به ما کمک کن  تا  نی همچن  ..هدایت کن
 
ازدواج و خانواده، در اوقات فراغت و کار، در  تا این حضور تو را در . کن ر کاخود را آش س حضور مقددر زندگی ما    ۴

 راه های خوبی پیدا کنیم که ما قادر خواهیم بود  تو در رابطه با   . یمفراموش نکن کلیسا در  و  سیاست و اقتصاد،  
 .برای همنوعان ما و برای خلقت مابرای ما، 

 
 
     !  پذیرب خود و لطف  یمهربان  دلیل بهدعای ما را  .امروز و هر روز   :سپاسگزاریم تو خداوندا، از  ۴

 امین.   همیشهو تا   ن کنوآ است  پدر و پسر و روح القدس   افتخار و ستایش سزاوار
 

 
 


