
[DE] Gebet für Frieden in der Ukraine

Barmherziger und gnädiger Gott, der du unsere Welt als einen Ort des Guten und des
Friedens geschaffen hast, habe Dank für die vielen Jahrzehnte des Friedens in Europa und
in unserem Land. Dein Sohn Jesus Christus hat den Frieden und die Liebe vorgelebt. Er ist

den Weg der Versöhnung und des Kreuzes gegangen.

Wir klagen vor dir allen Terror, Krieg und Blutvergießen in unserer Welt und insbesondere
in der Ukraine. Wehre allem Machtgebahren das Leben zerstört und Menschenleid

verursacht.

Wir bitten dich, dass die Verantwortlichen in Russland und weltweit wieder an den Tisch
des Dialogs zurückfinden, die Waffen ruhen lassen und den Frieden suchen, der allein

Leben und Gemeinschaft möglich macht.

Wir bitten dich, stehe den Menschen und Glaubensgeschwistern in der Ukraine, aber auch
in Weißrussland und Russland bei. Lass uns in Wort und Tat, im Beten und Arbeiten zu
Werkzeugen deines Friedens werden. Erbarme dich über uns alle und schenk uns deinen

Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen.

[RO] Rugăciune pentru pace în Ucraina

Atotputernice și milostive Dumnezeu, care ai creat lumea noastră ca un loc al bunătății și
al păcii, îți mulțumim pentru multele decenii de pace în Europa și în țara noastră. Fiul tău
Isus Hristos a exemplificat pacea și iubirea. El a pășit pe calea reconcilierii și a crucii.

Aducem în fața Ta temeriile și plânsetele noastre în privința terorii, războiului și vărsării de
sânge în lumea noastră și în special în Ucraina. Doamne împotriveștete Tu la orice

comportament de putere excesivă care distruge viața și provoacă suferință oamenilor.

Te rugăm să chemi pe cei responsabili din Rusia și din întreaga lume să se întoarcă înapoi
la masa dialogului, să renunțe la arme și să caute pacea, care doar ea face posibilă viața și

comuniunea interumană și cu Tine.

Te rugăm să fi alături de frații în credință și toți oamenii din Ucraina, dar și din Belarus și
din Rusia. Să devenim cu toții instrumente ale păcii tale în cuvânt și faptă, în rugăciune și
în muncă. Miluiește-ne pe noi toți și dă-ne pacea Ta care este mai presus decât orice. Amin.

[EN] Prayer for peace in Ukraine

Merciful and gracious God, who created our world as a place of goodness and peace, we
are grateful for the many decades of peace in Europe and in our country. Your Son Jesus

Christ has exemplified peace and love. He walked the path of reconciliation.

We condemn before you all terror, war and bloodshed in our world and especially in
Ukraine. Please prevent all practices of power that destroy life and cause human suffering.

We pray that those responsible in Russia and around the world will return to the table of
dialogue, lay down their weapons and seek the peace that makes life and community

possible.

We ask you to stand by the people and brothers and sisters in faith in Ukraine, but also in
Belarus and Russia. Let us become instruments of your peace in word and deed, in prayer
and work. Have mercy on us all and give us your peace, which is higher than all reason.

Amen.
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