
Fürbittandacht zur Solidarität mit den Menschen im Iran 

Christinnen und Christen aus dem Iran haben in den letzten drei Wochen intensiv um unsere 

Solidarität als Christinnen und Christen mit den Menschen im Iran, besonders den Frauen, gebeten, 

die für ihr elementares Menschenrecht der Freiheit auf die Straße gehen. 

Hier folgt ein zweisprachiger Vorschlag für eine Andacht in eigener Verantwortung zur Fürbitte für 

die Menschen im Iran, für die Opfer. Stellvertretend für inzwischen mehr als 200 bekannte Opfer 

staatlicher Gewalt ist Mahsa Amini zu nennen, die 22-jährig durch Misshandlungen der 

Religionspolizei starb. 

برای همبستگی با مردم ایران  شفاعت  دعا و  

  ی که برا یزنان با  ژهی و  به ران،ی با مردم ا یانحی ما به عنوان مس یشدت خواستار همبستگ به  یران ی ا انی حی در سه هفته گذشته، مس

 . ، بوده اندندی آیم هاابانی به خ یآزاد  یعن ی خود   یانسان  هی حقوق اول

  ی براو  رانی مردم ا یبراشخص انجام می شود،  مسئولیت خود   با ، که مستقال وشفاعت  و دعا  ی برا دو زبانه  برنامه ای نجای ا در

  یقربان  100از  شی ب  ۀندی درگذشت، نما گشت ارشاد  بدرفتاری  بر اثر  یسالگ  ۲۲که در سن  ین ی . مهسا امشودیم پیشنهاد انی قربان 

 .است یدولت  خشونت    ۀشناخته شد

Fürbittandacht (deutsch entworfen von Pastor Dr. Jobst Reller zusammen mit Pastorin Sharareh 

Bidarakhtar, Nour Gemeinde Hannover (www.licht-ev.de) und Dr. Azadeh Taghipour, zugleich 

Übersetzerin in Farsi). 

  نورکلیسای  ،داراختری شراره ب   شی به همراه کش،  Jobst Rellerدکتر ش ی توسط کش یزبان آلمان  شفاعت به و  دعا برنامه این

 . است شده  ه ی ته ترجمه به فارسی(همچنین )  تقی پور دکتر آزادهو  ev.de-(www.licht (هانوفر

 

Musik 
 
Begrüßung 
 
Lied: „Aus der Not ruf ich zu dir“ 51, 1+2 
 
Seligpreisungen (Matthäus 5,3-10) 

3Selig sind, die da geistlich arm sind; denn 

ihrer ist das Himmelreich.  

4Selig sind, die da Leid tragen; denn sie 

sollen getröstet werden.  

5Selig sind die Sanftmütigen; denn sie 

werden das Erdreich besitzen.  

6Selig sind, die da hungert und dürstet 

nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 

satt werden.  

 موزیک 
 

 خوش آمدگویی 
 

۲+۱،  ۵۱سرود: »ای عیسی نزدم بیا«   
 

 ( ۱۰-۳: ۵)متی   ی عیسیخوش به حال ها 
 

زیرا پادشاهی آسمان   خوشا به حال فقیراِن در روح،  

 .از آن ایشان است

 

 

 .زیرا آنان تسلی خواهند یافت خوشا به حال ماتمیان،

 
 

  زیرا آنان زمین را به میراث خوشا به حال حلیمان،

. خواهند برد  
 

و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر   خوشا به حال گرسنگان

 .خواهند شد
 
 
 

 

http://www.licht-ev.de/


7Selig sind die Barmherzigen; denn sie 

werden Barmherzigkeit erlangen.  

8Selig sind, die reinen Herzens sind; denn 

sie werden Gott schauen.  

9Selig sind die Friedfertigen; denn sie 

werden Gottes Kinder heißen.  

10Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden; denn ihrer ist das 
Himmelreich.  
 
Einladung zur Stille, stillen oder lauten Fürbitte, 
Anzünden eines Lichts (Kerze/ Teelicht/ o. ä.) 
 
Stille 
 
Fürbitte 
 
Herr, unser Gott, 
Du Allerbarmer, 
wir bringen vor Dich unsere Klage über 
unschuldiges Leiden und Tod in unserer Welt, 
besonders im Iran. 
Frauen und Männer, die für ihre Freiheit 
eintreten gegen Gängelung und Unterdrückung, 
kommen zu Tode, werden verhaftet und 
misshandelt. 
Wir bitten Dich: Lass sie nicht allein. Lass die, die 
den Tod erlitten haben, schauen, was sie 
geglaubt haben in Deiner Gerechtigkeit und 
Deinem Frieden, in Deinem Licht. 
Wir bitten dich für die, die verhaftet oder 
misshandelt wurden. Lass sie nicht zerbrechen 
durch Gewalt. Mache sie stark in ihrem Innern, 
dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. 
Gott, wir brauchen deine Hilfe. Viele wurden 
festgenommen und ihre Familien wissen nichts 
von ihrer Situation. 
Wir bitten Dich für die, die für ihre Meinung 
öffentlich eintreten und demonstrieren, dass sie 
klug und gewaltfrei handeln. 
Wir bitten dich für die, die die Regierungsgewalt 
im Iran ausüben, dass Recht und nicht Unrecht, 
Gewalt, Willkür und Terror herrschen, dass die 
Not und die Verzweiflung vieler Menschen 
besonders von Frauen Gehör und Hilfe findet.  
Schenke Freiheit. 
Gott, erlaube denen, die ein Herz wie der Pharao 
haben, nicht das Volk zu verletzen und zu 

 .زیرا بر آنان رحم خواهد شد خوشا به حال رحیمان،
 
 

 .زیرا آنان خدا را خواهند دید خوشا به حال پاکدالن،

 
 

خوانده   زیرا آنان فرزندان خدا جویان،صلحخوشا به حال 

 .خواهند شد

 

 

زیرا   بینند،آزار می عدالت خوشا به حال آنان که در راه

 .پادشاهی آسمان از آِن ایشان است

 
بلند، روشن   ی با صدا ای  درسکوتدعوت به سکوت، شفاعت 

 ( به آن مشابهیا چیزی  )شمع یک نور کردن 
 

 سکوت 
 

 شفاعت 
 

، خداوند ما  
که رحیم هستی. ای   
در   ژهی به و این دنیا،در  انگناهی رنج و مرگ ب  دادخواهی   ما
به حضور تو می آوریم.  را رانی ا  
 
 

قدم بر  ظلم و ستم   علیه ،خود ی آزاد یکه برا  یمردان و زنان 
و مورد اذیت و آزار   دشون   یم ری دستگ و  ، کشته می دارند

 قرار میگیرند. 
طعم  که   آنهاییگذار. بگذار م: آنها را تنها می خواه ی م تواز 

،  در نوربدان ایمان داشته اند که آنچه را  مرگ را چشیده اند
 ببینند.عدالت و آرامش تو 

 
 

مورد ضرب و شتم،   ای اند  شده  ری که دستگ آنهایی یما برا
به  کمک کن  نان به آ. می کن  یدعا م قرار گرفته اند  اذیت و آزار 

درون   ازرا  آنان. ُخرد نشوند تجربه می کنندی که خشونت سبب  
 .خود را از دست ندهند  دی کن تا ام ی قو

 

شده اند و   ری دستگ یاری بس  . می دار ازی ن  و ت  به کمک ،داوندخ
 .اطالع هستند یآنها ب  تی آنها از وضع ی خانواده ها

 

در   و  را ابراز خود  عقایدعلناً آشکارا و که  یکسان  یبرا
عاقالنه و بدون   تظاهرات شرکت می کنند دعا میکنیم که

 .خشونت عمل کنند
 

می   کنند ی عمال ما   را رانی در ا دولت  قدرت  که   یکسان  برای
و    استبدادخشونت،  ،ناحقینه  و را حکم کنند حقکه  طلبیم
از مردم،   یاری بس  درماندگی   و  ازی ن  ه ک . دعا میکنیمرا  ترور
 شود.   مددو  دهی زنان، شن  ژه ی به و
 عطا فرما.    یآزاد

 

فرعون دارند مردم را   مانند قلبی که  یکسان  اجازه نده  ،داوندخ
  ییکه قلب ها ی. بگذار کسان آسیب برسانندبه آنها آزار دهند و 

 .مانند پولس دارند توبه کنند



vernichten. Diejenigen, die ein Herz wie Paulus 
haben, lass Buße tun. 
Berühre das Herz des Gefängniswärters, um 
Mitleid und Barmherzigkeit zu haben und die 
Gefangenen, die meist sehr jung sind, nicht zu 
foltern. 
Mögest Du, Gott, den Iran und die Iraner 
beschützen. 
 
Wir bitten Dich für unsere Regierung, für uns 
selbst in unserer Gesellschaft um rechte Zeichen 
der Solidarität und Hilfe. 
Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi. Du bist unser aller Richter. 
Lehre uns die Werke der Barmherzigkeit und den 
Glauben, der einzig auf Dich vertraut. 
 
Vater unser 
 
Segen 
 
Lied: „Aus der Not ruf ich zu dir“ 51, 3+4 
 
 

 
 

و  شفقت داشته باشند تا رحم و را لمس کن  انلب زندانبان ق
 . نکنندشکنجه  ،جوان هستندخیلی  که اکثرا  را  انی زندان 

 
 

 . محافظت کن انی ران ی و ا رانی از ا ونداخدا
 
 
 
 ی  همبستگ و برای  در جامعه خودمان ی براان، دولتم یبرا

 دعا میکنیم. کمک و  صحیح
 

  تو. می شوب  حاضر  حی مس  ی داور برابر تختدر  دی همه ما با
تنها بر  توکلش که را  یمان ی و ات . رحمیهمه ما هست  یقاض
 . اموزی به ما ب  ستتو
 
 

 دعای ربانی
 

 دعای برکت 
 

۴+۳، ۵۱سرود: »ای عیسی نزدم بیا«   
 

 

 

 


