
 1  Trinitatis 

Kollektengebet:  

Herr, unser Gott, du bist die Kraft aller, die auf dich hoffen: und weil wir sündigen, sterblichen 

Menschen ohne dich nichts vermögen so hilf uns, daß wir deine Gebote halten und dir unser Wollen 

und Tun gefalle.  Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen 

Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.   

امید دارند؛ و چون ما انسان گناه کار و دارای مرگ و میر هستیم,    توقدرت همه کسانی هستی که بر  توپروردگارا، خدای ما،   

.  شویخشنود  ماناز کردار و رفتار    را  اطاعت کنیم و  تو انجام دهیم. به ما کمک کن تا فرمان   نیکیعمل  تونمی توانیم بدون 

 ه جهان را اداره می کند.  آمین از طریق پروردگار ما عیسی  مسیح، که با پدر و روح القدس زندگی می کند و برای همیش

 Fürbitten Laßt uns beten zu unserem Gott und Vater durch unseren Herrn Jesus Christus:   

Leite deine Kirche und alle, die in ihr arbeiten mit deinem Geist, daß wir deinem Worte glauben und 

zu deinem Mahl kommen. Hilf deiner Kirche auf der ganzen Erde zur Einheit im Glauben, in der Liebe 

und in der Hoffnung.    Wir bitten dich für unsere Gemeinde: Verbinde uns in treuem Dienst, in 

rechter Liebe und im Gebet. Wir bitten dich: erwecke uns zu frohem und getrostem Glauben. Gib, 

daß unsere Gemeinde lebendig wird durch deinen Heiligen Geist, damit unsere Mitmenschen dein 

Licht sehen und dir danken.  Hilf, daß wir in Frieden mit allen Völkern leben können.     Hilf, dass wir 

alle im Glauben treu bleiben. Und hilf, dass wir wieder Gottesdienste und das Heilige Abendmahl 

ohne Hindernisse feiern können.  Und den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus empfangen können. 

Hilf unsere Ehen und Familien. Hilf, daß Eltern und Kinder in Liebe miteinander leben. Erbarme dich 

der mißhandelten Kinder und Familien. Erwecke Ihnen treue Beschützer, damit sie nicht mehr allein 

sind. Wir bitten dich auch für die Menschen, die unter uns auf der Flucht sind und noch kein 

Bleiberecht haben. Sei du bei Ihnen. Tröste sie in der schweren Zeit und schenke Ihnen Menschen, 

die sie in dieser Zeit unterstützen.  Barmherziger Vater, wir danken dir, daß du unsere Gebete erhörst 

und sie so erfüllst, wie es zu unserem Heil dient. Durch Jesus Christus, unsern Herrn Amen. 

 دعا  

    .کنیم می به در گاه خداوند و پدر مان دعا  

ی اعتقاد داریم  و همهٔ ما به وعده تو  ی مدیرهای کلیسا و برای همه کسانی که در آنجا کار می کنند دعا می کنیم، ما به کالم  برا

برسیم.. کلیسای خود را در سراسر جهان کمک کن تا در ایمان، عشق و امید متحد   اصلیارامش حرکت می کنیم تا به     خود

کنیم: ما را در خدمات وفادار و در عشق واقعی نگه داری و در دعا به ما بپیوندی. دعا می  می  شود.ما برای کلیسایمان درخواست

کند تا   می زندگی  روح القدس  توانی که کلیسای ما از طریق   بدهکنیم  که ما را به ایمان شاد و با اعتماد به نفس بسپارید. اجازه 

 ند.  ار ذپاس گتو سرا ببینند و از ت نور  همسایگان  

به همهٔ ما کمک کن تا وفادار بمانیم. و به ما كمک   بمانیم. و آرامش  به ما کمک کن تا بتوانیم در میان همهٔ مردم جهان در صلح 

 .كن تا  مراسم عشای ربانی را بدون هیچگونه مانعی  بگیریم و بدن و خون عیسی دریافت کنیم

هایی  لدین و کودکان در عشق با همدیگر زندگی کنند. به کودکان و خانواده به ازدواج و خانواده هایمان کمک کن. کمک کن تا وا  

 که تخت آزار ، شکنجه و سوءاستفاده هستند رحم کن. بقیه محافظان وفادار خود را بیدار کن تا دیگر تنها نباشند 

اقامت  ندارند. آنها را در زمان   ما همچنین برای پناهجویانی که در میان ما هستند, دعا می کنیم:   بعضی از آنها هنوز هم حق 

    .سخت راهنمایی کن و به آنها دوستانی بده که در زمانهای سخت از آنها حمایت کنند 

سپاسگزاریم که دعاهایمان را شنیدی و همهٔ آنها را  که برای نجاتمان مفید و خوب هستند  برآورده کن. از   توپدر مهربان، از 

 .آمینطریق عیسی مسیح، پروردگارمان، 


