
 Kollektengebet: 

Allmächtiger Gott, du nimmst in wunderbarer Weise Engel und Menschen in deinen Dienst: 

verleihe in Gnaden, daß deine Engel, die stets vor deinem Angesichte stehen, unser Leben und 

unsere Wege auf dieser Erde bewahren. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der 

mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

لطف خود بگذر    قی: از طرگیری  یبه خدمت خود م  ی زی ان و انسان را به طرز شگفت انگفرشتگ تومتعال ،  یخدا

از طریق  . کنند  حفظ نی زم نی ما را در ا یو راهها یاند ، زندگ  ستادهی صورت تو ا   یجلو  شهی که فرشتگان ، که هم 

عیسی مسیح، پسر تو که، با پدر و روح القدس زندگی می کند و برای همیشه جهان را اداره می   پروردگارمان
 می کنیم.. آمین  تخو اسکند در  

 

FÜRBITTEN: 

Gott in allem Streit mit der Finsternis - in uns und um uns - sende Engel des Lichtes,   damit 

wir nach Leib und Seele bewahrt werden und eines Tages durch sie in Abrahams Schoß 

getragen werden. Heiliger und ewiger Gott, du willst das Leben für deine Schöpfung, du 

willst, dass das Gute über das Böse siegt, du willst, dass die Wahrheit offenbar wird.  Deine 

Engel kämpfen für das Leben. Schicke deine Engel zu den Menschen, die in Gefahr 

schweben, zu den Kindern, die in Angst leben, zu den Menschen, die in Unterdrückung sind 

oder auf der Flucht sind.  Herr Gott, schicke auch unserem Land und allen, die darin leben 

weise Politiker und hilf, dass Menschen gewählt werden, die für das Wohl von allen 

Menschen eintreten. Deine Engel kämpfen für die Wahrheit. Schicke deine Engel zu denen, 

die durch Lügen in die Irre geführt wurden.  Schicke deine Engel zu denen, die sich nach der 

Wahrheit sehnen und für dieselbe eintreten.  Hilf den Kindern, die lernen, was richtig und was 

falsch ist.  Gib uns die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Hilf uns durch deine Engel.   

Deine Engel sind machtvoll, deine Engel singen dein Lob. Birg uns im Schatten ihrer Flügel, 

damit wir zusammen mit ihnen singen - von der Liebe, von der Wahrheit und vom Glück, zu 

dir zu gehören durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt jetzt und in 

Ewigkeit Amen 

 

حفظ را  ما  جسم و روح  فرستد تا   یخدا فرشتگان نور را م -و در اطراف ما  درون یکیتار  با  ی ما ها  درگیری یدر همه  

و     یخواه یخلقت خود م یرا برا ی، تو زندگ دانیمقدس و جاو یخدا   .میمنتقل شو میتوسط آنها به آغوش ابراه یو روز  کنند

  جنگند. فرشتگان خود ی م یزندگ یآشکار شود. فرشتگان تو برا  قتیحقکه  یخواه یشود ، م روز یبر شر پ ر یکه خ یخواه یم
  یفرار  ایدر ظلم و ستم   که یبه افراد وکنند  یم یکه در ترس زندگ ییخطر هستند ، به بچه ها معرضکه در  یافراد به را

    .ستبفرهستند 

بفرست  و به   یخردمند استمدارانیآنها  س  برایکنند برکت بده و  یم یرا که در آن زندگ یداوندا ، کشور ما و همه کسانخ

جنگند. فرشتگان خود را   یم قتیحق یتو برا رشتگانف شوند  انتخابکه به نفع همه مردم هستند  یکمک کن تا  افراد تاباانتخ

کنند   ی آن تالش م یهستند و برا قتیکه مشتاق حق یکسان یفرشتگان خود را برا  بفرست.که با دروغ گمراه شده اند  یکسان یراب

أرواح     ما تا  ده بتوانایی ما  به  .اشتباه است یز یدرست است و چه چ یز یچه چ اموزند یبه کودکان کمک کن تا آنها ب بفرست.

    .فرشتگان خود به ما کمک کن قی. از طر میده صیتشخ از هم  را  پاکانخوب و 

تو آواز   یکه ما با فرشته ها یطور   به نجات بده ، شان یبالها هیما را در ساکنند.  یم شیتو قدرتمند هستند ، و تو را ستا فرشتگان

در مورد  تو آواز   یکه ما با فرشته ها یطور  به نجات بده ،  شان یبالها هیما را در سا    . میخوانب یو خوشبخت قتیعشق ،  حق

  یتو و روح القدس زندگ با شهیهم ی، که در حال حاضر و برا حیمس یسیع قیطر  از     . میخوان یم یو خوشبخت قتیعشق ،  حق

 ن یکند ، آم یم


