
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahrs 

Kollektengebet:  

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns einen neuen Himmel und eine neue Erde verheißen, darin 

Gerechtigkeit wohnt: wir bitten dich, leite uns durch deinen Geist, dass wir auf die Wiederkunft 

deines Sohnes warten und in heiliger Furcht und Freude ihm entgegeneilen. Durch ihn, unseren 

Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit 

zu Ewigkeit. Amen. 

که در آن عدالت سکونت دارد. به   یاوعده داده یاتازه   نیبه ما بهشت و زم ، یمتعال و ابد ی خدا

با ترس مقدس انتظار    میتا بتوان   ،یکن ت یروح خود هدا قیکه ما را از طر میکنی درگاه تو دعا م

  یس یعاو، پروردگار ما   قی. از طرمیاستقبال کن ی و از او با شاد میبازگشت پسرت را داشته باش 

 . نیآم . کندی م ییو فرمانروا ی القدس از ازل تا ابد زندگپسر تو که با تو و روح  ح،یمس

Wir stehen als Menschen vor dir. Und tragen unser Leben mit vielen Freuden und Schmerzen vor dir: 

Wir bringen unsere Erfolge und unser Scheitern vor dir. Ebenso auch unsere Hoffnung und unsere 

Verzweiflung. Es ist gut zu wissen, dass du, Gott, Mensch geworden bist wie wir. Es ist gut zu wissen, 

dass du unsere Ohnmacht und unser Scheitern verstehen kannst.  

Unser Gott, durch Jesus sind wir mit dir verbunden. Und in dieser Verbindung empfangen wir Kraft 

aus dem Himmel hier auf Erden zu leben, wie es dir gefällt. Durch Jesus empfangen wir die Kraft 

unsere Mitmenschen anzunehmen: so, wie sie sind. 

Unser Gott, stärke unser Hören-Können auf dich und auf dein Wort. Schenke Liebe und Verständnis 

in den Familien und Schulen. Schenke unsere Kirche dein Geist der Erweckung und hilf, dass alle 

Menschen, die in der Kirche arbeiten, ihre Arbeit treu verrichten. 

Erbarme dich der misshandelten und verlassenen Menschen auf der Welt. Erbarme dich der 

Menschen, die im Krieg oder auf der Flucht sind. Erbarme dich über die Menschen, die in den 

Gefängnissen sind. 

Wir bitten dich besonders für die Menschen in Iran. Hilf, dass die Menschen in Iran frei sein können. 

Hilf den Frauen und Demonstranten, die in unmittelbare Lebensgefahr sind. Hilf auch, dass die 

Regierenden zur Besinnung kommen und zum Wohl der ganzen Gesellschaft arbeiten.  Wir beten für 

die politischen Gefangenen und die Demonstrierenden. Himmlischer Vater, Jesus Christus, halte sie 

in deinen Händen und schütze ihr Leben von militärischer Gewalt. Jesus Christus, himmlischer Vater, 

erwecke Länder, die sich des Reichtums der Herrscher bemächtigen und ihn dem ehrenwerten Volk 

des Iran zurückgeben. Wir beten auch für die Angehörigen der Opfer des Regimes Iran. Herr Jesus, 

erhöre unser Gebet. Herr, erbarme dich dem Iran! 

Barmherziger Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst und sie so erfüllst, wie es dein Will 

ist. Lass uns alles von dir erwarten und dankbar aus deinen Händen nehmen. Durch Jesus Christus 

unseren Herrn. Amen. 

و   یروز ی. پمیآور یبه درگاه تو م ادیو اندوه ز  یرا با شاد  مانیزندگ. میستیایدربرابر تو م ما به عنوان انسان

که تو، خداوند، مانند ما  انسان   میخوب است بدان را.  مانیدیو ناام دیام نیهمچن م،یآور یم شتیرا پ مانیهاشکست

 .یرا بفهم مانیو شکستها یناتوان یتوانیکه تو م می. خوب است بدانیاشده

ات  طبق اراده ن یزم یتا رو میر ی گیاز عالم باال قدرت م وندیپ نی. از امیاشده گانهیبا تو  یس ی ع قیما، از طر  یخدا

 . میر یتا همنوعانمان را همانطور که هستند بپذ م یر یگیتوان م یس ی ع قی. از طر میکن یزندگ



ما   یسایها ببخش. به کلها و مدرسههکن. محبت و تفاهم را به خانواد تیکالمت را در ما تقو دنیما، توان شن یخدا

 کمک کن، تا کارشان را وفادارانه انجام بدهند.  کنندیکار م  سا یکه در کل یرا بده و به کسان اتیدار یروح ب

در حال فرار   ای کنندیکه جنگ را تجربه م یاند رحم کن. بر کسانو غفلت قرار گرفته یکه مورد بدرفتار  یبر کسان

 که در زندان هستند رحم کن.    یهستند و بر کسان

  خطرجانی . بگذار که مردم ایران بتوانند آزاد باشند. به زنان و معترضانی که در  کنیمبه ویژه برای مردم ایران دعا می

ندانیان سیاسی و  ما برای ز هستند کمک کن. همچنین بگذار که رژیم به خود بیاید و برای صالح کل جامعه تالش کند. 

.پدر آسمانی ،عیسی مسیح ایران را در آغوش بگیر و از جان آنها در مقابل  نیروهای   کنیممیدعا  اعتراض کنندگان

عیسی مسیح، ای پدر آسمانی کشورها را   نظامی محافظت کن .کمک کن تا تمام ارتش، سپاه و بسیج به مردم بپیوندند.

. ما همچنین برای بازماندگان قربانیان  برگردانندصادره کنند و به مردم شریف ایران را م هابیدار کن که اموال آقازاده

 . پدر آسمانی، ای عیسی مسیح، صدای ما بشنو. خدایا، بر ایران رحم کن. کنیممیایران دعا 

. بگذار که ما  یدهیجواب م  اتو آنها را طبق اراده  ییفرمایرا اجابت م   مانیهاکه دعا میپدر بخشنده، از تو سپاسگزار 

 . نیپروردگار ما. آم ح،یمس  یسیع قی. از طر میاز تو توقع داشته باش  ی را با قدردان ز یهمه چ


