
Gebet für Sexagesimae 

Kollektengebet:  

Ewiger, gütiger Gott, wir können auf unser Tun nicht vertrauen: darum gib uns in deiner Gnade, dass wir vor allem 

Unheil bewahrt und unter deinem Schutz geborgen bleiben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der 

mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

را به ما بده تا از هر گزندی حفظ شویم و در   لطفتبه کردار خودمان اعتماد کنیم. از این رو   توانیمخدای ابدی و مهربان، نمی 

  ییو فرمانروا  یالقدس از ازل تا ابد زندگ پسر تو که با تو و روح  ح،ی مس یسیپروردگارمان ع قیاز طرامنیت تو در پناه بمانیم. 

 . نیآمکند. ی م
 

Dank, Lob und Ehre sei dem Namen Gottes, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn für unser Heil 

dahingegeben hat. Dank sei Gott, der uns zwei Augen und zwei Ohren gegeben hat, damit wir sein Wort 

sehen und hören können. Lob sei Gott, der unsere Sünden vergeben hat und uns jeden Tag nach seinem 

Willen führt. 

 

Wir beten für den Frieden und für das Heil aller Menschen. Wir beten für die Ausbreitung des Evangeliums, 

damit alle Menschen das Evangelium Jesu Christi hören können - für unsere Kirche und alle, die in ihr 

dienen, damit das Evangelium gepredigt und die Werke der Liebe sichtbar werden. Wir beten für alle, die 

sich taufen lassen wollen. Möge Gott ihnen die neue Geburt und das neue Leben geben, damit sie mit dem 

Heiligen Geist reingewaschen werden und ein neues Leben anfangen können.  

 

Herr Gott wir beten für alle geliebten Menschen, die deinen heiligen Namen im Iran und in Afghanistan 

verehren, und ihr Haus zur Verfügung stellen, dass dein Wort gehört wird. Segne sie und beschütze sie. Wir 

beten für die in Gefangenschaft und für die, die ihr Leben um deinetwillen verlieren. Schenke ihnen Kraft in 

diesen bitteren Stunden. Wir beten für alle, die in Deutschland darauf warten, Bleiberecht zu bekommen. 

Gib Geduld und Mut.  

 

Wir beten für die Situation in Iran und insbesondere für die kranken Menschen, die keine Medikamente 

bekommen.  Wir beten auch für unsere Brüder und Schwestern aus dem Iran, die von ihren Verwandten 

getrennt sind und bitten, dass du sie wieder zusammenführen willst.  Wir beten, dass die Verantwortlichen 

in Iran zur Besinnung kommen können und dem Volk dienen, statt es zu unterdrücken. Herr Gott, wir 

bitten darum, dass die Hinrichtungen im Iran aufhören. Herr, lass dein Licht über den Iran aufgehen. Hilf, 

damit die politischen Gefangenen und die anderen unschuldigen Gefangenen aus den Gefängnissen befreit 

werden. Lass nicht zu, dass Eltern wieder von dem Tod ihrer Kinder erfahren müssen. 
 

Wir beten auch für das Land Afghanistan und für seine Menschen. Schenke diesen Menschen Freiheit, 

damit sie sich um ihren Lebensunterhalt kümmern können und schenke Frauen Freiheit, damit sie 

studieren können. Sei besonders an der Seite der Menschen, die Unterdrückung und Hunger in Afghanistan 

erfahren müssen. 
 

Wir beten für unsere Gemeinde, die vor große Herausforderung steht. Hilf uns, damit wir den Sinn unserer 

Arbeit in der Mitte in Jesus Christus treu bleiben und von dieser Mitte heraus, hilf uns alle 

Herausforderungen zu überwinden und das Licht Jesu Christi in die ganze Welt zu tragen. 

 

Wir bitten für die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Schenke wahre Liebe und Treue in den Familien.  

Gott zu dir beten wir, der du würdig und gerecht bist. Gott, der du ohne Anfang und Ende bist. Der 

Höchste! Der Allmächtige! Der Schöpfer und der Herrscher. Amen. 



شکر باد که   یینجات ما داد. بر خدا یو عزت باد که ما را آنقدر محبت کرد که پسر خود را برا شی شکر، ستا ی بر نام خداوند 

و هر روز ما   ده یباد که گناهانمان را بخش شیستا یبر خداوند  .میو بشنو  میکالمش را بخوان میتا بتوان به ما چشم و گوش داده 

 .کند یم تیاش هدارا بر طبق اراده 

 

را   حیمس یسیع ل یمردم بتوانند انج یتا همه  م یکنی دعا م  لیانج ج یترو ی . برامیکنی مردم دعا م یآرامش و نجات همه  یبرا

  شوند. دهیاعالم شود و کردار عشق د  لی تا انج م، یکنی دعا م  کنند یکه در آن کار م  یکسان  یما و همه  یسایکل  یبرا بشنوند.

القدس شسته  به آنها بده تا با روح  یاتازه   ی. تولد و زندگ میکنی دعا م  رند یبگ  د یغسل تعم خواهند ی که م یکسان  یهمه  یبرا

 شروع کنند.  ید یجد  ی شوند و بتوانند زندگ

 

را   شانیهاو خانه  کنند ی م شیو افغانستان ستا  رانیکه نام مقدست را در ا م یکنی دعا م  یزیمردم عز  یهمه  یخداوندا، برا

به خاطر نامت   ای برند ی که در اسارت به سر م  یکسان  یبرا شود. آنها را برکت بده و محافظت کن.   دهیکالمت شنتا  ند یگشای م

که منتظر پاسخ اقامتشان در آلمان هستند دعا    یکسان یهمه  یبده. برا رو یروزگار تلخ به آنها ن نی . در امیکنی دعا م رند یمی م

 بده.  زه ی. به آنها صبر و انگ میکنی م

 

که   یاشخاص ی برا ن ی. ما همچنمیکنیکمبود دارو هستند دعا م  یدارا  رانیکه االن در ا یمارانیو تمام ب ی سرطان مارانیب یبرا

  می که رژ م یکنی . دعا میتا تو آنها را دوباره با هم جمع کن  میکنی به آلمان بیایند دعا م خواهند یهستند و م  ران یاقوامشان در ا

پروردگارا نورت را   م،یکنی دعا م  رانیتوقف اعدام ها در ا ی ما برا آزار دادن به مردم خدمت کند.  ی اج هو ب  د یایبه خود ب رانیا

  ا یخبر مرگ فرزند و  ی فرزند  ای نیوالد  چیآزاد کن تا ه رانیا یرا از زندانها گناهی و ب یاس یس  انیبتابان و تمام زندان رانیبر ا

 را نشنود.   نشیوالد 

 

آزادی به آنها  بده تا بتوانند امرار معاش بنمایند. آزادی به زنان بده تا بتوانند درس  . کنیمبرای کشور و مردم افغانستان دعا می 

 نزدیک باش.   کنند بخوانند. به ویژه با کسانی که ستم و گرسنگی را تجربه می 

 

وفادار   یسی ع ت ی. به ما کمک کن تا به هدف کارمان با محورمیکنیمواجه است دعا م  یبزرگ  یهامان که با چالش انجمن یبرا

 .میرا در سراسر جهان بتابان حیمس یس یو نور ع  می شو روزیها پچالش یو از آنجا بر همه  میبمان

 

که   م،یکنی بده. به درگاه تو دعا م هارا به خانواده  یو وفادار   یقی . عشق حقمیکنی و فرزندان دعا م نیوالد  ان یعشق م یبرا

 . نی! خالق و حاکم. آمی! حق تعالیهست نی. باالتریهست انی. خداوندا، تو بدون آغاز و پایو عادل هست ستهیشا


