Kollektengebet

Herr Jesus Christus, du bist hingegangen zum Vater und Herr geworden über alles: wir bitten dich,
hilf uns, daß wir den bösen Mächten widerstehen und die befreiende Kraft deiner Herrschaft
erfahren. Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und regierst von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen.

 به ما کمک کن تا در: به در گاه تو دعا می کنیم. به پدر خود رفتی و بر کل جهان اداره می کنی،پروردگار مان عیسی مسیح
 که با پدر و روح القدس زندگی می کند، عیسی مسیح.مقابل نیروهای شریر غالبه باشیم و توانا ی آزادی تو را تجربه می کنیم
 آمین.و برای همیشه جهان را اداره می کند

Fürbitten:

Gott, danke, dass du da bist. Und wir jeden Moment und jeden Ort, wo wir Not haben nicht allein
sind, sondern von deiner Fülle leben können. Danke, dass wir durch dich erhobenen Hauptes gehen
können und uns nicht schämen müssen Danke, dass du uns heute befreit hast. Von all den
vergangenen Dingen, die uns binden. Danke, dass wir heute bei dir sein können. Hand zu Hand, Herz
zu Herz. Und mit dem Kopf hoch folgen wir deinen Schritten. Und blicken auf deine Augen.
Wir bitten dich für alle Glieder unserer Gemeinde, die sich von dir abgewandt haben. Wecke in ihnen
die Bereitschaft, wieder neu auf dein Wort zu hören und dich anzubeten. Uns hilf zu erkennen, wo
wir versäumt haben und mach uns bereit ihnen in Liebe nachzugehen. Wir beten für unser Land und
für unsere Welt. Schaffe Rettung von den schlimmen Krisen, die uns belasten. Insbesondere bitten
wir für die Menschen, die unter der Pandemie Corona und dessen Folgen leiden. Hilf uns allen, nach
deinen Heiligen Willen zu fragen und deinen Geboten zu folgen. Gib, dass wir leben in deiner Furcht,
sterben in deiner Gnade, ruhen in deinem Frieden, auferstehen durch deine Kraft und ererben das
ewige Leben. Dir Gott Vater, Sohn und Heilige Geist sei Preis Lob und Ehre jetzt und immerdar und
von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.
دعا یک شنبه
بلکه همه وقتها به حضور قدوست آمده و از تو پُر،  نه تنها موقع نیاز، هر کجا.خداوندم شکر که تو هر لحظه اینجاست
 شکر که، شکر که امروز تو ما را آزاد ساخته ای از تمامی بندهای گذشته، شکر که در تو سربلندیم و دیگر خجل نیستیم،گردیم
 نگاه در چشمان تو، قدم پشت قدمهای تو، سر بر شانه های تو، دل به دل تو، دست در دست تو،امروز با تو هستیم
 آرزو را در آنها بیدار کن که دوباره به حرف. که از تو دور شده اند،ما به درگاه تو دعا می کنیم برای همه اعضای جامعهی ما
 تا جایی که ما به نظر آنها شکست خورده ایم را بشناسیم و با عشق آنها، به ما کمک کن.تو گوش فرا دهند و تو را عبادت کنند
 به. برای خالص شدن از شر بحران های بدی که بر ما سنگین است. ما برای کشور و جهان خود دعا می کنیم.را دنبال کنیم
 به همه ما. در خواست می کنیم،  ما برای افرادی که تخته همه گیر ویروس کرونا و عواقب آن رنج می برند، طور خاص
 کمک کن تا ما در طبق اراده ی درخشان تو.کمک کن تا در مورد خواست مقدس تو سؤال کنیم و از احکام تو پیروی کنیم
 و از قدرت تو برخیزیم و زندگی ابدی را به ارث،  در آرامش تو استراحت کنیم،  اجازه ده تا در لطف تو بمیریم.زندگی کنیم
. آمین. پسر و روح القدس اکنون و برای همیشه ستایش میباشند و از ابد تا ابد افتخار میباشند،  خداوند پدر.ببریم

