Kollektengebet:
Lieber Herr und Gott, der du weißt, dass wir ohne dich hilflos und verlassen sind: wir bitten dich,
wache du über uns, dass unser Leib vor allem Unheil behütet sei und unser Herz rein bleibe von
argen Gedanken. Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus deinen Sohn der mit dir und dem Heiligen
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.
 به ما نظر کنید تا، ما به در گاه تو دعا می کنیم.پروردگار خداوندا! مي دانید که ما بدون تو درمانده شده ایم و گم شده ایم
، پسر تو، از طریق پروردگار ما عیسی مسیح. .بدن هایمان از همه بدي ها محافظت شود و دلهاي ما از افکار بدی پاک شوند
. آمین.که با تو و روح القدس زندگی می کند و تا ابد جهان را اداره می کند
Fürbitten:
Herr, unser Gott, du sorgst dich um deine Welt. Die Menschen haben den Weg des Friedens
verlassen. Durch Jesus Christus schaffst du den Frieden neu. Hilf uns, Jesus nachzufolgen und selbst
Frieden zu stiften unter den Menschen. Herr, unser Gott, du sorgst dich um deine Kirche. Deine
Botschaft hast du ihr gegeben – hilf den Amtsträgern und allen, die an dich glauben, dass sie
weitertragen, was du ihnen aufgetragen hast - in Wort und Tat.
Wir beten für unsere Geschwister im Glauben, die weltweit Verfolgung leiden. Herr Gott wir danken
dir für ihr Zeugnis in einer gefährlichen Situation. Wir beten für die Traumatisierten, für die
Trauernden, für die Vertriebenen, für diejenigen, die es nicht schaffen können aus ihrem Land zu
fliehen und in ihrem eigenen Land Flüchtlinge sind. Steh ihnen bei und schenke ihnen Kraft im
Glauben. Wir bitten auch für die Menschen, die helfen Not zu lindern und Frieden stiften. Verbinde
die Kirche weltweit und hilf uns die Last der Glaubensgeschwister mitzutragen.
Herr, unser Gott, du sorgst für uns, wenn unsere Kräfte nachlassen und unser Mut uns verlässt. Hilf
uns, dass wir uns zu dir bekennen, dass wir bei der Wahrheit bleiben und aus deiner Liebe
leben. Herr unser Gott, du überraschst uns mit deiner Gegenwart. Lass uns erkennen, wo du uns
begegnest und stärke unser Vertrauen in deine Nähe, auch dann wenn wir dich nicht sehen. Dies
alles bitten wir durch Jesus Christus, deinen Serrn. Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre
und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
شفاعت
از طریق عیسی مسیح دوباره صلح و.  مردم مسیر صلح را ترک کرده اند. تو جهان را محافظ می کنی، خدای ما،خداوندا
.آرامش را تعریف می کنی به ما کمک کن تا عیسی را دنبال می کنیم و صلح و آرامش را در میان مردم برقرار می کنیم
 به کارگر کلیسا و همه کسانی که به-  تو پیام خود را به کلیسا دادی. تو به کلیسای خود اهمیت می دهی،  خدای ما، پروردگارا
.تو ایمان دارند کمک کن تا آنچه را که در گفتار و عمل دادند طبق انتظار تو باشد
 شکر می کنیم.ما برای خواهران و برادران مسیحان خود که در سراسر جهان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند دعا می کنیم
 برای کسانی که در،  برای آوارگان،  برای عزاداری ها،  ما برای آسیب دیدگان.برای شهادت آنها در یک شرایط خطرناکی
 ما همچنین برای.کشور خودشان پناهنده هستند دعا می کنیم با مهرابنی خودت آنها را پشتیبانی کن و به آنها قدرت ایمان ده
 کلیسا را در سراسر جهان متصل کن و به ما کمک کن تا. دعا می کنیم، افرادی که به کاهش مشکالت و صلحكنندگان هستند
.بار خواهران و برادران خود را با ایمان حمل کنیم
 به ما کمک. به ما اهمیت می دهی، وقتی که قدرت ما ضعیف می شود و شهامت ما از بین می رود،  خدای ما،  پروردگارا.  تو ما را با،  پروردگارا خدای ما. ما به حقیقت پایبند بوده و از عشق تو زندگی می کنیم، کن تا به تو اعتراف می کنیم
حضورت خود غافلگیر می کنی! جای که ما می توانیم تو را بشناسیم تعریف کن تا اعتماد از روی قدرت تو تقویت شود حتی در
 تو تنها شایسته ی. ما همه اینها را از طریق عیسی مسیح در خواست می کنیم. ایمان ما تقویت کن،زمانی که تو را نمی بینیم
. امین. پدر و پسر و روح القدس در حال حاضر و تا ابد: .افتخار و پرستش هستی

