Rogate
Kollektengebet:
Allmächtiger, barmherziger Gott! Du erhörst, die zu dir beten: Bereite uns, damit wir nicht müde werden
zu beten. Damit wir deinen Schutz und deine Hilfe erfahren. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen
Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 ما را آماده: خدای مهربان! تو ندا های کسانی را که تو را صدا کنند اجابت می کنی،خداوند متعال
 از طریق پروردگار ما. تا از دعا کردن خسته نشویم تا بتوانیم کمک و حمایت تو را تجربه کنیم،کن
. آمین. که با پدر و روح القدس از ازل تا ابد زندگی و اداره می کند،عیسی مسیح
شفاعت
Fürbitten
Unser Gott! Wir bekennen, dass du der Einzige bist, der Schutz und Schirm für uns ist. Und unser ganzes Vertrauen legen wir nun in
deine Hände. Ebenso wie du die Sonne aufgehen lässt, so lässt du deine Herrlichkeit über deine Kinder aufgehen. Wir bitten dich, dass
die Menschen in der ganzen Welt deine Kinder werden und unter deinen Flügel Schutz bekommen. Schicke deine Engel, dass sie deine
Kinder beschützen.
So gib uns Frieden untereinander und hilf uns, diejenigen zu verstehen, die uns fremd sind. Gib uns Geduld und Achtsamkeit für alle,
die uns eine Last geworden sind. Wir rufen dich an:
Mach uns demütig, dass wir helfen können. Mach uns stark genug, dass wir die anderen achten. Mach uns weise, dass wir für deine
Wahrheit eintreten. Mach uns stark, dass wir die Verletzten schützen.. Wir rufen dich an:
Verbinde uns in deiner Kirche zu einer Gemeinschaft, die mit Worten und Taten verkündet, dass du befreist und froh machst. Wir rufen
dich an:
Erfülle uns mit deinem Geist, der zum Lichtblick wird für die verwirrten Menschen, der Geborgenheit schafft für die Ängstlichen um
uns her, der zur Hoffnung wird für die Sterbenden unter uns, der uns Zuversicht gibt für diese ganze gefährdete Erde. Erhöre uns, Gott
, durch Jesus Christus deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist gepriesen ist bis in Ewigkeit Amen.

 توکل مان را تنها بر تو قرار می. اعتراف می کنیم که تو یگانه پناهگاه و حافظ ما هستی،خدایا
 نور جاللت را بر، همانطور که هر صبحگاه خورشید با مهربانیت بر جهان طلوع می کند.دهیم
 می، خداوندا.قلبها و زندگی فرزندانت می تاباند و آنها را از هر خطر و بالیی محافظت می کند
طلبیم که انسان ها در کل جهان فرزند خودت باشند تا همه زیر بالهای باز تو و در محافظت تو
 شکر که فرشتگان محافظت را فرمان داده ای تا از فرزندانت مراقبت، خداوندا.باشند و بمانند
.نمایند
. از همه گیری ویروس کرونا جلوگیری کن،خدایا
 در مورد کسانی که بار.به ما صلح بده و اجازه ده تا ما کسانی را که بیگانه هستند درک کنیم
. به ما تحمل و صبر و توجه ده:سنگینی برای ما هستند دعا می کنیم
 آگاهی به ما بده تا برای دفاع از حقیقت آماده.به ما فروتنی ده تا بتوانیم به دیگران کمک کنیم
. ما را قدرت بده تا از زخمی ها محافظت کنیم.باشیم

ما برای کلیسای مان دعا می کنیم :برای جامعه ای که در گفتار و کردار انجیل را اعالم کند تا
انسانها آن آزادی و شادی را که در انجیل است درک کنند.
ما را با روح خود پر کن تا انسانهایی که امنیت را از دست داده اند از طریق کمک مان با نور تو
روشن شوند .ای خدا ،که امید ما هستی! ای خدا ،که در میان ما هستی! ای خدا ،که
اعتماد به کل زمین دادی :صدای ما را بشنو! خدایا ،از طریق عیسی مسیح ،پسر تو که با تو و
روح القدس از ازل تا ابد ستایش می شود .آمین.

