
Gebet 21. Sonntag nach Trinitatis  

  

  بیپدرانه نگه دار / تا آنها از هرگونه آس عشق ریز شه ی: فرزندان خود را هم م یکن یپروردگارا ، به در گاه تو دعا م

.از  .   رندبآوارمغان  را بهروح ی   وهی م ،نام مقدس تو شیستا با،   توی   انهزادآاطاعت  از طریقمحافظت شوند و 

که، با پدر و روح القدس زندگی می کند و برای همیشه جهان را   توپروردگارمان عیسی مسیح، پسر طریق 

 می کند . آمین  فرمانروایی

 

FÜRBITTEN: Herr Gott, in deiner Gegenwart sind wir. Durch Jesus Christus bringst du Himmel und 

Erde zusammen und nimmst die vielen Widersprüche aus unseren Herzen, sodass wir Frieden haben 

können. Führe uns aus der Enge unserer Fragen und Sorgen in die Weite deiner Wahrheit und Liebe. 

Herr Gott und Vater, durch deinen Sohn hast du uns in die Nachfolge gerufen. Deinen Ruf nimmst du 

niemals zurück. Wir bitten dich für alle, die bedrückt und bedrängt werden, denen Gleichgültigkeit 

oder offene Feindschaft entgegenschlägt, weil sie sich zu dir bekennen. Sei ihnen nahe und stehe 

ihnen bei. 

Wir bitten dich für Christen in anderen Ländern, die aus ihren Familien ausgestoßen und verfolgt 

werden. Hilf ihnen standhaft zu bleiben und bewahre ihr Leben. 

Wir bitten dich auch für die Familien, in denen Streit und Bitterkeit herrschen. Wir bitten dich für die 

Familien, wo der gegenseitige Respekt fehlt. Schenke Mut, aufeinander zuzugehen. Schenke Mut zu 

vergeben. 

Wir bitten dich für uns alle, dass wir uns nicht verhärten lassen oder verbittert werden, wenn uns 

Böses angetan wird. Gib uns Kraft, das Böse mit Gutem zu überwinden. Hilf uns so zu leben, dass wir 

dich widerspiegeln und die Strahlen deiner Barmherzigkeit durch alles Dunkel hindurch scheinen. Gott 

sei uns gnädig und rette uns. Dir allein gebührt die Ehre und der Ruhm. Gott der Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. Amen.  

 

 دعا 

و تناقضات   یو آسمان را به هم متصل کرده ا نیزم  حیمس یسیع لهیبه وس تو که میخداوندا ، ما در حضور تو هست 

ها    یو نگران سخت. ما را از   سواالت  میآرامش داشته باش صلح و میتا بتوان یدیکش رونی از قلب ما بهم را  یادیز

 خود بکشان. بی انتهای و عشق قتیبه ُوسعت حق

.  یریگ یخود را پس نم  ن. تو هرگز فرا خواندیفرا خواند خود  پسر خود ما را به دنبال قی، از طر ما  و پدر خداوندا

خصومت   ا ی ییاعتنا  یاعتراف به تو ب لیشوند، که به دل یکه مظلوم م یهمه کسان یبرا میکن یما به در گاه تو دعا م

 از دست ندهند. را  نامید شا کن تا  مکباش و به آنها ک کیکنند. به آنها نزد یتجربه م آشکار

دعا   رندیگ یقرار م تیمورد آزار و اذ  ا یشوند  یم  کشورها که از خانواده خود اخراج  ری در سا  یانیح یمس یبرا ما 

 .بدهو جانشان را نجات  ستندی. به آنها کمک کن تا محکم با میکن یم

Kollektengebet:  

Herr, wir bitten dich: behüte deine Kinder allezeit in väterlicher Liebe/ daß sie vor allem Unheil 

bewahrt werden und in freiem Gehorsam Frucht bringen zum Lobe deines heiligen Namens.  Durch 

unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn/ der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen  

 



که  میکن یدعا م ییخانواده ها  یوجود دارد. ما برادر آن  یکه نزاع و تلخ  میکن یدعا م  ییخانواده ها   یبرا نیهمچن ما 

 شوند.    کینزد گریکدیبه آنها شجاعت ده تا به  رده است. وشکست خ در آنها احترام متقابل 

. به ما میبا عمل خوب  غلبه کن  یبدبر به ما شجاعت ده تا  میکن یتجربه م را یبد ی: وقتمیکن یهمه ما دعا م یبرا ما 

  کیرا ت  یرحمت تو در تمام مکان ها  یو پرتوها   میکس کننع  که نور تو را مُ  میکن یزندگ یکمک کن تا به گونه ا

   ، پدر، پسر و روح القدس   آمینیستحق عبادت هستتنها مُ   تو  ای که   ، ما را نجات ده فرما خداوندا بر ما رحم بتابد. 


