
 

 Vorletzter Sonntag des  Kirchenjahres    

   

  Herr Gott himmlischer Vater: erwecke durch deinen Geist unsere Herzen und Gedanken, daß wir 

allezeit bedenken das Ende und dein gerechtes Gericht, damit wir unser Leben führen mit Wachen 

und Beten und ewig bei dir bleiben. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit 

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

. روح قدوست   ینجات ما فرستاد یرا برا یسیو پسرت ع یدیخلقت، ما را برگز یکه از ابتدا میپدر سپاسگزار یخدا  

  یخدا ی . خداوند پدر، امییو از پسرت اطاعت نما  میکن ست یو تقدس ز یتا در پاک یما فرستاد یپاک شدن و تسل یرا برا

  تو را سپاس   پسرجالل  پر نام  و  مییتا در تقدس تو رفتار نما  رما ف یاریما را  ،یپاک یهمتا، ا یب یقدوس، ا یا ث،یتثل

. ما  میکن افتیو برکت تو را در تی،  ما را از اسارت روح خودمان نجات بده تا امن ییکوی. خداوندم ، تو خداوند نمیگو

  قضاوت    در که یافراد برای   مییگومی . سپاس میدرک کن یدر نظر دار مانیرا که برا یخاص  زیکن تا هر چ  تیرا حما 

  میکنیگرفتند. به درگاه تو دعا م   یافراد که قبول همه   ی برا مییگو ی .  سپاس م  بدهندشهادت را  حیمس یسیع بودندآماده 

  یبرا ما   ست.ا یقبول شهیهم حیمس یسیع قیگرفتند. به آنها نشان ده که راه نجات خدا از طر    یکه منف یافراد یبرا

. روح ما را قدرت بده تا   است  یکه دادگاه خدا مهمتر از دادگاه انسان میدرک کن میتوانب. اجازه بده تا  میکنیهمه دعا م

هستند و   یماریکه، دچار ب میطلب یم  زانمانیعز  یرا برا تو .. خداوندممیروز قضاوت خدا آماده باش یبرا میبتوان

کن!. پدر هم   یجار  ما   را در جسم و روح   ی. شفا میکن  یدعا م نمی شناسندتو را  قتیکه هنوز حق یکسان یبرا نیهمچن

  خودت  ی وجود قتیجان مردم  را بر حق یکه چشمها و گوشها  میطلب یبه ما بده. پدر م یاریهوشو   یداریاکنون روح ب

تو از  ،یمطلق هست یدانا  یقادرمطلق و خدا یقدوس ،خدا یخدا  ،که تو تنها حاکم مطلق میکنی. پدر اعالم مییبگشا 

 . نیبود، آم یو تا ابد خواه یاازل بوده

Fürbitten: 

Wir danken dir Gott, dass du uns vor Beginn der Schöpfung erwählt hast und deinen Sohn Jesus zu 

unserer Rettung geschickt hast. Und den Heiligen Geist zu unserer Heiligung und zu unserem Trost 

geschickt hast, damit wir in Reinheit und im Heiligen Leben deinem Sohn gehorsam sein können. Gott 

Vater, Oh Heiliger Dreieinigkeit. Oh du Gott ohne Ende. Oh du Reine! Schenke uns, dass wir nach 

deinem Willen leben!  Zur Ehre und zum Dank deines Sohnes. Oh Gott befreie uns von dem geistlichen 

Gefängnis. Damit wir dein Schutz und deinen Segen erfahren dürfen.   Führe uns, damit wir das 

Besondere, das du für unser Leben vorbereitet hast, verstehen können. Wir danken dir für alle 

Menschen, die   zum Anlass Ihres Gerichtstermins Zeugnis von Jesus Christus geben konnten. Wir 

danken dir für die Anerkennung, die manche bekommen haben. Wir bitten auch für diejenigen, die 

nicht Anerkennung bekommen haben. Hilf   ihnen zu verstehen, dass die Rettung durch Jesus Christus 

immer eine positive Anerkennung ist.  Wir bitten dich für uns alle, bereite uns für das letzte Gericht 

vor. Hilf uns zu verstehen, dass das Gericht Gottes anders ist als das weltliche Gericht. Barmherziger 

Vater, wir bitten dich für alle unsere Lieben. Für solche, die schwer krank sind und auch für solche, die 

dich noch nicht kennen. Schenke Heilung nach Leib und Seele! Wir bitten dich öffne Ohren und Herzen, 

dass die Menschen deine Wahrheit erkennen!  Vater im Himmel wir bekennen, dass du allein Gott bist! 

Du allein bist volle Weisheit, Kraft und Liebe Weisheit!  Durch Jesus Christus unseren Herrn AMEN. 

 

اندیشیم تا  بی  توقضاوت عادالنه  به وگی دزن ما همیشه به پایان  تا  ،  بیدار کن خود روح پدر آسمانی خداوندا: ذهنهای ما را از طریق 

  تو، که با توطریق او، پروردگار ما عیسی مسیح، پسر از  .   بمانیمبا تو  ههمیشتوانیم  ب تا یم باشدعا در کنار تو با  و   باشیمبیدار   بتوانیم 

 می کند. آمین  فرمانروایو روح القدس زندگی می کند وتا ابد 

 



  


