
  

Kollektengebet:  

Wir bitten dich, allmächtiger Gott.  Gib deiner Kirche den Heiligen Geist, daß sie das Evangelium mit 

Freuden verkündige, dir in beständigem Glauben diene und im Bekenntnis deines Namens bis ans 

Ende bleibe.   Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt 

und regiert in Ewigkeit Amen.  

تو را  و      انجیل را  با شادی اعالم کندکلیسا   تا   سوی ما ارمغان کن ما به درگاه خداوند متعال دعا می کنیم: روح القدس را به   

بماند. از طریق پروردگار ما عیسی مسیح، که با پدر   ر وفادا انزم آخر تا   تو ایماِن ثابت خدمت کند, و در اعتراف اسم  ریقاز ط

   .می کند و برای همیشه جهان را اداره می کندو روح القدس زندگی 

Fürbitten 

 Jesus Christus, allmächtiger Gott, Du willst, dass wir füreinander leben.  Darum bringen wir vor dich 

die Einsamkeit vieler alter und auch junger Menschen auf der Welt.  Mach Mut, dass wir aufeinander 

zugehen und mitfühlen.   

 Wir bringen  vor dich die Hoffnungslosigkeit in unserer Welt: Gib denen Mut, die Angst haben, 

schenke Vertrauen den Unsicheren und Trost den Traurigen. Schenke den Schwachen Stärke und den 

Starken Demut. Wir bitten dich für die Verfolgten und Entrechteten. Hilf ihnen zu ihrem Recht. 

Wir bitten für mehr Rücksicht und Aufrichtigkeit in Handel und Gewerbe. Lass erkennen, dass Leben 

weit mehr ist als Handeln und Kaufen und Verkaufen. 

Wir bitten dich für deine Gemeinde, wecke die Kirche, wo sie schläft, stärke sie, wo sie zu schwach 

ist. Zeige ihr, das Ziel, das sie nachstreben soll.  Lass dein Wort laut werden in aller Welt. 

Sei in besonderer Weise bei den Völkern auf Erden, die um Recht und Freiheit kämpfen. Lass ihre 

Leiden nicht umsonst sein. Du hast uns unter dem Segen des Friedens wohnen lassen. Du hast uns 

das kostbare Evangelium geschenkt. Du hast uns deine Liebe gezeigt. Bleibe bei uns mit deiner 

treuen Hilfe. Lass uns erkennen, wenn wir auf Irrwegen sind und zeige uns deinen guten Weg.  Wir 

rufen dich an. Der du Leben schenkst und von Ewigkeit zu Ewigkeit regierst. Amen.     

 دعا  

  یار یبس ییِ ما در مورد افراِد تنها  لیدل  نی. به هممیکن یزندگ گر ی کدی یکه ما برا دی خواه ی م  توخداوند متعال ،  حیمس یسیع

 .ی کن گر یکدی با  یشدن   همدل کیبه نزد قیما را تشو  م یخواه ی. از شما مم یکن یو جوان  در جهان به درگاه شما دعا م ر یافراد پ

ترسند،  به آنها شهامت بده!  و به آنها اعتماد به نفس   یکه م  ی: به کسانمی شما  قرار  آورد یرو شیرا پ یدیخود ناام یایما در دن 

که تحت آزار و اذیت هستند قدرت ده به آنها   یهستند و کسان  فیکه ضع  ییباشند. به انسان ها یه قوبده تا در مقابل غم و اندو

  .دیبده یفروتن یقو  یهارا بدست آورند و به همهٔ افراد و انسان  نکمک کن تا حق خودشا

 بزرگتر از تجارت است. ار یبس یرا به ما بده که ،زندگ دانش نی: به ما صداقت در  تجارت ده. امیکن یدر مورد تجارت دعا م ما
.  د یکن تیاست تقو  فیکه ضع یکن تا در آن زمان دار یب م،یرا که در آن خواب هست ییسایکل . م یخواه یم سایکل یما از شما برا

    .دیشو دهیکلمه شما در سراسر جهان شن دی ده اجازه د،ینشان ده سا یهدف خود را به کل

 .باشد هودهیکه رنج آنها ب دی کنند،  اجازه نده یمبارزه م یعدالت و آزاد یکه برا ینیاقوام زم در 

با کمک   ی. شما عشق را به ما نشان داددی ارزشمند داده ا لی. شما به ما انجمیکن ی که ما تحت برکت و صلح زندگ دیاجازه داد شما

  .د یده  یما نشان م یبرا یو راه خوب دی به ما اطالع ده میاگر اشتباه کرده ا د یخود با ما بمان یوفادار 

 نی. آمتیداد از ابد تا ابد یات ادامه خواه  یو شما به زندگ میخوان یما شما را م 


