Gebet 3. Trinitatis
Kollektengebet:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen. Ohne dich ist nichts in der Welt beständig noch heilig:
hilf uns in deiner Barmherzigkeit, die vergänglichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht
verlieren. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und
regiert in Ewigkeit Amen.

بدون تو هیچ چیز در جهان وفادر و مقدس. تو حافظ همه کسانی هستی که به بر تو توکل می کنند، خدایا
 در طبق رحمت خود به ما کمک کن تا با کاالهای گذرا اینگونه رفتار می کنیم تا زندگی ابدیت خود را از:نیست
 که با پدر و روح القدس زندگی می کند و برای همیشه جهان را اداره می، از طریق پروردگار ما عیسی مسیح.دست ندهیم

. کند

Fürbitten
Jesus Christus, allmächtiger Gott, Du willst, dass wir füreinander leben. Darum
bringen wir vor dich die Einsamkeit aller Menschen 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. Gib uns Weisheit und Mut in die Zukunft zu
schauen und das Evangelium von Jesus Christus von hier aus in aller Welt zu
verkündigen. 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

 به همین دلیل برای افرادی خلوت و. تو می خواهی که ما برای یکدیگر زندگی کنیم، عیسی مسیح خداوند متعال
 به درگاهی تو دعا. اجازه بده که افراد پیر و جوان در جهان در پیش گاه تو پناه در یافت کنند:گمگشتگان دعا می کنیم
می کنیم به ما همدلی برای دیگرن بده
 کسانی که می ترسند اعتماد به نفس بده! به آنسان هایی که ضعیف هستند:ناامیدی دنیایمان را پیش تو می آوریم
 به آنسان هایی که تحت آزار و اذیت هستند کمک کن تا حق. به آنسان هایی که قوی هستند فروتنی بده.توانای بده
 به ما کمک کن تا درک کنیم که. به ما صداقت در تجارت بده: برای تجارت دعا می کنیم.بشر را نگاه داشته باشند
 کلیسا را بیدار کن تا در آن زمانی که ضعیف. برای کلیسا دعا می کنیم.زندگی بسیار بزرگتر از تجارت است
 به ما. اجازه بده کلمه تو در سراسر جهان شنیده شود، هدف خود را به کلیسا آشکر کن.است قدرت تو را درک کند
 تو اجازه دادید.خرد و شجاعت بده تا به آینده بنگریم و از این جا مواعظ انجیل مسیح را در سرتاسر جهان اعالم کنیم
 تو عشق را به ما نشان داده ای با کمک. تو به ما انجیل ارزشمند داده ای.که ما تحت برکت و صلح زندگی می کنیم
 ما تو را صدا می کنیم.وفاداری خود با ما بمانی اگر اشتباه کرده ایم به ما اطالع بده و راه خوبی به ما نشان بده
 آمین.تو زندگی می دهی و از ابدیت تا ابد بر دنیا اداره می کنی...

