Gebet 6. Trinitats
Kollektengebet:
Herr Gott, du hast uns in der Heiligen Taufe zu deinen Kindern gemacht und uns mit neuem Leben beschenkt: wir bitten
dich, gib daß wir dir in Treue dienen und durch Tod und Grab zur fröhlichen Auferstehung kommen. Durch unseren Herrn
Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit Amen.

 از تو در. ما را از طریق تعمید مقدس به فرزندان خود تبدیل کردی و زندگ جدیدی به ما دادی،خداوندا
قب به رستگاری پر نشایط
 بگذار که ما با وفاداری به تو خدمت کنیم و با عبور از مرگ و ر،خواست یم کنیم
. آمی. که با پدر و روح القدس از ازل تا ابد زندگ و فرمانروای یم کند، از طریق پروردگار ما عییس مسیح.برسیم

Lasst uns anrufen Gott den Allmächtigen und Herren alle Welten.
Lieber Gott, unser ganzes Leben nehmen wir aus deiner Hand. Die glücklichen und die traurigen Stunden nehmen wir von dir. Du
hast uns in der Taufe bei Namen gerufen. Deshalb wissen wir uns von dir geliebt und müssen uns nicht mehr beweisen. Wenn
wir schuldig werden, lass uns nicht fallen. Unser Lachen und unser Weinen segnest du. Du zeigst uns den Weg zum neuen Leben.
Dafür danken wir dir mit allen Getauften in deiner weltweiten Gemeinde.
Lasst uns der Herrn anrufen. Erhöre unser Gebet!

Herr Gott wir bitten für deine Kirche in der ganzen Welt. Wir bitten besonders für Christen, die um deines Namens Willen verfolgt
werden. Wir bitten um deinen Segen für die Verkündigung des Wortes und für den Dienst der Liebe. Lasst uns der Herrn anrufen.
Erhöre unser Gebet!
Herr Gott: Wir bitten dich für alle, die uns regieren. Schenke Weisheit und Rat. Hilf, dass die Regierenden gerechte Lösungen
finden für die schlimmen Probleme unserer Welt. Wir bitten dich für diese Stadt und für alle, die darin wohnen. Wir bitten dich
für die Familien und für die Schulen; wir bitten dich, dass Menschen in Liebe und Treue miteinander leben können und von allem
Bösen bewahrt werden und zum Guten geführt werden. Lasst uns den Herren anrufen. Erhöre unser Gebet!
Herr Gott wir bitten dich für die Heimatlosen und für die Gefangenen, für die Kranken und für die Menschen, die an ihrem Glauben
Verzweifelten. Wir bitten auch für die Menschen, die sich von der Gemeinde Jesu getrennt haben. Wir bitten für unsere alle
Seligkeit. Hilf, dass wir in der Stunde der Anfechtung fest bleiben und im Glauben bleiben bis zum Ende unseres Lebens.
Erhöre unser Gebet, durch Christus, unseren Herrn. Dir sei Lob und Preis mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und für alle Zeit.
Amen.

شفاعت
.بیایید خداوند متعال و پروردگار همه جهان را فرا خوانیم
 تو ما را در غسل. چه در شادی و چه در غم، ما تمام زندگی خود را از دست تو در یافت می کنیم،خدای عزیز
 اگر. به همین دلیل می دانیم مورد عالقه تو هستیم و دیگر الزم نیست خود را ثابت کنیم.تعمید به نام خوانده ای

 برای این ما از تو با همه. تو به خنده و گریه ی ما برکت یم دیه و راه زندگ جدید را به ما نشان یم دیه. ما را رها نکن،گناه کردیم
! صدا ی ما را بشنو: به درگاه تو دعا یم کنیم، خداوندا.ی تعمید داده شدگان در کلیسای جهای تو تشکر یم کنیم
. به ویژه برای مسیحیای که به خاطر نام تو مورد آزار و اذیت قرار یم گبند، ما برای کلیسای تو در کل جهان دعا یم کنیم،خداوندا
! صدا ی ما را بشنو: به درگاه تو دعا یم کنیم، خداوندا.برکت تو را برای اعالم کالمت و خدمت در عشق در خواست یم کنیم
 به آنها کمک کن تا بتوانند راه. به آنها حکمت و آگایه بده.  ما برای همه کسای که بر ما حکومت یم کنند دعا یم کنیم،ای خداوند
. ما برای این شهر و برای همه کسای که در آن زندگ یم کنند در خواست یم کنیم.خوی برای مشکالت جهان پیدا کنند
حل های ر
ما برای خانواده ها و مدارس درخواست یم کنیم؛ از تو یم خواهیم که مردم بتوانند با عشق و وفاداری با یکدیگر زندگ کنند و از
! صدا ی ما را بشنو: به درگاه تو دعا یم کنیم، خداوندا.رش بدی نجات پیدا کنند و به سوی تو هدایت شوند

خداوندا ،از تو برای انسان های که ری خانمان و زندای هستند در خواست یم کنیم ،برای بیماران و برای افرادی که از ایمانشان
ناامید هستند ،برای همه آنها به درگاه تو درخواست یم کنیم .ما همچنی برای افرادی که از کلیسای عییس جدا شده اند دعا یم
کنیم .ما برای نجات خودمان درخواست یم کنیم .به ما کمک کن تا در زمان های چالش برانگب محکم و قوی بمانیم و تا پایان
زندگیمان با ایمان باشیم.
دعای ما را از طریق مسیح ،پروردگارمان بشنو .ستایش و شکو ه از آن توست ،با پدر و روح القدس از اکنون تا همیشه .آمی.

