
Gebet Erntedankfest  

Kollektengebet:   

 Allmächtiger Gott, deiner Güte verdanken wir Gesundheit und Kraft zur Arbeit: wir bitten dich, gib, daß wir im 

Frieden unserm Beruf nachgehen und unsern Mitmenschen dienen können.    Durch unsern Herrn Jesus 

Christus, deinen Sohn/ der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen   

    

:    بگذارکه ما  میکن ی به درگاه تو دعا م می, و کار کنمیدر حال حاضر  سالمت باش میتوان یتو,  م  ی    نیتواو  لطفخداوند متعال،   به خاطر   

پسر تو که، با پدر و روح   ح،یمس ی سیپروردگارمان ع قی... از طرمیریحرفه خود را در آرامش و خدمت به همنوعان خود به کار گ میبتوان

   نی. . آممی کن  یکند درخواست م  ی جهان را اداره م شهیهم ی و برا کندی م  ی القدس زندگ

  

FÜRBITTEN:  

Allmächtiger Gott, Du hast deine Welt gut geschaffen und hast uns von allem genug gegeben. Und doch gibt es 

unter uns Ungerechtigkeit und Not. Wir beten für Menschen, die Hungersnot leiden; Menschen, die Verfolgung 

leiden und fliehen müssen; wir beten besonders für deine Kirche, die überall in der Welt Verfolgung und 

Unterdrückung erleiden muss. Wir beten für Menschen, die von ihren Familien verlassen wurden. Wir beten 

auch für die Politiker. Und für die Menschen, die Verantwortung in Wirtschaft, Gesellschaft und in der 

Wissenschaft tragen. Hilf uns Menschen mit den Herausforderungen unserer Zeit richtig umzugehen. 

Barmherziger Gott: Wir loben und preisen dich, daß du uns bisher gnädig erhalten hast. Du hast uns reich 

beschenkt. Mache auch uns bereit, Menschen zu helfen, die in Not sind. Gib, daß wir so leben, dass wir dich 

Schöpfer von allem preisen können. Hilf uns, dass wir verkündigen können, dass Jesus der Retter der Welt ist. 

Und schenke deinen Heiliger Geist, dass wir im Glauben bleiben und viele Menschen zum Glauben kommen 

können. Das bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn,  dem mit dir und dem Heiligen Geist sei Lob und 

Preis, Ehre Herrlichkeit jetzt und immerdar von  Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.   

 دعا

در   ییازهایو ن ی عدالت یحال ب نی. و در عی به همه ما داده ا یبه اندازه کاف ز یو همه چ ی کرد جاد یا ی متعال، تو جهان خود را به خوب خداوند

که آزار و   ی افراد ی برا نیما همچن   م؛یاور ی تو م ش یپ برندیرنج م   یقحط لیکه به دل   ی افراد ی خود را برا یدارند. ما دعا ما وجود  انیم

رنج   ت یاز آزار و اذ د یکه در همه جا با م،یکن  یتو دعا م  یسایکل  یما مخصوصاً برا   م؛یکن ی فرار کنند دعا م دیکنند و با  یرا تجربه م    تیاذ

که   ی افراد ی . و برامیکن ی دعا م استمدارانیس یبرا  نی. ما همچنمیکن  یرها شده اند دعا م   شان یکه توسط خانواده ها  یافراد  یببرند. ما برا 

مهربان: ما تو را   ی زمان ما مقابله کنند.  خدا  یدر کسب و کار جامعه و علم را بر عهده  دارند. به مردم کمک کن تا با چالش ها  تیمسئول

کمک     ی پس ما را برا ،ی. تو به ما ثروت دادیا  رفتهی خود پذ یتا به امروز ما را با مهربان رای ز میکن  یم   یو از تو سپاسگزار میکن ی م ش یستا

نجات دهنده جهان است.   ی سیکه ع می. به ما کمک کن تا اعالم کنمی کن ش یرا ستا  زی سازندگان همه چ میبگذار که ما بتوان  آماده کن. ازمندان ین هب

  ی سیع ما خداوند   قیرا از طر ن ی. ما ااورندیب مانیاز مردم بتوانند ا ی اریو بس میبمان مانیدر ا میو روح القدس خود را به ما   بده  تا بتوان

.در حال حاضر   میکنی م  ش ی. با جالل و شکوه و عظمت و افتخار ، تو را ستامیکنی کند درخواست م   یم  ی که با تو و روح القدس زندگ ح،یمس

 نی، آم شهیهم یو برا 

 

 


