Kollektengebet:
Allmächtiger Gott, du nimmst in wunderbarer Weise Engel und Menschen in deinen Dienst:
verleihe in Gnaden, daß deine Engel, die stets vor deinem Angesichte stehen, unser Leben und
unsere Wege auf dieser Erde bewahren. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der
mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
 از طریق لطف خود بگذر: تو فرشتگان و انسان را به طرز شگفت انگیزی به خدمت خود می گیری، خدای متعال
 از طریق. زندگی و راههای ما را در این زمین حفظ کنند،  که همیشه جلوی صورت تو ایستاده اند، که فرشتگان
 با پدر و روح القدس زندگی می کند و برای همیشه جهان را اداره می، پسر تو که،پروردگارمان عیسی مسیح
 آمین..کند در خو است می کنیم

FÜRBITTEN:
Gott in allem Streit mit der Finsternis - in uns und um uns - sende Engel des Lichtes, damit
wir nach Leib und Seele bewahrt werden und eines Tages durch sie in Abrahams Schoß
getragen werden. Heiliger und ewiger Gott, du willst das Leben für deine Schöpfung, du
willst, dass das Gute über das Böse siegt, du willst, dass die Wahrheit offenbar wird. Deine
Engel kämpfen für das Leben. Schicke deine Engel zu den Menschen, die in Gefahr
schweben, zu den Kindern, die in Angst leben, zu den Menschen, die in Unterdrückung sind
oder auf der Flucht sind. Herr Gott, schicke auch unserem Land und allen, die darin leben
weise Politiker und hilf, dass Menschen gewählt werden, die für das Wohl von allen
Menschen eintreten. Deine Engel kämpfen für die Wahrheit. Schicke deine Engel zu denen,
die durch Lügen in die Irre geführt wurden. Schicke deine Engel zu denen, die sich nach der
Wahrheit sehnen und für dieselbe eintreten. Hilf den Kindern, die lernen, was richtig und was
falsch ist. Gib uns die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Hilf uns durch deine Engel.
Deine Engel sind machtvoll, deine Engel singen dein Lob. Birg uns im Schatten ihrer Flügel,
damit wir zusammen mit ihnen singen - von der Liebe, von der Wahrheit und vom Glück, zu
dir zu gehören durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt jetzt und in
Ewigkeit Amen
 خدا فرشتگان نور را می فرستد تا جسم و روح ما را حفظ- در همه ی درگیری های ما با تاریکی درون و در اطراف ما
 تو زندگی را برای خلقت خود می خواهی و،  خدای مقدس و جاویدان. کنند و روزی توسط آنها به آغوش ابراهیم منتقل شویم
 فرشتگان خود. فرشتگان تو برای زندگی می جنگند. می خواهی که حقیقت آشکار شود، می خواهی که خیر بر شر پیروز شود
 به بچه هایی که در ترس زندگی می کنند و به افرادی که در ظلم و ستم یا فراری، را به افرادی که در معرض خطر هستند
.هستند بفرست
 کشور ما و همه کسانی را که در آن زندگی می کنند برکت بده و برای آنها سیاستمداران خردمندی بفرست و به، خداوندا
 فرشتگان خود را.انتخابات کمک کن تا افرادی که به نفع همه مردم هستند انتخاب شوند فرشتگان تو برای حقیقت می جنگند
 فرشتگان خود را برای کسانی که مشتاق حقیقت هستند و برای آن تالش می کنند.برای کسانی که با دروغ گمراه شده اند بفرست
 به ما توانایی بده تا ما أرواح. به کودکان کمک کن تا آنها بیاموزند چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است.بفرست
. از طریق فرشتگان خود به ما کمک کن.خوب و ناپاک را از هم تشخیص دهیم
 به طوری که ما با فرشته های تو آواز،  ما را در سایه بالهایشان نجات بده. و تو را ستایش می کنند، فرشتگان تو قدرتمند هستند
 به طوری که ما با فرشته های تو آواز در مورد،  ما را در سایه بالهایشان نجات بده. حقیقت و خوشبختی بخوانیم، عشق
 که در حال حاضر و برای همیشه با تو و روح القدس زندگی،  از طریق عیسی مسیح. حقیقت و خوشبختی می خوانیم، عشق
 آمین، می کند

