
Gebet 10. Trinitatis  
  

Kollektengebet:  

Höre, Herr, voll Erbarmen das Beten deiner Kinder und lehre uns bitten, was dir wohlgefällt/ 
damit du uns geben kannst, wonach wir verlangen.   Durch unsern Herrn Jesus Christus, 
deinen Sohn/ der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  

رزوهایمان طبق اراده ورده شدن ا  ی تو دعا کنیم.  خداوندا، دعای فرزندان خود را با دلسوزی بشنو و به ما بیاموز که برای برا 
مین.مانروای  ی میالقدس از ازل تا ابد زندگی و فر از طریق پروردگارمان عیسی مسیح که با تو و روح    کند. ا 

Kirchengebet:   

Heiliger Gott und Vater, aus Liebe hast du das jüdische Volk angenommen und zu 
deinem Eigentum erwählt. Trotz Ungehorsam, Untreue und Schuld, trotz Ablehnung 
und Verfolgung von anderen Völkern hast du sie bewahrt und gnädig erhalten.  

Hilf, dass Israel den Frieden mit seinen Nachbarn suchen kann. Hilf auch, dass 
Palästinenser und Israelis in Frieden gemeinsam leben können.  

Durch Christus hast du uns aus allen Völkern berufen und uns zu Priestern für die 
ganze Welt gemacht. Oft hat deine Kirche den Weg der Liebe verlassen. Und 
trotzdem hast du sie niemals verlassen.  

Wir bitten für die Menschen, die in Kriegsnot sind. Vor allen Dingen bitten wir für das 
ukrainische und russische Volk. Schenke, dass Frieden wieder hergestellt werden 
kann und dass die Menschen in Frieden leben können. 

Schenke uns Aufmerksamkeit in unserer Gemeinde und in unserer Nachbarschaft, 
damit wir für die Not der Menschen einstehen können. Für die Kranken bitten wir um 
Heilung, für die Sterbenden bitten wir für Frieden und ewiges Heil. Das alles bitten 
wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Amen. 

 دعا

نها را متعلق به خود کرده یارفتهیرا پذ  هودیعشق مردم   یمقدس و پدر، تو از رو  یخدا یا    انت یخ ،ی. با وجود نافرمانیاو ا 
زار د نها را حفظ کرده گران،یاز طرف د دنیو گناه، با وجود طرد شدن و ا   .یاو مورد لطف خود قرار داده یاا 

کمک کن تا بتوانند با   هایل یو اسرائ هاین یبه فلسط نیخود باشد. همچن  گانیکمک کن تا به دنبال صلح با همسا لیبه اسرائ
 کنند. یهم در صلح زندگ

تو اغلب راه عشق را ترک  ی سای. کل یاو کاهن تمام جهان کرده یاها فراخوانده ملت یهمه  انیاز م ما را حیمس قیتو از طر
 .یاحال تو هرگز او را ترک نکرده نی است و با اکرده



مردم  . بگذار که از نو صلح برقرار شود تا هیو رس نیمردم اوکرا ژهیبه و م،یکنیجنگ هستند دعا م طیکه در شرا یافراد یبرا
رامش زندگ  کنند. یبتوانند در ا 

ورده کن یازها ین می توجه کن تا بتوان مانیگیانجمن و همسا طیبه ما در مح افراد در   یشفا و برا ماران یب ی. برامیمردم را برا 
ممیکن یالقدس درخواست مرا به نام پدر، پسر و روح  نها یا ی. ما همهمیطلبیم یحال مرگ صلح و نجات ابد  . نی. ا 

 


