Kollektengebet:
Wir bitten dich, allmächtiger Gott. Gib deiner Kirche den Heiligen Geist, daß sie das Evangelium mit
Freuden verkündige, dir in beständigem Glauben diene und im Bekenntnis deines Namens bis ans
Ende bleibe. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt
und regiert in Ewigkeit Amen.

مان ﭘاﯾدار
ِ  روح القدس را به ما ارمغان ده تا ﮐلﯿﺴا انجﯿﻞ را با شادی اعﻼم ﮐﻨد و به تو از طرﯾﻖ اﯾ:ما به درگاه تو خدای متعال دعا مﯽﮐﻨٓﯿﻢ
 ﮐه با ﭘدر و روح القدس از ازل تا ابد زندگﯽ و، از طرﯾﻖ ﭘروردگار ما عﯿﺴﯽ مﺴﯿﺢ. و در اعتراف به نام تو تا اخر زمان وفادار بماند،خدمت ﮐﻨد
ٓ
. امﯿﻦ.اداره مﯽﮐﻨد
Fürbitten
Jesus Christus, allmächtiger Gott, Du willst, dass wir füreinander leben. Darum bringen wir vor dich
die Einsamkeit vieler alter und auch junger Menschen auf 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.
Sei in besonderer Weise bei den Völkern auf Erden, die um Recht und Freiheit kämpfen. Lass ihre
Leiden nicht umsonst sein. 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 ما تﻨﻬاﯾــﯽ بﺴﯿاری از افراد ﭘﯿر و جوان را در دنﯿا به درگاه تو. تو مﯽخواهﯽ ﮐه ما برای ﯾﮑدﯾﮕر زندگﯽ ﮐﻨﯿﻢ، خدای متعال،عﯿﺴﯽ مﺴﯿﺢ
. به ما جرات بده تا به ﯾﮑدﯾﮕر نزدﯾﮏ شوﯾﻢ و باهﻢ همدلﯽ ﮐﻨﯿﻢ.عرﺿه مﯽﮐﻨﯿﻢ
. تﺴلﯽ، و به ماتﻢ زدگان، به ﮐﺴانﯽ ﮐه مرددند اعتماد به نفس، به ترﺳﯿدگان شﻬامت بده:ما ناامﯿدی دنﯿای خود را به درگاه تو عرﺿه مﯽﮐﻨﯿﻢ
 به ٓانﻬا ﮐمﮏ ﮐﻦ تا به. از تو برای ﮐﺴانﯽ ﮐه تحت ٓازار و اذيت هﺴتﻨد و محروم ماندهاند درخواﺳت مﯽﮐﻨﯿﻢ. فروتﻨﯽ،به ﺿعﯿفان نﯿرو بده و به زو ٓراوران
.عدالت برﺳﻨد
. اجازه ده ﮐه ما درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐه زندگﯽ بﯿﺶ از معامله ﮐردن و خرﯾد و فروش اﺳت.برای احترام و صداقت بﯿﺸتر در تجارت درخواﺳت مﯽﮐﻨﯿﻢ
 به ﮐلﯿﺴا مقﺼدی را ﮐه باﯾد برای ٓان. تقوﯾتﺶ ﮐﻦ، بﯿدارش ﮐﻦ و ٓانجا ﮐه ﺿعﯿﻒ اﺳت، ٓانجا ﮐه در خواب اﺳت،برای ﮐلﯿﺴای تو درخواﺳت مﯽﮐﻨﯿﻢ
. اجازه بده ﮐه ﮐﻼم تو در ﺳراﺳر جﻬان شﻨﯿده شود.بﮑوشد نﺸان بده
. بﮕذار ﮐه رنج ٓانﻬا بﯿﻬوده نباشد. همراه باش،به وﯾﮋه با مردمﯽ ﮐه در زمﯿﻦ برای عدالت و ٓازادی مبارزه مﯽﮐﻨﻨد
. با ﮐمﮏ وفادار خود با ما بمان. تو عﺸقت را به ما نﺸان دادهای. تو به ما انجﯿﻞ ارزشمﻨد را دادهای.تو اجازه دادهای ﮐه ما تحت برﮐت صلﺢ زندگﯽ ﮐﻨﯿﻢ
. تو ﮐه زندگﯽ مﯽبﺨﺸﯽ و از ازل تا ابد فرمانرواﯾــﯽ مﯽﮐﻨﯽ، ما تو را مﯽخوانﯿﻢ.اجازه بده ﮐه اشتباهاتمان را درک ﮐﻨﯿﻢ و به ما راه راﺳت خود را نﺸان بده
.ٓامﯿﻦ

