
Gebet 5. Trinitatis 

Kollektengebet:  
Herr Gott, himmlischer Vater: gib deiner Gemeinde den Geist der Wahrheit und des Friedens damit 
wir deinen Willen erkennen und von ganzem Herzen tun, was dir gefällt.  Durch unseren Herrn Jesus 
Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit Amen. 

سمان
ٓ
قلب   میو از صم میتو را درک کن یاراده میکه ما بتوان ی و صلح بده به طور  قتیخود روح حق یسا یکل به :یپروردگارا، پدر ا

نچه را که تو دوست دار 
ٓ
 یــیو فرمانروا یالقدس از ازل تا ابد زندگه با پدر و روحک ح، یمس یسیپروردگار ما ع قی. از طرمیانجام ده ی ا
م یم

ٓ
  . ن یکند. ا

Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nachfolge. Hilf, dass wir deinen Ruf hören und annehmen, 
damit wir den Weg gehen, den du für uns bestimmt hast. 

Dein Weg ist ein Weg des Friedens. So bitten wir dich für die Menschen, die Krieg wollen und Krieg 
führen, dass du ihnen den wahren Weg des Lebens zeigst, damit die Menschen, die unter Krieg, Hass 
und Verfolgung leiden, wieder in Freiheit deinen heiligen Namen preisen können. 

Dein Weg ist ein Weg der Liebe. So bitten wir dich für alle, die Hilfe brauchen, die einsam und allein 
sind, dass du Menschen zu ihnen führst, die ihnen deine Liebe offenbaren. 

Dein Weg ist ein Weg der Gemeinschaft. So bitten wir dich für die Menschen, die uns im Glauben 
verbunden sind in der ganzen Welt. Lass deinen Geist unter ihnen wirksam sein. 

Dein Weg ist ein Weg der Versöhnung. So bitten wir dich für die, die schuldig geworden sind und 
nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Lass sie erkennen, dass du dich dem zuwendest, der 
seine Schuld bekennt und bereut. 

Dein Weg ist der einzige Weg der Freiheit. So bitten wir dich für alle, die gefangen sind – manche 
Menschen sind in Drogen oder anderen Süchten gefangen; manche in ihrer kleinen Welt, die keinen 
Raum lässt für deine unermessliche Weite. Hilf, dass sie das Geschenk der Freiheit  an Leib und Seele 
erfahren dürfen. 

Dein Weg ist ein Weg des Heils. So bitten wir dich für alle Schwachen, für alle Kranken, für die 
Sterbenden. Lass sie erfahren, dass dein Heil alles durchdringt, auch den größten Schmerz. Gib 
Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit – Hoffnung auf ein Leben in dir. 

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. 

  دعا 

 مانیرا که تو برا یراه میتا بتوان میر یو بپذ میرا بشنو تی. به ما کمک کن تا صدام یتا دنبالت کن یکنی تو ما را صدا م  ح،یمس یسیپروردگار ع
  . میدنبال کن یاکرده  نییتع

نها راه زندگ م،یکنیدعا م افروزندی که جنگ م یافراد یبرا نیلح است. بنابراراه تو راه ص
ٓ
که از   یتا مردم ،یرا نشان بده یواقع یتا تو به ا

زار رنج م
ٓ
زاد  برند،یجنگ، نفرت و ا

ٓ
  کنند.  نیتحس یبتوانند دوباره نام مقدس تو را با ا

که   یبفرست یافراد شانیتا تو برا م،یکنیدارند و تنها هستند دعا م ازیکه به کمک ن یکسان یهمه ی ما برا نیراه تو راه عشق است. بنابرا
نها نشان بدهند.

ٓ
  عشقت را به ا

نها کار  انی. باشد که روح تو در ممیکنی با ما متحد هستند، دعا م مانیا که در کل جهان از راه یافراد یبرا نیراه تو راه رفاقت است. بنابرا
ٓ
ا

  کند. 



شت
ٓ
ن چکار کنند، دعا م دانندیکه بار گناه بردوش دارند و نم یکسان یبرا نیاست. بنابرا یراه تو راه ا

ٓ
 ی. بگذار بدانند که تو به کسانمیکنی با ا

ن توبه کنند، نزد
ٓ
  . یهست کیکه به گناه خود اعتراف و از ا

زاد
ٓ
نها دربند مواد مخدر  یبعض  - میکنی ستند دعا م ه ریکه اس یکسان یهمه یبرا  نیاست. بنابرا یراه تو تنها راه ا

ٓ
 هستند؛ ادهایاعت  گرید ایاز ا

نها در دن یبرخ
ٓ
نها کمک کن تا هد یانتهای وسعت ب یبرا یــیکوچک خود که جا یایاز ا

ٓ
زاد یهیتو ندارد گرفتارند. به ا

ٓ
را در جسم و روح  یا

  تجربه کنند. 

نها بفهمند که نجات تو در همه م یکنی به مرگ هستند دعا م کیو نزد ماریب ف،یکه ضع یکسان یبرا  نیراه تو راه نجات است. بنابرا
ٓ
. بگذار تا ا

 در تو.  یبه زندگ دیبده...ام دیام یدیدردها. در زمان ناام نیبزرگـتر یحت  کندینفوذ م زیچ

م شهیالقدس اکنون تا همو شکوه بر تو باد، با پدر و روح شیپروردگارمان بشنو. ستا ح،یمس قیما را از طر یدعا
ٓ
  .نی . ا


