Gebet 6. Trinitats
Kollektengebet:

Herr Gott, du hast uns in der Heiligen Taufe zu deinen Kindern gemacht und uns mit neuem Leben
beschenkt: wir bitten dich, gib daß wir dir in Treue dienen und durch Tod und Grab zur fröhlichen
Auferstehung kommen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen
Geist lebt und regiert in Ewigkeit Amen.

 از ﺗو. ما را از طرﯾﻖ ﺗﻌﻣﯿد مقدس به فرزندان خود ﺗبدﯾﻞ کردهای و زندگﯽ ﺟدﯾدی به ما دادهای،خداوندا
 بگذار که ما با وفاداری به ﺗو خدمت کﻨﯿﻢ و با عبور از مرگ و قبر به رستگاری،درخواست مﯽکﻨﯿﻢ
 که با ﭘدر و روحالقدس از ازل ﺗا ابد زندگﯽ و، از طرﯾﻖ ﭘروردگار ما عﯿﺴﯽ مﺴﯿﺢ.ﭘرنﺸاطﯽ برسﯿﻢ
. ٓامﯿﻦ.فرمانرواﯾــﯽ مﯽ کﻨد
Lasst uns anrufen Gott den Allmächtigen und Herren alle Welten.
Lieber Gott, unser ganzes Leben nehmen wir aus deiner Hand. Die glücklichen und die traurigen
Stunden nehmen wir von dir. Du hast uns in der Taufe bei Namen gerufen. Deshalb wissen wir uns von
dir geliebt und müssen uns nicht mehr beweisen. Wenn wir schuldig werden, lass uns nicht fallen.
Unser Lachen und unser Weinen segnest du. Du zeigst uns den Weg zum neuen Leben. Dafür danken
wir dir mit allen Getauften in deiner weltweiten Gemeinde.
Herr Gott wir bitten für deine Kirche in der ganzen Welt. Wir bitten besonders für Christen, die um
deines Namens Willen verfolgt werden. Wir bitten um deinen Segen für die Verkündigung des Wortes
und für den Dienst der Liebe.
Herr Gott: Wir bitten dich für alle, die uns regieren. Schenke Weisheit und Rat. Hilf, dass die
Regierenden gerechte Lösungen finden für die schlimmen Probleme unserer Welt. Wir bitten dich für
diese Stadt und für alle, die darin wohnen. Wir bitten dich für die Familien und für die Schulen; wir
bitten dich, dass Menschen in Liebe und Treue miteinander leben können und von allem Bösen
bewahrt werden und zum Guten geführt werden.
Herr Gott wir bitten dich für die Heimatlosen und für die Gefangenen, für die Kranken und für die
Menschen, die an ihrem Glauben Verzweifelten. Wir bitten auch für die Menschen, die sich von der
Gemeinde Jesu getrennt haben. Wir bitten für unsere alle Seligkeit. Hilf, dass wir in der Stunde der
Anfechtung festbleiben und im Glauben bleiben bis zum Ende unseres Lebens.
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.

ﺷﻔاعت
.بﯿاﯾﯿد خداوند متﻌال و ﭘروردگار هﻣهی ﺟهان را فرا خوانﯿﻢ
 ﺗو ما را در غﺴﻞ ﺗﻌﻣﯿد به نام. چه در ﺷادی و چه در غﻢ، ما ﺗﻣام زندگﯽ خود را از دست ﺗو در ﯾافت مﯽکﻨﯿﻢ،خدای عﺰﯾﺰ
 وقتﯽ. به هﻣﯿﻦ دلﯿﻞ مﯽدانﯿﻢ که ما از ﺗو عﺸﻖ درﯾافت مﯽکﻨﯿﻢ و دﯾگر ﻻزم نﯿﺴت خود را ثابت کﻨﯿﻢ.خواندهای
 بﻨابرﯾﻦ از ﺗو با هﻣهی. راه زندگﯽ ﺟدﯾد را به ما نﺸان مﯽدهﯽ. خﻨده و گرﯾهی ما را برکت مﯽدهﯽ. ما را طرد نکﻦ،گﻨاهکارﯾﻢ
.ﺗﻌﻣﯿد داده ﺷدگان در کلﯿﺴای ﺟهانﯿت ﺗﺸکر مﯽکﻨﯿﻢ

خداوندا ،ما برای کلﯿﺴای ﺗو در کﻞ ﺟهان دعا مﯽکﻨﯿﻢ .بهوﯾﮋه برای مﺴﯿﺤﯿانﯽ که به خاطر نام ﺗو مورد ٓازار و اذﯾت قرار
مﯽگﯿرند .برکت ﺗو را برای اعﻼم کﻼمت و خدمت به عﺸﻖ درخواست مﯽکﻨﯿﻢ.
ای خداوند ،ما برای هﻣهی کﺴانﯽ که بر ما ﺣکومت مﯽکﻨﻨد دعا مﯽکﻨﯿﻢ .به ٓانها ﺣکﻣت و ٓاگاهﯽ بده .به ٓانها کﻣک کﻦ ﺗا
بتوانﻨد راه ﺣﻞهای ﺣقانﯽ برای مﺸکﻼت سخت ﺟهان ﭘﯿدا کﻨﻨد .ما برای اﯾﻦ ﺷهر و هﻣهی کﺴانﯽ که در ٓان زندگﯽ مﯽکﻨﻨد
درخواست مﯽکﻨﯿﻢ .برای خانوادهها و مدارس درخواست مﯽکﻨﯿﻢ؛ از ﺗو مﯽخواهﯿﻢ که مردم بتوانﻨد با عﺸﻖ و وفاداری با
ﯾکدﯾگر زندگﯽ کﻨﻨد و از هﻣهی ﺷر مﺤافظت ﺷوند و به سوی نﯿکوﯾــﯽ هداﯾت ﺷوند.
خداوندا ،از ﺗو برای انﺴانهاﯾــﯽ که بﯽخانﻣان و زندانﯽ هﺴتﻨد درخواست مﯽکﻨﯿﻢ ،برای بﯿﻣاران و برای افرادی که از اﯾﻣان
ناامﯿدند ،به درگاه ﺗو دعا مﯽکﻨﯿﻢ .ما هﻣﭽﻨﯿﻦ برای افرادی که خودﺷان را از کلﯿﺴای عﯿﺴﯽ ﺟدا کردهاند دعا مﯽکﻨﯿﻢ .ما
برای نجات خودمان درخواست مﯽکﻨﯿﻢ .به ما کﻣک کﻦ ﺗا در زمانهای سخت مﺤکﻢ و قوی بﻣانﯿﻢ و ﺗا ﭘاﯾان زندگﯿﻣان با
اﯾﻣان باﺷﯿﻢ.
دعای ما را از طرﯾﻖ مﺴﯿﺢ ،ﭘروردگارمان بﺸﻨو .ستاﯾﺶ و ﺷکوه بر ﺗو باد ،با ﭘدر و روحالقدس اکﻨون و هﻣﯿﺸهٓ .امﯿﻦ.

