
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 ی ابه ما داده  یدیجد ی و زندگ  یاکرده  لی مقدس به فرزندان خود تبد  دیتعم   قیخداوندا، ما را از طر
 ی قبر به رستگار و با عبور از مرگ و    میبه تو خدمت کن  ی بگذار که ما با وفادار   م،یکنیدرخواست م

و   یازل تا ابد زندگ  ازالقدس  که با پدر و روح  ح،یمس   یس یپروردگار ما ع  ق ی . از طرمیبرس   یپرنشاط
م  یم  یــیفرمانروا

ٓ
 . نیکند. ا

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  
  . میجهان را فرا خوان یخداوند متعال و پروردگار همه  د ییایب

  
به نام   دیتو ما را در غسل تعم   و چه در غم.   یچه در شاد م،یکن یم  افت ی خود را از دست تو در   یما تمام زندگ  ز، یعز  یخدا

 ی وقت  .میخود را ثابت کن   ست یالزم ن  گریو د  میکن یم  افتیکه ما از تو عشق در  می دان یم  ل یدل نی . به همیاخوانده
 ی از تو با همه  نی . بنابریده یرا به ما نشان م  د یجد ی. راه زندگیده یما را برکت م  یهیما را طرد نکن. خنده و گر  م،یکارگناه
  . میکن یتشکر م  تی جهان یسایشدگان در کل داده   دیتعم

  



زار و اذ  یان یحیمس  یبرا   ژه یو. بهمیکنیتو در کل جهان دعا م  ی سایکل  یخداوندا، ما برا
ٓ
قرار   ت یکه به خاطر نام تو مورد ا

  . میکن یاعالم کالمت و خدمت به عشق درخواست م  یبرکت تو را برا  .رندیگیم
  

گاه میکنیدعا م  کنند یکه بر ما حکومت م  یکسان   یهمه  یخداوند، ما برا  یا
ٓ
نها حکمت و ا

ٓ
نها کمک کن تا   ی. به ا

ٓ
بده. به ا

ن زندگ یکسان   یشهر و همه  ن یا  یما برا کنند.  دایمشکالت سخت جهان پ   یبرا  ی حقان  ی هاحل بتوانند راه
ٓ
 کنندیم  ی که در ا

با   ی که مردم بتوانند با عشق و وفادار   میخواه یاز تو م  م؛ یکن یها و مدارس درخواست مخانواده ی. برامیکنیدرخواست م
  شوند.   ت یهدا  یــیکو ین  ی شر محافظت شوند و به سو  ی و از همه  کنند  ی زندگ  گریکدی

  
 مان یکه از ا  ی افراد  یو برا  ماران یب   یبرا  م، یکنیهستند درخواست م  ی و زندان  خانمان یکه ب یــیهاانسان  یخداوندا، از تو برا

. ما میکن یاند دعا مجدا کرده  ی سیع   یسایکه خودشان را از کل  ی افراد  یبرا  نی ما همچن  .می کنیبه درگاه تو دعا م  دند،یناام
با   مان یزندگ  ان یو تا پا  می بمان   یسخت محکم و قو  یها. به ما کمک کن تا در زمانمیکنیخواست م نجات خودمان در   یبرا

  . میباش  مانیا
  

مشهیالقدس اکنون و هم و شکوه بر تو باد، با پدر و روح  شی پروردگارمان بشنو. ستا  ح،یمس  قی ما را از طر  یدعا
ٓ
 . ن ی. ا


