
Gebet 8. Trinitatis  

Kollektengebet:   
 

Herr, himmlischer Vater, über uns ist der Name deines Sohnes genannt: hilf, daß wir uns abwenden 
von Unrecht und Unfrieden und heilige uns, damit wir Frucht bringen, die bleibt. Durch unsern Herrn 

Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.  

 

  م ي و نزاع دور شو  یعدالت  ی : به ما کمک کن تا از بم ينام پسر تو را بر خود دار ، یخداوندا، پدر آسمان
  ح،ي مس ی سيپروردگار ما ع  ق يکه بمانند. از طر م ي اوريبار ب به   یمعنو  یها وه ي کن تا م سي و ما را تقد 

  . ن يآم . کند ی م يی و فرمانروا   یالقدس از ازل تا ابد زندگپسر تو که با تو و روح 

Lasst uns beten zu Gott unserem Vater: Gib deiner Kirche bei uns und überall den Mut, deine Wahrheit 

zu bekennen.   Hilf uns allen, dass wir im Bekenntnis zu Jesus Christus treu bleiben.    

Herr, du hast in deiner Liebe den Wechsel von Arbeit und Ruhe gemacht. Gib, dass wir unsere Freizeit 

fröhlich verbringen und neue Kraft für den Alltag bekommen.  

Wir bitten dich für Menschen, die Gottes Wege in ihrem Leben suchen. Wir bitten für Menschen, die ihre 

Orientierung verloren haben und nicht mehr wissen, wie sie sich im Leben entscheiden sollen. Hilf, dass 

sie nicht zwischen verschiedenen Meinungen hin und her gerissen werden. Hilf, dass sie deinem Wort 

treu bleiben können.  

Sei mit denen, die in Not und Bedrängnis sind. Halte deine Hand über sie und lass sie erfahren, dass 

keine Not zu groß ist für deine Hilfe.  

Sei nahe allen, die einsam und krank sind, die Hilfe brauchen oder sich vernachlässigt fühlen. Gib uns 

offene Augen und Herzen, dass wir für Menschen in Not Zeit und Kraft haben.   

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 auch dass die Lebensmittel, die in Odessa gehalten werden, den Weg 

zu den hungrigen Völkern finden können. 

Vater im Himmel, höre unser Gebet in der Not unserer Tage, und lass alle Menschen in Sicherheit und 

Frieden leben, durch deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der mit dir lebt und 

herrscht in Ewigkeit.   Amen. 

 

 دعا 
خود را نزد ما و در همه جا شجاعت ده تا   یسای: خداوندا، کلمیبه درگاه خداوند، پدرمان دعا کن دییایب

  . میوفادار بمان  حیمس یسیما کمک کن تا در اقرار ع یتو را اقرار کند. به همه قتیحق

  ی. بگذار که اوقات فراغتمان را با خوشحالیاکار و استراحت را برقرار کرده یپروردگارا، در عشق خود، چرخه
  . می اور یتازه به دست ب  یرو یروزمره ن یزندگ یو برا میبگذران



خود را از   ی ر یگکه جهت یافراد ی. برامیکنی خود به دنبال راه خدا هستند دعا م یکه در زندگ یافراد یبرا
نها کمک کن تا ب .میکنی دعا م  رندیبگ میچگونه تصم یدر زندگ دانندی نم  گریاند و ددست داده 

ٓ
نظرات   نیبه ا

نها کمک کن تا به کالم تو وفادار بمانند. 
ٓ
  گوناگون گرفتار نشوند. به ا

نها بنه و بگذار بدانند که ه یرا بر شانه  شی هستند. دست خو  یو سخت   ی باش که در دشوار  یبا کسان
ٓ
 چیا

وردیدر برابر کمک تو دوام نم یمشکل
ٓ
  . ا

اند. به ما چشمان و  گرفته شده دهیناد ای دارند  ازیهستند، که به کمک ن ماریباش که تنها و ب  کینزد یبه کسان
نها زمان و ن یباز بده تا برا یقلب

ٓ
  . می داشته باش یکاف  یرو یا

. بگذار که از نو صلح برقرار هی و رس نیمردم اوکرا ژهیبه و  م،یکنی جنگ هستند دعا م ط یکه در شرا یافراد یبرا
رامش زندگ

ٓ
  در اودسا به افراد گرسنه برسد.   از بن یبگذار که مواد غذائ کنند. یشود تا مردم بتوانند در ا

سمان
ٓ
رامش زندگ تیمردم در امن یبشنو و بگذار همه مانیروزها ازی ما را در ن یدعا  ،یپدر ا

ٓ
  ق یکنند. از طر یو ا

مکندی م یــیو فرمانروا یزندگ شهیهم یکه با تو برا ح،یمس یسیما ع یدهنده یــیپسر تو، خداوند و رها
ٓ
 .نی. ا


