
Gebet Erntedanktag 

Kollektengebet:  

Allmächtiger Gott, deiner Güte verdanken wir Gesundheit und Kraft zur Arbeit: wir bitten dich, gib, dass wir im Frieden unserm 

Beruf nachgehen und unsern Mitmenschen dienen können. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und 

dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 یبگذار که در آرامش پ م،یکنی. به درگاه تو دعا میاکار داده یبرا رویسالمت و ن  آنکه به ما یبرا میمتعال، از مهرت سپاسگزار  یخدا

القدس از ازل تا ابد  پسر تو، که با تو و روح ح،یمس  یسیپروردگارمان ع قی. از طر میمان خدمت کنو به همنوعان میخود برو یشهیپ

 . نی. آمکند یم ییرواو فرمان یزندگ

Allmächtiger Gott, Du hast deine Welt gut geschaffen und hast uns von allem genug gegeben. Und doch gibt es unter uns 

Ungerechtigkeit und Not. Wir bringen vor dich Menschen, die Hungersnot leiden; Menschen, die Verfolgung leiden und fliehen 

müssen; wir beten besonders für deine Kirche, die überall in der Welt Verfolgung und Unterdrückung erleiden muss. Wir beten 

für Menschen, die von ihren Familien verlassen wurden. 

Wir beten auch für die Politiker. Und für die Menschen, die Verantwortung in Wirtschaft, Gesellschaft und in der Wissenschaft 

tragen. Hilf uns Menschen mit den Herausforderungen unserer Zeit richtig umzugehen. 

Wir beten zu Gott für den Frieden und die Heilung der Menschen im Iran. Und wir beten für die Menschen, die traurig und 

wütend über den Tod von Mahsa Amini sind. Gott, der möchte, dass alle gerettet werden und die Erkenntnis der Wahrheit 

erlangen, hilft Menschen auf der ganzen Welt, damit sie frei sein können. Denn es gibt nur einen Gott, und es gibt nur einen 

Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der mit seinem Leben den Preis für die Befreiung der ganzen 

Menschheit bezahlt hat. 

Barmherziger Gott: Wir loben und preisen dich, dass du uns bisher gnädig erhalten hast. Du hast uns reich beschenkt. Mache 

auch uns bereit, Menschen zu helfen, die in Not sind. Gib, dass wir so leben, dass wir dich Schöpfer von allem preisen können. 

Hilf uns, dass wir verkündigen können, dass Jesus der Retter der Welt ist. Und schenke deinen Heiliger Geist, dass wir im 

Glauben bleiben und viele Menschen zum Glauben kommen können. Das bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn, dem mit 

dir und dem Heiligen Geist sei Lob und Preis, Ehre Herrlichkeit jetzt und immerdar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

و  یعدالتیحال همچنان ب نی. و با ایاما داده یبه همه یکاف یبه اندازه ز یو همه چ یاساخته یخداوند متعال، تو جهان خود را به خوب

 تیکه آزار و اذ یافراد نیهمچن م،یآور یتو م شیپ برندیرنج م یکه از گرسنگ یافراد یخود را برا  یما وجود دارد. ما دعا نیدر ب از ین

که از   یافراد ی. برامیکنیدعا م برد یرنج م تیتو که در سراسر جهان از آزار و اذ یسایکل یبرا ژهیبه و فرار کنند. دیو با نندیبیم

 . میکنیاند دعا مطرد شده شانیهاخانواده

برعهده دارند. به ما کمک کن تا با   ی و علم یاجتماع ،یاقتصاد تیکه مسئول یافراد یو برا م، یکنیدعا م  استمدارانیس  یبرا نیهمچن

 . مییایزمانمان کنار ب یهاچالش

  ی هستند دعا م نیو خشمگ نیغمگ  ینیکه از مرگ مهسا ام یمردم  ی. برامیکنیدعا م رانیمردم ا یصلح و شفا یخداوند برا یبه سو

 یها در سراسر جهان کمک کن تا بتوانند آزادگردند، به انسان لینا قتیو به معرفت حق ابندیهمگان نجات  یخواهیکه م یی.  خدامیکن

  یکه با دادن جان خود، بها حیمس  ی س یع یعنیواسطه وجود دارد،  کیتنها  ز ین ان یخدا و آدم  نیخدا هست و ب کیتنها  رایباشند.  ز 

 را پرداخته است.  انیآدم یهمه ییرها

. تو به ما سخاوتمندانه یاکه تا به امروز ما را در لطف خود حفظ کرده میاسگزار و از تو سپ میکنیم شیبخشنده: ما تو را ستا یخدا

را   ز یهمه چ یننده یتو آفر  میکه بتوان میکن ی زندگ ی. بگذار که ما طور می هستند کمک کن ازمندیکه ن ی. ما را آماده کن، تا به کسانیادهیبخش 

و  میبمان مانیالقدس خود را به ما بده تا در ااست. و روح ایدن یدهنده نجات ی س یکه ع میاعالم کن می. به ما کمک کن تا بتوانمیکن شیستا

القدس اکنون و از ازل  . بر او با تو و روحمیکنیدرخواست م حیمس  یسیخداوند ما ع قیرا از طر  نی. ااورندیب مانیبتوانند ا یار یمردم بس 

 . ن یعزت و شکوه باد. آم ش، یو ستا دیتا ابد تمج


