
   

Kollektengebet 

 

 Herr Jesus Christus, du bist hingegangen zum Vater und Herr geworden über alles: wir bitten dich, 

hilf uns, daß wir den bösen Mächten widerstehen und die befreiende Kraft deiner Herrschaft 

erfahren.   Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und regierst von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

  

به ما کمک کن تا در برابر   م،ی کن  ی. در خواست میعالم شده ا  یو خداوندگار تمام  یپدر رفته ا  ی به سو ح،ی مس یسی خداوند ع

  یو با پدر و روح القدس از ازل تا ابد زندگت  رای . زمی تو را تجربه کن  یبخش پادشاه ییکنیم و قدرت رها ی ستادگی ا ری شر یروهای ن 

 .نی . آمیکن  یم ییو فرمانروا

 

Fürbitten: 

 

Gott, danke, dass du da bist. Und wir jeden Moment und jeden Ort, wo wir Not haben nicht allein 

sind, sondern von deiner Fülle leben können.   Danke, dass wir durch dich erhobenen Hauptes gehen 

können und uns nicht schämen müssen Danke, dass du uns heute befreit hast. Von all den 

vergangenen Dingen, die uns binden. Danke, dass wir heute bei dir sein können. Hand zu  Hand, Herz 

zu Herz. Und mit dem Kopf hoch folgen wir deinen Schritten. Und blicken auf deine Augen.  

Wir bitten dich für alle Glieder unserer Gemeinde, die sich von dir abgewandt haben. Wecke in ihnen 

die Bereitschaft, wieder neu auf dein Wort zu hören und dich anzubeten. Uns hilf zu erkennen, wo 

wir versäumt haben und mach uns bereit ihnen in Liebe nachzugehen. Wir beten für unser Land und 

für unsere Welt. Schaffe Rettung von den schlimmen Krisen, die uns belasten. Hilf uns allen, nach 

deinen Heiligen Willen zu fragen und deinen Geboten zu folgen. Gib, dass wir leben in deiner Furcht, 

sterben in deiner Gnade, ruhen in deinem Frieden, auferstehen durch deine Kraft und ererben das 

ewige Leben. Dir Gott Vater, Sohn und Heilige Geist sei Preis Lob und Ehre jetzt und immerdar und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.   

 شنبه  دعا یک

 

. شکر که  می کن  یاز کماالتت زندگ می بلکه بتوان  م،ی تنها نباش م، ی هر وقت که تنگدست شو ای تا هر کجا   یهست  نجای شکر که ا ا،ی خدا

 .می خجل نباش گری و د می به خاطر تو سربلند باش می توان  یم

دست در دست، و در قلب   م،ی با تو باش می توان  یگذشته. شکر که امروز م یبندها یاز تمام یشکر که امروز تو ما را آزاد ساخته ا 

 .می ن ی و با چشمان تو بب  م،ی تو بگذار ی قدم پشت قدمها ت،ی . و با سرمان بر شانه هاگری کدی 

کالمت و عبادت تو   یدوباره   دنی آنها را به شن  ازی . ن می کن   یمان، که از تو دور شده اند، دعا م جامعه   یاعضا  ی همه  یما برا

 .میی کجاست و ما را آماده کن تا آغوش عشق خود را بر آنان بگشا مانی فهمان خطاکن. به ما ب  داری ب 

 کند آزاد بساز.  یم ین ی که بر دوش ما سنگ یبد ی . ما را از شر بحران هامی کن  یکشور و جهان خود دعا م  یما برا

در لطف   م،ی کن  یاجازه ده تا در ترس تو زندگ.  می کن  یروی و از احکام تو پ   میی ما کمک کن، تا خواست مقدس تو را بجو ی به همه 

 . می را به ارث ببر یابد ی و زندگ  می زی و از قدرت تو برخ  م،یی اسای در آرامش تو ب  م،ی ری تو بم

 . نی جالل و عّزت باد. آم ش،ی پدر، پسر و روح القدس از ازل تا ابد ستا یبر خدا  


