Pfingsten
Kollektengebet:
Herr unser Gott, du hast den Aposteln den Heiligen Geist gegeben: wir bitten dich, erfülle alle Herzen,
denen du den Glauben geschenkt hast, mit deinem Frieden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen
Sohn/ der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

. قلب های کسانی را که به انها ایمان داده ای با صلح خود پر کن، درخواست می کنیم. روح القدس را به رسوالن دادی، خدای ما،پروردگارا
. امین. که با تو و روح القدس از ازل تا ابد زندگی و فرمانروای ی می کند، پسر تو،از طریق پروردگار ما عیسی مسیح
Fürbitten
O Jesus Christus! Barmherzige Herr Gott. Wir sind gerufen, dein Wort zu verkündigen. Aber haben keine
Kraft noch Vermögen eine solche Arbeit zu leisten. Deshalb demütigen wir uns vor dir und beten, dass durch
deine heilige Gnade und überschwängliche Hilfe, wir das Vermögen bekommen, ohne Furcht das
Evangelium zu verkündigen. Und damit wir deine Kirche, die du durch dein teures Blut erkauft hast, dienen
können. Stärke das Vertrauen in uns, dein Heiliges Wort zu verkündigen und daraus zu leben. Oh lieber
Vater! Schenke uns dein Heiliger Geist, dass in diesem Leben nach deinem Willen leben können. Hilf uns,
dass wir in Wort und Tat, dein Evangelium verkündigen. Hilf auch denen Menschen, die nicht glauben, dass
sie einen Weg in die Kirche finden können. Hilf denen, die in Sünde gefallen sind, dass sie den Weg zur
wahren Buße finden können. Und gerettet werden können. Hilf uns alle, dass wir in deinem Reich sein und
bleiben können. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus Amen.

شفاعت
 اما برای این کار در خودمان نه قدرت و نه توانای ی، ما به اعالم کردن کالم تو فراخوانده شده ایم: اى خداوند بخشنده،ای عیسی مسیح
.داریم
 و بدون ترس انجیل را، که از طریق فیض مقدس و کمک فراوانت توانای ی دریافت کنیم تا بتوانیم با خوشی،بنابراین با فروتنی دعا می کنیم
.اعالم کنیم
، تا بتوانیم به کلیسای ی که با خون گرانبهای خود خریده ای،به ما اعتماد به نفس بده برای اعالم کردن کالمت و زندگی کردن از طریق ان
.خدمت نماییم
 به ما کمک کن که در گ فتار و کردار انجیل را. تا بتوانیم بر طبق اراده ی تو زندگی کنیم،ای پدر مهربان! روح القدس خود را بر ما جاری کن
.اعالم کنیم
 تا به توبه ی، به اشخاصی که به گناه لغزیده اند کمک کن.همچنین به کسانی که ایمان نیاورده اند کمک کن تا بتوانند به کلیسا راه پیدا کنند
.واقعی برسند و نجات یابند
. امین. به نام خداوند ما عیسی مسیح.به همه ی ما کمک کن تا بتوانیم در پادشاهی تو به سر بریم و در انجا بمانیم

