Kollekte: Barmherziger, ewiger Gott, du willst, daß wir mit Christus leiden und sterben,
damit wir auch teilhaben an seiner Herrlichkeit: wir bitten dich, hilf uns, daß wir uns getrost
in deinen Willen fügen und voll Zuversicht die Auferstehung warten. Durch unseren Herrn
Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von
Ewigkeit zu Ewigkeit
 ما به: تا نیز شکوه او ببینیم، تو می خواهی که ما با رنج و مرگ مسیح سهیم شویم،خدای مهربان و ابدی
 از، به ما شجاعت بده تا به اراده ی تو تسلیم شویم و با ایمان در انتظار رستاخیز باشیم،درگاه تو دعا می کنیم
. آمین. که با تو و روح القدس از ازل تا ابد زندگی می کند، پسر تو،طریق پروردگار ما عیسی مسیح

Allmächtiger Gott und himmlische Vater: Wir danken dir, dass du uns dien Heiliges Wort
geschenkt hast und uns das Heil in Jesus Christus offenbart hast. Wir tragen dir unsere Gebete
vor:
Wir bitten für alle Christen auf der ganzen Welt: Für diejenigen, die deinen Sohn bekennen.
Stärke ihren Glauben. Lass das Evangelium überall auf der Erde frei gepredigt werden damit
viele Menschen durch den Namen Jesus gerettet werden.
Wir beten für unsere Gemeinde und für alle, die darin arbeiten: Gebe allen Mitarbeitern Mut,
Geduld und Zuversicht.
Wir bitten für unsere Welt: Stärke alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt
einsetzen. Beseitige Kriege und Gewalt und ermögliche Politikern auf der ganzen Welt, ihre
Verantwortung gegenüber dir und der Welt zu erkennen.
Wir beten für viele Menschen, die unter der Pandemie Corona leiden. Für Menschen, die
ihren Arbeitsplatz verloren haben und unter schwierigen Bedingungen leben müssen. Für
Menschen, die keine medizinische Behandlung haben. Wir beten auch für Kinder, die nicht
zur Schule gehen können und keine wichtigen sozialen Beziehungen haben. Helfen Sie uns,
soziale Probleme zu verbessern. Helfen Sie uns, diese Pandemie schnell zu überwinden. Wir
beten auch für viele, die nicht in die Kirche gehen können. Wir bitten auch für die, die den
Kontakt zur Kirche verloren haben. Helfen Sie uns allen, wieder gemeinsam Gottesdienste zu
feiern und deinen Namen bald zu preisen.
Barmherziger Vater, wir danken dir, dass du unsere Gebete erhörst. Und nach deinem Willen
erfüllst. Hilf uns, alles von dir zu erwarten und dir dankbar zu sein. Im Namen unseres Herrn
Jesus Christus Amen

 از تو سپاسگزاریم که از طریق کالم مقدس تو به ما ارمغان کردی و و نجات:خداوند متعال و پدر اسمانی
. به در گاه تو دعا می کنیم.عیسی مسیح در بین ما آشکار کردی

برای همه مسیحیان در سر سر جهان درخواست می کنیم :به کسانی که به پسر تو اعتراف می کنند .ایمان
خود را تقویت کن  .بگذاری که انجیل بتواند آزادانه در همه جا بر روی زمین موعظه شود و بسیاری از مردم
بتوانند نجات عیسی را کسب کنند.
ما برای کلیسای ما و برای همه کسانی که در آن کار می کنند در خواست می کنیم :شجاعت ،صبر و اعتماد به
نفس به آنها عطا کن.
ما برای جهان ما در خواست می کنیم :همه کسانی که برای صلح و عدالت در جهان کار می کنند را تقویت کن.
جنگها ها و خشونت را از بین ببرید و اجازه دهی که سیاستمداران در سراسر جهان مسئولیت های خود را
نسبت به تو و نسبت به جهان را به رسمیت بشناسند.

ما برای بسیاری از افرادی که از ویروس کرونا رنج می برند دعا می کنیم .برای افرادی که شغل خود را از دست داده اند و
مجبور هستند در شرایط سخت زندگی کنند .برای افرادی که امکانات پزشکی ندارند .ما همچنین برای کودکانی دعا می کنیم که
نمی توانند به مدرسه بروند و روابط اجتماعی ندارند .به ما کمک کن تا بتوانیم برای بهبودی مشکالت اجتماعی تالش کنیم .به ما
کمک کن تا به سرعت از این بیماری همه گیر خارج شویم .ما همچنین برای افراد زیادی که نمی توانند به کلیسا بروند دعا می
کنیم .و همچنین برای کسانی که ارتباط شان با کلیسا را قطع کرده اند از تو می خواهیم که آنها بتوانند دور هم جمع
شوند .به همه ما کمک کن تا به زودی دوباره بتوانیم مراسم کلیسا را با هم دوباره جشن بگیریم و نام تو را ستایش کنیم.
پدر مهربان ،از تو سپاسگزاریم که دعا های مان را اجابت می کنی .و آنها را طبق اراده ی خود بر آورده کنی .بگذار که همه
چیز را از تو انتظار داشته باشیم و از تو سپاسگزار باشیم .به نام عیسی مسیح ،پروردگار ما ،آمین

