Quasimodogeniti
Kollektengebet:
Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt: gib, daß auch wir, durch deine
Gnade von neuem geboren, in einem neuen Leben wandeln. . Durch unseren Herrn Jesus Christus,
der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit Amen.

 بگذار که ما نیز از لطف تو تولد تازه ای تجربه کنیم و در یک زندگی. تو پسرت را از مرگ رستاخیز کرده ای،خداوند متعال
. آمین. که با پدر و روح القدس از ازل تا ابد زندگی و فرمانروایی می کند، از طریق پروردگار ما عیسی مسیح.جدید قدم بگذاریم
Fürbitten
Liebe Brüder und Schwestern. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Darum wollen wir zu ihm beten. Leite
deine Kirche mit deinem Geist, daß wir deinem Worte glauben und zu deinem Mahl kommen. Gebe uns Kraft,
damit wir die Menschen lieben und auf dich hoffen. Hilf den Christen, die verfolgt werden. Hilf den Christen,
die deinen Willen nicht bezeugen wollen oder schwach geworden sind . Leite sie in deine Wahrheit. Wir bitten
dich für alle, die dich noch nicht kennen. Schenke offne Herzen, die dein Wort hören und Menschen, die dein
Wort verkündigen. Laß in unseren Ehen und Familien deinen Geist wohnen. Wo Streit ist, lenke die Herzen, daß
Mann und Frau mit ihren Kindern gut leben können. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Verbinde uns in Liebe
und hilf uns, damit wir einander in Liebe und im Gebet dienen. Bewahre unser Volk und alle Völker vor Krieg
und Not.
Dies alles bitten wir dich allmächtiger Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, der auferstanden ist
aus dem Grab, Tod und Sünde überwunden und uns das Tor des ewigen Lebens geöffnet hat. Der mit
dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.

دعا
 به همین دلیل ما می خواهیم به. خداوند به همه ی کسانی که او را صدا می کنند نزدیک است.برادران و خواهران عزیز
.درگاه او دعا کنیم
 ما را تقویت کن. کلیسای خود را با روح خود رهبری کن تا ما به کالم تو ایمان داشته باشیم و به شام آخر بیاییم،خداوندا
.تا به همدیگر محبت کنیم و بر تو امید ببندیم
 به آنانی که نمی خواهند طبق اراده ی تو زندگی کنند یا که ضعیف شده اند کمک.به مسیحیانی کمک کن که تحت شکنجه هستند
. آنها را در راستی خود رهبری نما.کن

. قلب ها ی آنها را باز کن تا کالم تو را درک کنند:ما برای همه ی کسانی که هنوز تو را نمی شناسند دعا می کنیم
.افرادی بفرست که پیغام انجیل را به آنها اعالم کنند
 زوج. به قلب ها آرامش بده، جایی که نزاع هست.برای ازدواج ها و خانواده ها دعا می کنیم تا روح تو در میان آنها زندگی کند
.ها را رهبری کن تا آنها بتوانند با فرزندان خود خوب زندگی کنند
 همه ی مردم. از طریق عشق به ما بپیوند و به ما کمک کن تا در عشق و دعا به یکدیگر خدمت کنیم.ما برای کلیسا دعا می کنیم
. کشور ما را و همه ی مردم را از جنگ دور نگه دار.را از جنگ و بدبختی نجات بده
 که برخاسته و با شکست دادن قبر و مرگ، از طریق خداوند ما عیسی مسیح،همه ی اینها را به درگاه تو خدای متعال می آوریم
. آمین. او که با تو و روح القدس از ازل تا ابد زندگی و فرمانروایی می کند.و گناه به ما زندگی ابدی داده است

