
OSTERN 

Kollektengebet:  

Allmächtiger Gott, du hast durch das Wunder der Auferstehung deines Sohnes der Welt dein Heil 

geschenkt: wir bitten dich, laß auch uns die vollkommene Freiheit bekommen und zum ewigen Leben 

kommen.  Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und 

regiert in Ewigkeit Amen.  

کامل و   یآزاد  م،یکن یدعا مبه درگاه تو  : ما دادی جهان نجات خود را به تو، تپسر  ز یمعجزه رستاخ قیخداوند متعال، از طر 

   .نیآم . کند یم ی پسر تو که با تو و روح القدس از ازل تا ابد  زندگ ح،یمس یسیپروردگار ما ع قیاز طر . بدهبه ما  یابد یزندگ

 

Fürbitten: Herr Gott…Die Auferstehung durch Jesus Christus hat den Tod besiegt.  Christus hat die Finsternis durchbrochen- Schenke 

unserer dunklen Welt Auferstehungshoffnung!   Wir beten heute besonders für die Menschen, die in den Ländern leben, wo Unfrieden und 

Unterdrückung herrscht.   Wir beten um Frieden und Versöhnung.  Lasst uns den Wir beten für die vielen Menschen dessen Leben durch 

Krankheit oder andere Nöte dunkel geworden ist….Wir beten für Trost und Stärke..  Lasst uns den Herrn anrufen! Herr erbarme dich!   Wir 

beten auch für die, die das Leben für andere schwer machen.  Hilf ihnen zur Einsicht und zur Umkehr.  Lasst uns den Herrn anrufen!  Herr 

erbarme dich!     Wir beten für uns selbst, vergib, wo wir anderen Trost und Hilfe nicht gegeben haben. Gib uns ein offenes Herz und willige 

Hände anderen zu dienen. Lasst uns den Herrn anrufen!   Herr erbarme dich!    In der Stille beten wir für die Menschen, die uns am Herzen 

liegen.  - Stille – Lasst uns den Herrn anrufen!  Herr erbarme dich!    Herr Jesus, du bist uns durch Tod und Auferstehung vorausgegangen. 

Geh vor uns mit deinem Licht. Wir rufen dich an. Der du Leben schenkst und von Ewigkeit zu Ewigkeit regierst. Amen.     

 

 

 

 

امید رستاخیز    -بردمسیح تاریکی را از بین    .یمرگ را شکسترستاخیز عیسی مسیح    از طریق  خداوند متعال
مخصوصا برای افرادی که در کشورهایی زندگی می    ،! امروز ما به درگاه تو دعا می کنیمهدیه دادیبه جهان  

به   ،پروردگاراما برای صلح و آشتی در جهان دعا می کنیم.  ظلم حکمرانی می کنند.که در آنجا نزاع و  ،کنند
 ما رحم کن! 

بیماری و یا سختی های دیگر تیره شده  از طریق شانکه زندگی ،دعا می کنیم برای بسیاری از مردم به درگاه تو ما 

 رحم کن! به ما  ،پروردگارا  .دعا می کنیم صبر آنها  تسلی و توانما برای   .ستا

 

درک   را  تشانها آنها کمک کن تا اشتبا ه ب. نندزدیگران ضربه می  زندگیبه که  ،دعا می کنیمما همچنین برای کسانی 

 به ما رحم کن! ،پروردگاراو زندگیشان تغییر کند. کنند ب

  .یک قلب باز و دلسوزی برای خدمت به دیگران به ما بده. ما برای خودمان دعا می کنیم

 به ما رحم کن!  ،پروردگارا

خداوند سه گانه،  . کندایت ه خود نور به. ما را یدادنجات  رستاخیز خود پروردگار عیسی، ما را از طریق مرگ و 

 .  ست. آمینتو سزاوارستایش و عبادت که 

   
 


