
Weihnachten 

 

 

و ما را با نور   یداد رییکالمت را به جسم انسان تغ ،یابد  یاخداوند متعال، خد

روشن کند و در  مانینور  قلبها  نی. بگذار تا ایشکوهت نوازش کرده ا یتازه 

که با پدر و روح القدس   ح،یمس یسیپروردگار ما ع ق یامور ما بدرخشد. از طر

 . نیکند. آم  یو تا ابد جهان را اداره م کند یم یزندگ

    Fürbitten 

    Allmächtiger ewiger Gott, wir preisen dich, daß du deinen Sohn um unsertwillen hast 

Mensch werden lassen. Laß uns für diese Gnade dankbar bleiben und in aller Not und 

Anfechtung uns dessen trösten, daß uns der Heiland geboren ist. Lasst uns den Herrn 

anrufen. Herr erbarme dich   

   Heute folgen wir das Licht, dass  die ganze Welt erleuchtet. Mit den Engeln hören wir die 

Botschaft des Friedens und des Wohlwollens für alle Menschen. Hilf uns, dass wir mit den 

Engeln die Botschaft des Evangeliums an alle verkündigen. Lasst uns den Herrn anrufen: Herr 

erbarme dich ! 

   Herr Gott, Maria sagte: „Mir geschehe, wie du gesagt hast!“ Schenke uns den Geist der 

Demut, damit wir dir nachfolgen können und uns gegenseitig dienen können. Herr Gott! 

Hirten und Weisen kamen und sagten: „Lasst uns niederknieen und den Herrn anbeten: 

Schenke uns den Geist des Gebets, damit wir knieend vor der Krippe gefunden werden. Lasst 

uns den Herrn anrufen: Herr erbarme dich 

   Wir bitten für alle Menschen, die heute dein Wort verkünden. Wir bitten für deine Kirche 

unter allen Völkern. Wir bitten besonders für die Christen, die um deines Namens Willen 

verfolgt werden. Wir bitten für offene Türen für das Evangelium in alle Welt. Lasst uns den 

Herrn anrufen. Herr erbarme dich . 

   Wir bitten für unsere Gemeinde und für alle, die in ihr tätig sind. Dass wir in Einmütigkeit 

des Glaubens, deine Liebe in Wort und Tat verkündigen. Wir bitten für alle Glieder unserer 

Gemeinde. Vor allen Dingen bitten wir für die, die Christus nicht mehr bekennen. Erwecke 

sie neu zum Glauben. Und mache uns bereit sie in der Liebe Christi nachzugehen. Lasst uns 

den Herrn anrufen  Herr erbarme dich 

Kollektengebet 

Herr, allmächtiger Gott, du hast dein Wort Fleisch werden lassen und uns dadurch mit dem neuen Licht 

deiner Gnade überströmt. Gib, daß dieses Licht unsere Herzen durch den Glauben erleuchte/ und 

widerstrahle in unseren Werken. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn/ der mit dir und dem 

Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 



  Wir bitten für unsere Stadt und für alle, die hier wohnen. Bewahre vor Unglück und 

Schaden. Wir bitten auch für alle Familien. Stärke die Ehen, schütze die Kinder und hilf das 

Kinder, Eltern und alte Menschen in Frieden miteinander leben können.    Wir bitten für alle, 

die in Kriegsnot und Hungersnot sind. Wende die schlimmen Zeiten und schenke, dass 

Menschen in Frieden miteinander leben können.     Nimm dich unser gnädig an, rette und 

erhalte uns im Glauben. Denn dir allein gebührt Ruhm und Ehre und Anbetung. Der du mit 

dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und regierst in Ewigkeit Amen . 

 

قلب    کی. به ما دیکرده ا لیما به انسان تبد یچون پسر خود را  برا  میکن یم شیخداوندا متعال، ما تو را ستا    

را که در  امروز ما آنچه    .مینیب یم ا ی ه ما را در دندهند , نجاتا یدن نی ا ینگران   طیبده . تا ما در شرا  یسپاسگزار

 انیو در م یسالمت نی مز  . بر فرشتگان خدا در آسمان جالل و برمیکنی،دنبال م یکرد یکل جهان روشن  سمس،یکر

   . میرا در کل جهان اعالم بکن  لیانج  یخبر خوش میبه ما کمک کن تا بتوان مردم صلح و ارامش باد.

 ! رحم کن  یاخدا:  ما را بشنو یخداوندا دعا  

  میبده،  تا بتوان یروح فروتن کیبشود.« به ما  یخداوند هستم. مطابق آنچه که گفت زیبه خدا گفت:  «من کن میمر      

, دندیبودند, دچوپانان آنچه را که فرشتگان به آنها گفته   ی. وقتمیخدمت بکن گرانی، و به د میکن یتو را دنبال م یأراده 

و سپاس  شیروح ستا  کی!« خداوند  متعال به ما میتا او را بپرست می« آمده ا دیدرسان  یرا م امی, پدندیبه هر جا که رس

 بده!

 ! رحم کن  یاخدا:  ما را بشنو یخداوندا دعا  

  یهمه  انیتو در م یسا یکل ی. ما برامیکن یکنند درخواست م یکه امروز کالم تو را اعالم م یهمه افراد یما برا   

  ی. ما برارندیگ یقرار م تیکه به خاطر نام تو مورد آزار و اذ یانیح یمس یبرا ژهی. به ومیکن یمردم درخواست م

 .مینک یدر سراسر جهان درخواست م لیانج یباز برا یدرب ها 

 ! رحم کن  یاخدا:  ما را بشنو یخداوندا دعا    

و با  ،یهمدل مانی. اجازه بده تا ما  با  امیکن یکنند دعا م یکه در آن کار م یهمه کسان یجامعه مان و برا یما برا   

. باالتر از همه، میکن یجماعت ما درخواست م یهمه اعضا  ی. ما برامیرا در کالم و عمل اعالم کن لیانج  یعشق قو

را    حیتا آنها عشق مس دیاوری ب مانی. آنها را به امیکنیدعا م آنها  یکنند برا یرا اعتراف نم  مانیا گریکه د یکسان یبرا

 .  دنبال کنند 

  رحم کن    ا یما را بشنو. خدا ی. خداوندا دعا   

تمام خانواده ها در   یبرا نی. همچنمیکن یکنند درخواست م یم یزندگ نجا یکه ا یهمه کسان یشهرمان و برا یما برا    

و سالخوردگان در آرامش   نیکن، از کودکان محافظت کن تا کودکان,  والد تیتقو را . ازدواج ها میکن یخواست م

 کنند.  یزندگ

 رحم کن!    ا یداما را بشنو  ! خ  یخداوندا دعا 

بده و به مردم  رییبد را تغ ی. زمان ها میکن یکنند, دعا م یرا تجربه م یکه بحران,  جنگ و قحط  یهمه کسان یما برا

. تو كه با پدر و روح القدس دیتو که تنها مستحق, افتخار  و عبادت هست کنند. یزندگ گریکدیبده تا در صلح با  یفرصت 

 ن ی. آمدیكن یجهان را  اداره م شهیهم یو برا دیكن یم یزندگ

  


