Advent
Wir bitten dich, Herr, höre unser Gebet/ und erleuchte die Finsternis unsrer Herzen durch deine
Gnade. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
 از طریق پروردگار ما.ما به درگاه تو سروار مان دعا می کنیم از طریق لطف تو به قلب تاریکی ما تابان سازی
 که با پدر و روح القدس زندگی می کند و تا ابد جهان را اداره می کند،عیسی مسیح

Wir beten für alle, die von anderen vergessen und ignoriert werden. Wir beten für Behinderte, für
ältere Menschen, für diejenigen, die aus dem Land vertrieben werden sollen. Wir bitten besonders für
die Kranken. Helfe und tröste sie in ihrer Situation.
Wir bitten für die Christen in den Iran, in Afghanistan, in Pakistan und in vielen anderen Ländern, die
von Verfolgung betroffen sind.Sei du ihr Schutz und ihre HOffnung in ihrer Not.
Wir beten für diejenigen, die Dunkelheit erfahren. Wir beten für diejenigen, die einen geliebten
Menschen durch den Tod verloren haben. Wir beten für die Arbeitslosen; auch für die Menschen ohne
Hoffnung, hier in Deutschland leben zu können. Gebe diesen Menschen Hoffnung für die Zukunft
und Frieden.
Wir bitten auch für alle Familien. Stärke die Ehen, schütze die Kinder, damit sie in Frieden mit ihren
Eltern und mit älteren Menschen leben können.
Lasse uns glücklich in die Zukunft schauen! Herr Jesus komme! Herr komme bald! Du, der du für
immer mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst. Amen

 برای افرادی: ما برای همه کسانی که انسان ها آنها را نادیده گرفته اند و آنها را فراموش کرده اند دعا میکنیم
 ما به ویژه برای کسانی که تخت آزار و. برای کسانی که باید از کشور اخراج شوند، برای سالمندان،که معلول
 پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگرکه آزار، افغانستان، مسیحیان در ایران.اذیت هستند درخواست می کنیم
.و اذیت را تجربه می کنند به آنها کمک کن و به آنها آمید و آرامش بدهید
 کسانی که از طریق مرگ یکی.ما به درگاه تو برای کسانی که تاریکی را تجربه می کنند درخواست می کنیم
 کسانی که هیچ. کسانی که بیکار هستند. کسانی که بیمار هستند.از عزیزانشان را دست دادند دعا میکنیم
.  برای همه ی آنها آمید به آینده و آرامش را بده.آمیدی برای اقامت در آلمان را ندارند
 از کودکان محافظت کن تا با، ازدواج ها را تقویت کن.ما همچنین برای تمام خانواده ها درخواست می کنیم
.والدین و سالخوردگان بتوانند در آرامش زندگی کنند
تو که با.  اجازه دهید با خوشحالی به روز آینده خود نزدیک شویم پروردگار بیاید ! پروردگار به زودی میآيد.
 آمین.خدای پدر وپسر و روح مقدس برای همیشه زندگی می کنید

