2. Epiphanias
Herr Gott, himmlischer Vater, du hast die Herrlichkeit deines Sohnes in seiner Erdenzeit durch
Zeichen und Wunder offenbart: wir bitten dich, gib, daß wir seiner Macht und Güte vertrauen, die
unser Leben mit Freude erfüllt. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir
und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

 پسر تو جالل خود را در زندگی زمینی خود از، پدر آسمانی،خداوند متعال
.طریق معجزه ها و امر شگفت انگیز نشان داد؛ به در گاه تو دعا می کنیم
 تا زندگی ما را با شادی،بگذار که به قدرت و مهربانی او اعتماد داشته باشیم
 که با پدر و روح القدس زندگی، از طریق پروردگار ما عیسی مسیح.پر کند
. آمین.می کند و تا ابد جهان را اداره می کند
Fürbitten: Herr Jesus Christus, du hast dein Leben für uns gegeben. Wegen deiner grenzenlosen
Liebe hast du den Weg des Kreuzes gewählt. Hilf uns, einander zu lieben. Helfen Sie uns, damit
wir den Hilflosen unterstützen können. Ebenso wie du über uns Barmherzigkeit erwiesen hast.
Gib uns deinen Geist, damit wir denjenigen verstehen können, die enttäuscht und traurig sind.
Wir beten für Menschen, die dich noch nicht kennen. Gib uns ein großes Herz, damit wir ihnen
helfen können und deine Liebe in der ganzen Welt verbreitet werden kann.
Wir beten für diejenigen, die in der Kirche arbeiten: Gib ihnen Geduld und Ausdauer. Hilf Kindern
ein sicheres Zuhause zu haben. Wir danken dir für die wunderbare Hilfe, die wir bis Ende letzten
Jahres erhalten haben.
Wir bitten für die Trauernden, damit sie in Frieden leben. Lass regnen den Geist der Heilung und
Freiheit und öffne Augen und Ohren für die Wahrheit und das Bewusstsein und das Erwachen
über deine Souveränität als den einzigen Retter, der aus der Dunkelheit in das Licht führt.
Wir beten für alle, die die Kirche erneuern wollen. Wir beten: Lass sie nicht müde werden und ihr
vertrauen verlieren. Wir beten für die Gemeinde auf der ganzen Welt. Lass die Gemeinde das
Wort und das Sakrament empfangen. Gib einen sicheren Ort, wo Menschen an Jesus Christus
glauben können und in diesem Glauben bleiben können. Amen.

 تو زندگی خود را برای ما به ارمغان، پروردگار عیسی مسیح:دعا
. به دلیل عشق بی کران تو مسیر صلیب را انتخاب کرده ای.آورده ای
 به ما کمک.به ما کمک کن تا ما بتوانیم یکدیگر را دوست داشته باشیم
 همین گونه که.کن تا ما بتوانیم کسی که عاجز است را پشتیبانی کنیم
 به ما روح خود را بده تا ما بتوانیم کسی که ناامید.تو به ما رحم کردی

و غمگین هست را بفهمیم .ما برای افرادی که هنوز تو را نمی شناسند
دعا می کنیم ،یک قلب بزرگ به ما بده تا ما به آنها کمک کنیم تا عشق
تو را گسترش دهند.
برای افرادی که در کلیسا کار می کنند در خواست می کنیم :صبر و
استقامت به آنها بده .به کودکان کمک کن تا در امنیت خانه خود تحت
محافظت تو باشند.
ما از کمک فوق العاده ای که در پایان سال گذشته دریافت کرده ایم
متشکریم.
میطلبیم که عزیزان در ماتم را در آرامش خود سکونت دهی و روح
شفا و آزادیت را ببارانی و چشم جان و گوش را بر روی حق و حقیقت
و راستیت بگشایی و هوشیاری و بیداری عطا فرمایی تا بر حاکمیت تو
یگانه منجی پی برده و تاریکشان به نور تجلی تو مبدل گردد.
ما برای همه کسانی که به دنبال تجدید کلیسا هستند .به درگاه تو دعا
می کنیم :اجازه نده که خسته شوند ،و تو را ترک کنند .ما برای کلیسا
در کل جهان دعا می کنیم .اطمینان حاصل کن که کلیسا بتواند کالم و
اشای ربانی را دریافت کند و جایی باز کند که مردم بتوانند به عیسی
مسیح ایمان پیدا کنند و در آن ایمان بمانند .آمین.

