ናይ ቅዱስ ሉዊስ ደ ሞንትፎርት
ብማርያም ኣቢልካ ምሉእ ወፈያ ሕይወትካ ንኢየሱስ

ናይ ካልኣይ ሰሙን ጸሎታት
(ንብፅዕቲ ድንግል ማርያም ምፍላጥ)

ዚግበራ ጸሎታት
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ናይ መንፈስ ቅዱስ ሊጣንያ
ናይ እግዝእትነ ማርያም ሊጣንያ
ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም (ተኣብዮ ነፍስየ ለእግዚኣብሔር)
ሰላም ንኣኺ ኮኸብ ባሕሪ
ጸሎት ቅዱስ ሉዊስ ደ ሞንትፎርት ናብ እግዝእትነ ማርያም
ጸሎት መቑጸርያ

ጸሎት እግዝእትነ ማርያም
(ሉቃስ 1:46-55)
ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ
መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኸይ፥
በቲ መድኃንየይ፥ ባህ ይብሎ።
ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ
ኻብ ሕጂ ዅሎም ወለዶ ብፅዕቲ ኺብሉኒ እዮም።
እቲ ዅሉ ዚኽእል፥
ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥
ስሙ ቕዱስ እዩ።
ምሕረቱውን ኣብቶም ዚፈርህዎ

ንውሉድ ወለዶ እዩ።
ብቕልጽሙ ኃይሊ ገበረ፤
ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም።
ንኃያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም፤
ንዝተዋረዱ ኸኣ ልዕል ኣበሎም።
ንጥሙያት ብበረኸት ኣጽገቦም፤
ንሃብታማት ከኣ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም።
ከምቲ ነቦታትና፥ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም፥
ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ፥
ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ።

ሰላም ንኣኺ ኮኸብ ባሕሪ

ዅሉ ቡራኬውን ለምንልና።

ብሩህ ኮኸብ ውቅያኖስ
ዝተባረኽኪ ኣደ ኣምላኽ
ወትሩ ኃጢኣት ዘይብልኪ ድንግል
ናይ ሰማያዊ ዕርፍቲ መርሆ ዝኾንኪ ሰላም ንኣኺ።

ኣደነትኪ ኣርእዪ
እቲ ምእንታና ዝተወልደ
መለኮታዊ ቃል ዝኾነ ሕፃንኪ
ብኣማላድነትኪ ጸሎትና ይስምዓልና።

ነቲ ካብ ገብርኤል ዝመጸ
ጥዑም ሰላምታ ተቐቢልኪ

ካብ ኵሉ ዝለዓልኪ ድንግል
ካብ ኵሉ ልምላመ ዝለምለምኪ
ካብ በደል ተናጊፍና
ንፁሓትን ዘይተበላሸዉ ኽንከውን ሓልውና።

ስም ሔዋን ቕዪርኪ
ሰላም ኣብ ውሽጥና ኣስፍኒ።
መቓውሕ ምሩኻት ስበሪ
ኣብ ዑረት ብርሃን ለኣኺ
ንዅሉ ሕማምና ኣባርሪ

ኣብ ኢየሱስ
ንዘለዓለም ሓጐስ ክሳዕ ንረክብ
ንሕይወትና ብዅሉ ብዘይመንቅብ ሓልዊ
ንመገድናውን ውሑስ ግበሪ።

ብዝለዓለ ሰማይ ኣቢሉ
ነቲ ከኣል ኵሉ ሥላሴ

ኣብን፥ ወልድን፥ መንፈስ ቅዱስን
ሓደን ማዕረን ኽብሪ ይኹን። ኣሜን።

ናይ መንፈስ ቅዱስ ሊጣንያ (ብትግርይና)
ኦ ጐይታ መሓረና
ኦ ጐይታ መሓረና
ኦ ክርስቶስ ይቕረ በለልና
ኦ ክርስቶስ ይቕረ በለልና
ኦ ጐይታ መሓረና
ኦ ጐይታ መሓረና
ኦ ኃያል ኣቦ
መሓረና
ዘለዓለማዊ ወዲ ኣብን መድኅን ዓለምን፥ ኢየሱስ
ኣድኅነና
ናይ ኣብን ናይ ወልድን
ደረት ኣልቦ ሕይወት ዝኾንካ መንፈስ ቅዱስ
ቀድሰና
ኦ ቅድስት ሥላሴ
ስምዓና
ካብ ኣብን ወልድን እትሠርጽ መንፈስ ቅዱስ
ናብ ልብና እቶ
ምስ ኣብን ወልድን ማዕረ ዝኾንካ መንፈስ ቅዱስ
ናብ ልብና እቶ
ተስፋ እግዚኣብሔር ኣብ
መሓረና
ናይ ሰማያዊ ብርሃን ጩራ
መሓረና
ወናኒ ኵሉ ሠናይ
መሓረና
ምንጪ ሰማያዊ ማይ
መሓረና
እትባላዕ ሓዊ
መሓረና
ምዉቕ ፍቕሪ
መሓረና
መንፈሳዊ ቅብኢ
መሓረና
መንፈስ ፍቕርን ሓቅን
መሓረና
መንፈስ ጥበብን ምስትውዓልን
መሓረና
መንፈስ ምኽርን ጽንዓትን
መሓረና
መንፈስ ፍልጠትን መንፈሳውነትን
መሓረና
መንፈስ ፈሪሃ ኣምላኽ
መሓረና
መንፈስ ጸጋን ጸሎትን
መሓረና
መንፈስ ሰላምን ለውሃትን
መሓረና
መንፈስ ንጽሕናን ቅንዕናን
መሓረና
መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ
መሓረና
ቀዳሲ መንፈስ ቅዱስ
መሓረና
ንቤተ ክርስቲያን እተመሓድር መንፈስ ቅዱስ
መሓረና
ህያብ ልዑል ኣምላኽ
መሓረና
ንዓለም ዝመላእካ መንፈስ ቅዱስ
መሓረና
ብጸጋ ውሉድ ኣምላኽ እትገብር መንፈስ
መሓረና
መንፈስ ቅዱስ ንናይ ኃጢኣት ምስክሕካሕ ክንርዳእ ኣስተንፍሰልና
መንፈስ ቅዱስ ንገጽ ምድሪ ንምሕዳስ ንዓ
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሳትና ብርሃንካ ኣብርሃልና
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባትና ሕግታትካ ሕተመልና
መንፈስ ቅዱስ ብናይ ፍቕርኻ እሳት ኣቀጻጽለና
መንፈስ ቅዱስ መዝገብ ጸጋታትካ ኣርሕወልና
መንፈስ ቅዱስ ብጽቡቕ ምጽላይ መሃረና
መንፈስ ቅዱስ ብናይ ሰማያዊ ኣስተንፍሶታትካ ኣብርሃልና
መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንገዲ ድኅነት ምርሓና
መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኡንኮ ዜድሊ ፍልጠት ሃበና
መንፈስ ቅዱስ ሠናይ ንኽንገብር ኣስተንፍሰልና
መንፈስ ቅዱስ ፍረ ኵለን መንፈሳውያን ኃይልታት ዓድለና
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርትዒ ከም እንጸንዕ ግበረና
መንፈስ ቅዱስ ዘለዓለማዊ ዓስብና ኵን

ኦ ኃጢኣት ዓለም እትቕንጥጥ በጊዕ እግዚኣብሔር - ንመንፈስ ቅዱስካ ስደደልና
ኦ ኃጢኣት ዓለም እትቕንጥጥ በጊዕ እግዚኣብሔር - ኣብ ነፍሳትና ህያባት መንፈስ ቅዱስካ ኣፍስሰልና
ኦ ኃጢኣት ዓለም እትቕንጥጥ በጊዕ እግዚኣብሔር - መንፈስ ጥበብን መንፈሳውነትን ሃበና።
መራሒ - ንዓ መንፈስ ቅዱስ ንልባት ምእመናንካ ምላእ
ሕዝቢ - ናይ ፍቕርኻ እሳት ኣብኣቶም ኣቀጻጽል።
ንጸሊ
ኦ መሓሪ ኣብ፥ መለኮታዊ መንፈስካ ኬብርሃልናን ኼቀጻጽለናን ኬንጽሓናን፥ ኣብ ሠናይ ተግባራት ከኣ ፈርያም ምእንቲ
ኽንከውን፥ በቲ ሰማያዊ ጠለቱ ናብ ውሽጥና ኺኣቱን ግበረልና ኢልና ብስም እቲ ምሳኻን ብኅብረት መንፈስ ቅዱስን
ንዘለዓለም ዓለም ዚነብርን ዚገዝእን ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣሎና። ኣሜን።

ጸሎት ቅዱስ ሉዊስ ደ ሞንትፎርት ናብ እግዝእትነ ማርያም
ሰላም ንኣኺ ኦ ፍቅርቲ ጓል ዘለዓለማዊ ኣቦ። ሰላም ንኣኺ እተደንቒ ኣደ ወዲ ኣምላኽ። ሰላም ንኣኺ ኦ እምንቲ
መርዓት መንፈስ ቅዱስ። ሰላም ንኣኺ ዝተፈቶኺ ኣደይ፥ ፍቅርቲ እምበይተይ፥ ኃያል ልዕልተይ። ሰላም ንኣኺ ሓጐሰይ፥
ኽብረተይ፥ ልበይን ነፍሰይን። ብምሕረት፥ ንስኺ ብዅለንተናኺ ናተይ ኢኺ፤ ብርትዒ ኸኣ ኣነ ብዅለንተናይ ናትኪ
እየ። እንተኾነ ኣነ ብብቕዓት ናትኪ ኣይኾንኩን ኣሎኹ። ሕጂ ግና ዝኾነ ይዅን ነገር ንገዛእ ርእሰይ ኮነ ንኻልኦት
ኸየትረፍኩ ዅልንትናይ ንኣኺ እህብ ኣሎኹ። ናትኪ ዘይኮነ ዝኾነ ይዅን ነገር ኣባይ እንተደኣ ርኢኺ፥ ንኽትኣልይለይን
ኣብ ልዕሊ ናተይ ዝብሎ ዘበለ ዅሉ ንርእስኺ ፍጹም እመቤት ኽትገብሪን እልምነኪ ኣሎኹ። ንእግዚኣብሔር ባህ ዘየብሎ
ነገር ዅሉ ካብ ውሽጠይ ደምስስለይን ኸንቱ ግበርለይን፤ ንኣኺ ዘሕጕስ ነገር ዘበለ ዅሉ ኣብ ውሽጠይ ኣንብሪን
ኰስኵስን።
ብርሃን እምነትኪ ንጽልመት ኣእምሮይ ይቐንጥጠለይ፤ እቲ ዓሚቝ ትሕትናኺ ነቲ ናተይ ትዕቢት ይተክኣለይ፤
እቲ ዜደንቕ ተመስጦኺ ነቲ ናብዝን ናብትን ዚዋቓዕ ሓሳባተይ ይቘጻጸረለይ፤ እቲ ቐጻሊ ዝኾነ ኣምላኻዊ ራእይኪ
ንተዘክሮታተይ ብህላዌ ኣምላኽ ይምልኣለይ። ናይ ልብኺ ነዳዲ ፍቕሪ ነቲ ኣይውዑይ ኣይዝሑል ልበይ የንድደለይ፤
መንፈሳውያን ኃይላትኪ ስፍራ ኃጢኣተይ ይውሰዳለይ፤ ብቕዓትኪ ጥራይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝውንዘፎ ሽልማተይ
ይኹነለይን ነቲ ኣባይ ዚርከብ ዅሉ ጉድለታተይ ይምልኣለይን። ኣብ መወዳእታ፥ ኣዚኺ ዝተፈቶኺ ኣደይ፥ ዚከኣል
እንተደኣ ኾይኑ፥ ንኢየሱስን ነቲ ናቱ መለኮታዊ ፍቓድን ምእንቲ ክፈልጥሲ፥ እንትርፊ ናትኪ መንፈስ ናይ ዝኾነ ይዅን
ከም ዘይህልወኒ ንጐይታ ምእንቲ ክውድሶን ከኽብሮን ናትኪ እምበር ናይ ካልእ ነፍሲ ከም ዘይህልወኒ፥ ከምቲ ንስኺ
ንእግዚኣብሔር ብንጽሕናን ብምዉቕ መንፈስን ዘፍቀርክዮ፥ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ከፍቅሮ፥ ናትኪ ልቢ እምበር ናይ
ካልእ ከይህልወኒ ግበርለይ። ራእያት፥ ግልጸታት፥ ስምዒታዊ መንፈሳውነት ወይ ከኣ መንፈሳዊ ሓጐስ ኽትህብኒ
ኣይልምነክን። ንእግዚኣብሔር ብንጹር ኽትርእይዮ ፍሉይ ዕድሎት ተዋሂቡኪ ኣሎ፤ ሰማያዊ በረኸት ምስትምቃር ናትኪ
እዩ፤ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ወድኺ ብኽብሪ ምዕዋትን ኣብ ልዕሊ መላእኽትን ሰባትን ኽፉኣት መናፍስትን ምሉእ ግዝኣት
ምጭባጥን ተዋሂቡኪ ኣሎ። ከም ዝደለኽዮውን ንዅሉ ህያባት ኣምላኽ ምዕዳል ተዋሂቡኪ ኣሎ።
ኦ ሰማያዊት ማርያም፥ ጐይታ ንኣኺ ዝሃበኪን ካባኺ ጨሪሹ ዘይሕደግን እቲ “ዝበለጸ ኽፍሊ” እዚ እዩ፤ እዚ
ሓሳብ እዚ ኸኣ ንልበይ ብሓጐስ ይመልኦ። እንተ ኣነ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎኹ እሞ፥ እንትርፊ ነቲ ናትኪ ዝነበረ፥ ኻልእ
ዝምነዮ ነገር የብለይን። ብዘይ ገለ መንፈሳዊ ሓጐስ ብሓቂ ምእማን፥ ብዘይ ናይ ሰብ ምጽንናዕ ብሓጐስ ንጸገም ምቕባል፥
ብዘይ ዕርፍቲ ንኣነነተይ ሙማት፥ ከም ሓደ ትሑት ኣገልጋሊኺ ክሳዕ ሞተይ ንኣኺ ብቕንዓትን ብዘይ ፍቕሪ ገዛእ ርእሰይን
ምግልጋል። ንስኺ ከተውህብኒ ዝልምነኪ እቲ ኡንኮ ጸጋ፦ መዓልቲ መጸን ኣብ ኵሉ ዘመን ሕይወተይን፥ ንስኺ ኣብ
ምድሪ ኸሎኺ ንዝገርክዮ ነገር ኵሉ ``ኣሜን፥ ይኹነለይ`` ኽብል፤ ነቲ ሕጂ ንስኺ ኣብ ሰማይ ኾይንኪ ትገብርዮ ንዘሎኺ
ነገራት ኵሉ ``ኣሜን፥ ይኹነለይ`` ኽብል፤ ምእንቲ ንስኺ ጥራይ ንኢየሱስ ኣባይ ንሕጂን ንዘለዓለምን ብምልኣት
ኸተኽብርዮ፥ ነቲ ንስኺ ኣብ ነፍሰይ ትገብርዮ ዘሎኺ ነገራት ኵሉ ``ኣሜን፥ ይኹነለይ`` ኽብል ዘኽእለኒ ጸጋ ከተውህብኒ
እዩ። ኣሜን።

