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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።   
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