Maica tuturor Popoarelor
Rugăciune
Doamne Isuse Cristoase,
Fiul Tatălui, trimite acum Spiritul Tău
peste întregul pământ.
Fă ca Spiritul Sfânt să locuiască în inimile
tuturor popoarelor, pentru ca să fie ocrotite
de depravare, de calamităţi şi de război.
Fie ca Maica tuturor Popoarelor,
Preasfânta Fecioară Maria,
să fie Avocata noastră.
Amin.
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Pe 31 mai 1996, episcopul de Haarlem, E. S. Msgr.
H. Bomers şi episcopul auxiliar, E. S. J. M. Punt,
după consultări cu Congregaţia pentru Doctrina
Credinţei, au permis venerarea publică a Sfintei
Fecioare
sub
titlul
„MAICA
TUTUROR
POPOARELOR".*
Sfânta Fecioară Maria apare la Amsterdam sub acest
titlu între anii 1945-1959 şi îi revelează unei femei
simple, Ida Peerdeman, că doreşte să fie cunoscută şi
iubită de toţi oamenii drept „MAICA TUTUROR
POPOARELOR". Prin viziuni profetice, Fecioara
prezintă în mod impresionant situaţia Bisericii şi a
lumii în timpurile noastre. Prin mesajele ei, Sfânta
Fecioară Maria revelează planul prin care Dumnezeu
doreşte să salveze lumea prin intermediul Maicii
Sale. In acest scop, ea dăruieşte popoarelor şi
naţiunilor o imagine şi o rugăciune.
Imaginea o prezintă pe MAICA TUTUROR
POPOARELOR în picioare pe glob, inundată de lumina
lui Dumnezeu, în faţa Crucii Mântuitorului ei, cu care
este inseparabil unită. Din mâinile Mariei pornesc trei
raze: de Har, de Mântuire şi de Pace, pe care ea le
poate da tuturor celor care o invocă drept Avocata.
Turma de oi reprezintă popoarele lumii care îşi vor
găsi liniştea numai atunci când vor privi Crucea drept
punctul central al lumii.

MAICA TUTUROR POPOARELOR a dictat o rugăciune
scurtă, dar puternică pentru a ne apăra de depravare,
de calamităţi şi de război: „Popoare ale acestui timp,
să ştiţi că sunteţi sub protecţia Maicii tuturor
Popoarelor! Invocaţi-o ca Avocata, rugaţi-o să
îndepărteze toate calamităţile! Rugaţi-o să alunge
depravarea din această lume! Căci depravarea aduce
calamităţi, depravarea aduce războaiele. Cereţi prin
rugăciunea mea ca toate acestea să fie îndepărtate
din lume! Voi nu ştiţi cât de mare şi de importantă
este această rugăciune înaintea lui Dumnezeu." (31
mai 1955)
Ea cere ca rugăciunea să fie spusă cel puţin o dată pe
zi: „Eu te asigur că lumea se va schimba."
(29 aprilie 1951) MAICA TUTUROR POPOARELOR a
fost
trimisă de Tatăl şi Fiul pentru a aduce unitate şi pace
lumii, pentru ca „ sub acest titlu şi prin această
rugăciune să poată salva lumea de la o catastrofă
mondială". (10 mai 1953) De aceea, MAICA TUTUROR
POPOARELOR cere cu insistenţă o mare acţiune
mondială pentru răspândirea rugăciunii şi a imaginii:
„Ajutaţi cu toate mijloacele voastre şi îngrijiţi-vă
pentru răspândire, fiecare în felul său!" (15 iunie
1952)
* Pentru mai multe informaţii despre aprobarea
Bisericii, consultaţi: www.de-vrouwe.info

