
Viešpatie Jėzau Kristau, 
Tėvo Sūnau,

atsiųsk dabar į Žemę 
savo Dvasią.

Teapsigyvena Šventoji Dvasia 
visų tautų širdyse, 

kad būtų apsaugotos 
nuo sugedimo, nelaimių ir karo.

O visų Tautų Valdovė, 
Švenčiausioji Mergelė Marija,

tebus mūsų Užtarėja. 
Amen.
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Visų Tautų Valdovės malda
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1996 m. gegužės 31 d. J. E. Haarlemo-Ams-
terdamo vyskupas H. Bomers ir jo augziliaras 
J. E. J. M. Punt, pasitarę su Tikėjimo doktri-
nos kongregacijja, davė leidimą viešai reikšti 
didžią pagarbą Švč. M. Marijai, tituluojamai 
„Visų TauTų ValdoVė“. *

Šiuo titulu Dievo Motina buvo ne kartą apsi-
reiškusi nuo 1945 m. iki 1959 m. Amsterdame 
paprastai moteriai Idai Peerdeman, kuriai ap-
reiškė norinti būti visų žmonių pažinta ir my-
lima kaip „Visų TauTų ValdoVė“ arba „Visų 
TauTų MoTina“.
Pranašiškose vizijose Ji įspūdingai parodo da-
bartinę Bažnyčios ir pasaulio padėtį. Apreiški-
muose Dievo Motina atskleidžia Dievo planą - 
Jis nori išgelbėti pasaulį per Mariją. Dėl to tau-
toms ir valstybėms Ji siūlo paveikslą ir maldą.

Paveiksle regime Visų TauTų ValdoVę, sto-
vinčią virš gaublio, persmelktą Dievo šviesos, 
priešais savo Sūnaus Atpirkėjo kryžių, su ku-
riuo yra neatsiejamai susivienijusi. Iš Marijos 
rankų sklinda trys spinduliai: Malonės, Atpir-
kimo ir Taikos - Ji gali jais dalytis su visais, kas 
tik Jos šauksis kaip Užtarėjos.
Avių banda atvaizduoja viso pasaulio tau-
tas, nerasiančias ramybės, kol nepakels savo 
žvilgsnio į Kryžių - šio pasaulio centrą.

Visų TauTų ValdoVė padiktavo trumpą ir 
galingą maldą, kad apsaugotų nuo mums 
gresiančių sugedimo, nelaimių ir karo.
„Šių laikų tautos, žinokite, kad esate saugomos 
Visų Tautų Valdovės! Šaukitės Jos kaip 
Užtarėjos ir prašykite, kad Ji atitolintų visas 
negandas! Prašykite, kad šiame pasaulyje 
neliktų sugedimo. Iš sugedimo kyla negandos, 
iš sugedimo kyla karai. Per mano maldą 
prašykite, kad pasaulis viso to išvengtų! Jūs 
nežinote, kokia galinga ir svarbi ši malda 
Dievo akivaizdoje .“  (1955 05 31)

Ji prašo, kad kiekvienas melstųsi šią maldą 
bent kartą dienoje: „Užtikrinu tave, kad 
pasaulis pasikeis“. (1951 04 29) Tėvo ir 
Sūnaus ji yra atsiųsta kaip Visų TauTų 
MoTina, kad pasauliui atneštų vienybę bei 
taiką, ir kad  „šiuo titulu ir per šią maldą 
išvaduotų pasaulį nuo didelės planetos 
katastrofos“. (1953 05 10) Todėl Visų TauTų 
ValdoVė primygtinai  prašo daug ir plačiai 
veikti pasaulyje, kad jos malda ir paveikslas 
būtų išplatinti. „Padėkite visomis turimomis 
priemonėmis ir kiekvienas pagal galimybes 
prisidėkite prie platinimo!“ (1952 06 15)

*Informaciją apie Bažnyčios poziciją rasite interneto svetainėje:
www.de-vrouwe.info


