
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Con của Đức Chúa Cha,      

giờ đây xin sai Thần Khí của Chúa 
xuống trên địa cầu.                                                                                         

Xin hãy để Chúa Thánh Thần cư ngụ 
trong các con tim 

của tất cả các dân tộc,
để họ được che chở khỏi 

sự suy tàn, tai họa và chiến tranh.     
Xin Đức Bà các dân tộc,

Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,                 
hãy là Nữ Trạng Sư của chúng con.

Amen.
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ức Bà các dân tộc



Mẹ các dân tộc đã dạy một kinh nguyện ngắn và 
mạnh mẽ, để gìn giữ chúng ta khỏi sự sa đọa, khỏi 
sự đe dọa của tai họa và chiến tranh. “Hỡi các dân 
tộc của thời đại này, hãy biết là các con đang đứng 
dưới sự bảo vệ của Mẹ các dân tộc! Hãy kêu cầu bà 
là đấng cầu bầu, hãy xin bà ngăn ngừa các tai họa! 
Hãy xin bà xua đuổi sự sa đọa ra khỏi thế giới này! 
Sa đọa dẫn đến tai họa. Sa đọa dẫn đến các cuộc 
chiến tranh. Các con hãy đọc kinh nguyện của ta để 
cầu xin cho những điều này được xua đuổi ra khỏi 
thế giới! Các con nên biết rằng kinh nguyện này 
mãnh liệt và ý nghĩa dường bao nơi Thiên Chúa.” 
(31.05.1955)

Đức Mẹ xin mỗi người hãy đọc kinh nguyện này 
hằng ngày ít nhất là một lần. “Mẹ bảo đảm với con 
rằng thế giới sẽ thay đổi.” (29.04.1951). Đức Mẹ đã 
được Chúa Cha và Chúa Con gửi đến là Mẹ các dân 
tộc, để đem lại cho thế giới sự hiệp nhất và bình an, 
và “với tước hiệu này và qua lời kinh nguyện này 
để có thể giải thoát thế giới khỏi một tai họa lớn 
lao.” (10.05.1953) Vì thế Mẹ các dân tộc khẩn nài 
một chiến dịch lớn lao để quảng bá toàn cầu kinh 
nguyện và bức ảnh. “Hãy trợ lực bằng tất cả mọi 
phương tiện của chúng con và lo cho việc quảng bá 
theo cách thế riêng của mỗi người!” (15.06.1952)

Ngày 31.05.1996 Đức Cha H. Bomers, giám mục 
địa phận Haarlem-Amsterdam, cùng với Đức Cha 
phụ tá J. M. Punt, với sự đồng thuận của Thánh Bộ 
Đức Tin, đã cho phép việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa 
công khai với tước hiệu “Mẹ các dân tộc”. *

Trong các năm 1945 đến 1959, với tước hiệu này 
Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra tại Amsterdam và tỏ mình 
cho một phụ nữ đơn sơ là bà Ida Peerdeman rằng 
Đức Mẹ muốn được mọi người biết đến và yêu mến 
với tước hiệu “Đức Bà các dân tộc” hoặc “Mẹ các 
dân tộc”. Trong cái nhìn tiên tri, Đức Mẹ đã cho 
thấy rõ tình trạng của Giáo Hội và thế giới trong 
thời đại chúng ta. Trong các sứ điệp, Đức Mẹ Maria 
đã mạc khải chương trình Thiên Chúa muốn cứu thế 
giới qua Đức Mẹ. Thêm vào đó Đức Mẹ đã tặng 
cho các dân tộc và các quốc gia một bức ảnh và một 
kinh nguyện.

Bức Ảnh cho thấy Mẹ các dân tộc đứng trên quả 
địa cầu, rực rỡ trong ánh sáng của Thiên Chúa trước 
thánh giá của Đấng Cứu Chuộc, con Mẹ, đấng mà 
Mẹ kết hợp không tách rời. Từ hai bàn tay của Mẹ 
Maria tỏa ra ba tia sáng của Ân Sủng, Cứu Độ và 
Bình An, điều mà Đức Mẹ được phép ban phát cho 
những kẻ xin Đức Mẹ cầu bầu cho. Đàn chiên là 
biểu tượng cho các dân tộc trên toàn thế giới; họ 
sẽ không tìm được bình an cho đến khi họ nhìn lên 
Thánh Giá là trung tâm điểm của thế giới này.

*Các thông tin liên quan đến việc cho phép phổ biến xin đọc tại: 
www.de-vrouwe.info


