
Gospa svih naroda predala je kratku, ali snažnu 
molitvu kojom se možemo zaštititi od propadanja 
vjere i morala, predstojećih nesreća i ratova. “Vi, 
narodi ovoga vremena, znajte da ste pod 
zaštitom Gospe svih naroda. Zazivajte ju 
kao Zagovornicu, molite ju da spriječi sve 
nesreće. Molite ju da zaustavi propadanje 
ovoga svijeta. Radi propadanja dolaze 
nesreće. Radi propadanja nastaju ratovi. 
Kroz moju molitvu tražit ćete da se sve 
ovo u svijetu spriječi. Vi ne znate koliko je 
moćna i važna ova molitva pred Bogom” 
(31. svibnja, 1955).
Marija traži da se ova molitva molim barem 
jedanput dnevno. “Obećavam vam da će se 
svijet promijeniti” (29. travnja, 1951). Kao Majku 
svih naroda, Otac i Sin poslali su ju kako bi 
svijetu donijela ujedinjenje i mir jer “pod 
ovim naslovom i pomoću ove molitve, može 
spasiti svijet od velike svjetske katastrofe” 
(10. svibnja, 1953). Prema tome, Gospa svih naroda, 
suosjećajući, poziva na veliku svjetsku akciju 
širenja njezine molitve i slike. “Pomozite svim 
svojim sredstvima i pobrinite se za širenje, 
svatko na svoj način” (15. lipnja, 1952).

31. svibnja 1996., nakon što se savjetovao 
s Kongregacijom za nauk vjere, biskup iz 
Haarlema-Amsterdama, uzoriti msgr. H. Bomers, 
zajedno s pomoćnim biskupom, mons. J. M. 
Puntom, dao je dozvolu za javno štovanje 
Blažene Djevice Marije pod nazivom “Gospa svih 
naroda”.*

Blažena Djevica Marija ukazivala se pod 
ovim nazivom od 1945. do 1959. godine Idi 
Peerdeman, jednostavnoj ženi iz Amsterdama, 
kojoj je otkrila kako je Ona “Gospa svih naroda” 
odnosno “Majka svih naroda” i želi da ju 
svi upoznaju i vole kao takvu. Pokazala joj je 
trenutne prilike u Crkvi i svijetu kroz dojmljiva 
proročanska viđenja. U svojim porukama, Marija 
je otkrila plan kojim Gospodin želi spasiti svijet 
putem svoje Majke te je svim ljudima i narodima 
dala molitvu i sliku određenu za tu nakanu.

Slika pokazuje Gospu svih naroda kako stoji 
na zemljinoj kugli, obasjana Božjom svjetlošću, 
ispred Križa svojega Sina Otkupitelja s kojim je 
nerazdvojno sjedinjena. Iz Marijinih ruku izlaze 
tri zrake: Milost, Otkupljenje i Mir, koje može 
podariti onima koji ju zazivaju kao Zagovornicu. 
Okružena je stadom ovaca koje predstavljaju 
narode cijelog svijeta koji neće imati mira dok 
svoj pogled ne podignu prema Križu - središtu 
svijeta.

*Za više informacija o stavu Crkve pogledajte ovdje: 
www.de-vrouwe.info
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