
МАТІР УСІХ НАРОДІВ продиктувала коротку, 
сильну молитву, щоб оберігати нас від загибелі, 
біди та війни. “І ви, народи сьогодення, 
знайте, що ви є під захистом Матері 
Усіх Народів! Звертайтеся до Неї, як до 
Заступниці, просіть Її, щоб відвернула 
всілякі катастрофи! Просіть Її, вигнати 
духа загибелі цього світу! Занепад породжує 
біди. Занепад породжує війни. Молячись 
цю молитву, мусите просити, щоб світ був 
врятований від усього цього! Ви не знаєте, 
яку велику силу і значення має ця молитва 
перед Богом” (31/05/1955).

Вона просить всіх відмовляти цю молитву, 
хоча б один раз в день. “Запевняю тебе, що 
світ зміниться” (29/04/1951). Як МАТІР УСІХ 
НАРОДІВ, Вона була послана Отцем і Сином, 
щоб принести світу єдність і мир, та  “щоб 
під цим титулом та через цю молитву 
могла врятувати світ від великої світової 
катастрофи” (10/05/1953).
Саме тому МАТІР УСІХ НАРОДІВ наполегливо 
просить про велику всесвітню акцію, яка б 
розповсюдила Її молитву та образ. “Допоможіть 
усіма можливими засобами і подбайте про 
поширення, кожен у свій спосіб!” (15/06/1952).

31 травня 1996 р. єпископ єпархії Гаарлем-
Амстердам монсеньйор Г.Бомерс разом з 
тодішнім помічним єпископом монсеньйором 
Й.M.Пюнтом, погодивши з Конґреґацією доктрини 
віри, дозволив офіційне вшанування Пресвятої 
Богородиці як “МАТІР УСІХ НАРОДІB ”.1

В 1945-1959 роках під цим титулом Мати 
Божа з’являлася простій жінці Іді Пеердеман в 
Амстердамі. Вона об’явила, що хоче, щоб усі 
народи почитали і любили Її як “ЖІНКУ УСІХ 
НАРОДІВ” або “МАТІР УСІХ НАРОДІВ”.
У пророчих видіннях Вона чітко показує ситуацію 
Церкви і світу в наш час. У Своїх посланнях 
Діва Марія виявляє план, згідно з яким Бог хоче 
врятувати світ за допомогою Матері. Для цього 
Вона дарує всім народам і націям образ і молитву. 

На образі МАТІР УСІХ НАРОДІВ, осяяна 
Божественним світлом, стоїть на земній кулі 
перед хрестом Свого Сина Спасителя, з яким Вона 
нерозривно злучена. З Її долонь виходять три 
промені – благодаті, спасіння та миру, які Вона 
може подарувати всім бажаючим, що звертаються 
до Неї, як до Заступниці. Отара овець навколо 
земної кулі символізує народи усього світу, які 
до того моменту не зазнають спокою, аж поки не 
звернуть свої очі до хреста, який є центром цього 
світу.

1 Детальнішу інформацію про позицію Церкви див.: 
www.de-vrouwe.info


