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Ước nguyện của Cha Trời

Lễ Máu Châu Báu Cực Thánh
Đức Chúa Giêsu
Ngày 1 tháng 7 năm 1932

Cha Trời hiện ra với nữ tu Eugenia Elisabetta Ravasio, người Ý-đại-lợi, vào năm 1932.
Người cho biết:

"Cha đã nói với con và giờ đây Cha lập lại: Cha không thể sai Con Một yêu dấu xuống
trần gian lần thứ hai để chứng minh tình yêu của Cha dành cho nhân loại! Bây giờ Cha tới
giữa nhân loại để yêu thương và để cho nhân loại biết tình yêu của Cha. Hãy nhìn, Cha đã
đặt triều thiên của Cha xuống đất và đặt mọi vinh quang của Cha qua một bên để chỉ còn
như một người bình thường!"

Nói đoạn, Cha Trời ôm quả địa cầu bằng tay trái ép sát tim Người.

Ước nguyện của Cha Trời là muốn được loài người nhận biết và tôn kính vì trong lịch phụng vụ
của Hội thánh, Người chưa được lưu ý đến. Do đó, Cha Trời đã hiện ra cho nữ tu Ravasio và ban
một Sứ Điệp. Mặc khải này đã được giáo hội công nhận.

Đức Chúa Cha cho biết: "Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Cha dưới hình ảnh Con
Một của Cha là Đức Giêsu Kitô." Người nói tiếp: "Cha yêu thương thế gian hơn Con của Cha. Và
ngay cả hơn chính Cha đây."

Mục đích của những lần Cha Trời hiện ra là Cha muốn nhắc loài người nên nhận biết tình yêu
của Cha cho nhân loại. Và Cha mong nhân loại đáp lại tình yêu của Cha bằng cách:
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1. Cha muốn có một ngày tôn kính Cha dưới danh hiệu Hiền Phụ của toàn Nhân Loại. Cha chọn
Chúa nhật đầu tiên của tháng 8. Cho thánh lễ, Cha muốn có một nghi thức phụng vụ riêng.

2. Cha muốn giáo sĩ và tu sĩ cổ động lòng sùng kính Cha Trời như một người Cha dịu hiền nhất
luôn đi sát loài người để yêu thương và che chở.

3. Cha muốn hình ảnh của Cha được treo và tôn kính trong tư gia cũng như những nơi công
cộng như: chủng viện, nhà tập, học đường, viện dưỡng lão, phòng thí nghiệm, cơ xưởng, trại
lính, phòng họp,... của các sở bộ để mọi sinh hoạt đều diễn ra dưới ánh nhìn trìu mến của Cha
Trời.

4. Cha muốn giáo sĩ và tu sĩ rao giảng về Cha Trời ở mọi nơi mọi chốn. Không chỉ giữa những
người không nhận biết Cha mà còn cho tất cả những tôn giáo và giáo phái không phải là Công
giáo. Rồi đây, những linh hồn nhận biêt sẽ được tỏa sáng.

5. Cha muốn có lời kinh nguyện riêng cho Cha trong Phụng Vụ. Lời kinh nguyện dễ dàng tìm
thấy trong Kinh Thánh. Cha mong ước những cá nhân mà Cha tuyển chọn như linh mục và tu sĩ
dành cho Cha sự tôn kính cần thiết.

†

Lạy Thiên Chúa Cha là Hiền Phụ của Nhân Loại, xin cho mọi người nhận biết, yêu mến và
tôn thờ Cha là Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu
Kitô là Con của Cha và là Anh Trưởng của chúng con; là Thiên Chúa toàn năng và hiển
trị, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời. Amen
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