اعالم تغيير در نحوهی ختم دعا
اميدوار ھستيم در اين زمان كه ما عصر استقرار كامل مشيت الگو برای ايدهآل صلح در بھشت و زمين را آغاز میكنيم،
بركات و عشق خدا و والدين راستين ھمواره شامل حال شما و خانوادهھای عزيز شما باشد .بنابر دستورالعملی از جانب والدين
راستين ،در نحوهی ختم دعا تغييری ايجاد شده است كه بدينوسيله به شرح زير به اطالع شما میرسانيم .لطفا ً بدنبال دريافت
اين پيام ،دعا يا گزارش خود به خدا را به جای آمين با كلمهی اَجو به پايان برسانيد.

 .١تغيير ختم دعا
الف( عبارت قديمی ختم دعا :آمين
ب( عبارت جديد ختم دعا :اَجو
ج( تاريخ تغيير :چھاردھم سپتامبر دوھزار و شش

 .٢خالصهای از سخنان پدر راستين در ارتباط با اين تغيير
اجو به معنای زيستن در پادشاھی بھشتی است .بعبارت ديگر ،خانهام كه من در آن به خدا مالزمت میكنم ،خانهی درونی من
است .آن خانه جايی است كه من با زيستن در مركز آن در مالزمت به خدا بوده و جايی است كه نمايندهی مالك در آن زندگی
میكند .و اينكه برای بشريت ،آنجا خانهای در زادگاھشان است و برای خدا ،آنجا زيربنای زادگاه میباشد.
من مالك عصر حوزهی قلب آدم چھارم ،نمايندهی تمامی مخلوقات و بھترين آنھا ھستم .من بايد مالك بھشت و زمين كامل
بشوم .عبارت چينی "جو" ) (住يعنی مسكن گزيدن ،كه شامل عبارتھای چينی "اين" ) (人به معنای فرد و "جو" ) ((住به
معنای سرور میباشد و در عبارت "كاجو" بكار برده میشود ،كه به معنای محل اقامت میباشد .بنابراين معنای تحتالفظی
"اَجو" يعنی من مقيم شدم ).(我住
شما بايد از عبارت اَجو –بعنوان يك عھد و پيمان برای قرار گرفتن در مقامی بعنوان نمايندهی مالكی كه بھشت و زمين را به
كمال رسانده و در مالزمت به خدا میزيد—در پايان دعای خود استفاده كنيد .با اين پيمان خود يعنی"اَجو" ،بايد خانهی خود
را يافته و خانواده ،قبيله ،جامعه ،كشور و دنيايمان را بنا كنيم.
با سپاس و تشكر فراوان

