
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل خامت الأنبياء واملرسلني

 لكمة صاحبة السمو املليك الأمرية أأرجي غازي املعظمة

 

 صاحب السمو املليك،

 صاحب الغبطة،

 صاحب الس يادة،

 أأحصاب العطوفة والسعادة، احلضور الكرام،

 السالم عليمك،

ال ة املك صاحب اجلمث أأشكر  –ه امحلد هلل وحد -بداية، أأمحد هللا عز وجل 

لإجناح  من هجود ملا بذلوهبن محمد وزويج مسو الأمري غازي  بن احلسنيا الثاين عبد هللا

ابلنيابة عن مجيع احملّّكني ابلشكر امسحوا يل أأن أأتقّدم و . بني الأداين أأس بوع الوئام العاملي

ائزة أأس بوع الوئام العاملي بني اجلزيل ملؤسسة أ ل البيت امللكية للفكر الإساليم لإنشاء ج

كر زماليئ احملّّكني جلهودمه الطيبة، فقد ترّشفت ابلعمل اإىل كام أأش. الأداين ولئامتننا علهيا

جانب غبطة بطريرك مدينة القدس ثيوفيلوس الثالث وس يادة املطران منيب يوانن، 

داحتاد العاملي أأسقف الكنيسة اللوثرية الإجنيلية يف الأردن والأرض املقدسة ورئيس الا

 ملئات من اجملموعات حول العامل اليت نّظمت فعالياتاشكر أأ كام . للكنائس اللوثرية الإجنيلية

لالحتفال بأأس بوع الوئام العاملي بني الأداين والعرشات من اجملموعات اليت تنافست عىل 

مه من أأتقّدم بأأخلص الهتاين والتربيك للفائزين والوصفاء وأأشكرمه عىل سفرو . اجلوائز

مجليع من   أأن نمنحوا ووائزاكن بوسع احملّّكني وليته لو. خمتلف أأحناء العامل لس تالم اجلوائز

اذلين يعملون : اخرتان فئَتني ولكن يف الهنايةبني الأداين شارك يف أأس بوع الوئام العاملي 
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وهذا يوحض اختياران للفائزين ) بشجاعة ابلرمغ من حّش املوارد يف مناطق متلؤها الزناعات

اذلين نّظموا الفعاليات الأكرث متزيًا وفائدة أأولئك : الفئة الثانية، و (الأول والثاين والوصيَفني

وابرك ! مفربوك للفائزين –( وهذا يوحض اختياران للفائز ابملركز الثالث)ابملوارد املتاحة هلم 

ىل السّ  هللا يف مجيع اجلهود  .ام بني الناسالم والوئالرامية اإ

وبرأأيي فاإن أأكرث ما يثلج الصدر يف أأس بوع الوئام العاملي بني الأداين يه الصيغة 

وامسحوا يل أأن أأذكر أأن زويج هو اذلي وضعها، ويه  ،املبتكرة لعنوان وحمتوى املبادرة

حّب هللا وحب اجلار أأو : انهيمك عن الأمم املتحدة ،صيغة مل تس تعمل من قبل يف العامل

روا هللا وترتك متسعًا لغري كوهذه الصيغة تسمح للمؤمنني أأن يذ . وحّب اجلارحب الرَبّ 

ّر أأحد أأسامء ـومبا أأن البَ . (أأو اخلري والصالح) أأتباع ادلايانت الساموية اذلين يؤمنون ابلرَبّ 

ليس أأحد صاحلًا "الم قال املس يح عليه السّ س يف الكتاب املقد  و ،هللا احلس ىن يف القرأ ن

ل واحد ساوموا فاإن هذه الصيغة جتعل املسلمني واملس يحيني مطمئنني أأهنم مل ي  "وهو هللا اإ

فقد قال س يدان محمد . حني حيتفلون بأأس بوع الوئام العاملي بني الأداين هبذه الصيغةيف ديهنم 

ّّ صىّل  ن  أأل : " هللا عليه وس ل ِذكر هللا  ، ملعون  ادلنيا ملعونة   اإ  وأأ عامل و وما والاه ما فهيا اإ

ّّ و فلنكن مجيعًا مم. "متعّ ّّ طرقه عّز وجّل يف سالم ووئامن يذكر هللا ونُع  .نتع

 شكراً و 

 والسالم عليمك ورمحة هللا

 


