ومخاطرة وكيفية إيجاد حلول لبناء مجتمعات تحيا بالسالم.. الثأر
 نثائر وننتقم بدون وعي.  تدفعنا أمواج العنف ونسينا بر اآلمان. نفترق وال نجد الطريق اآلمن
 ألم.  الهدف أصبح غامضا ألن الجهل ساد العالم عن الصواب. إغتصاب بال رحمة,  سرقه,  قتل.
 الشيخ عبد. ندرك إنسانيتنا بعد؟ أحمد ووالء ابنائي ماري و عبد المسيح أبنائي في اإلنسانية
 هال عدنا إلى منبع التسامح وشعاع النور.الرحمن واألنبا مرقص جيراني واخوتي في اإلنسانية
الصادر من رب العباد على لسان رسله الكرام ؟ هال قرأنا عن التسامح والمحبة والغفران في التوراه
واإلنجيل والقرآن؟
عودوا يا بني اإلنسانية إلى الهداية والعودة لصفاء القلوب مع إحياء أسبوع الوئام العالمي بين
األديان ومبادرة نبيلة اطلقها جالله الملك عبدهللا الثاني ملك األردن في األسبوع األول من شهر
 إحترامي وتقديري لشخصكم الكريم مع الصدق واألمانة والنوايا الحسنة مع حب. فبراير من كل عام
 وهي دعوة للعودة إلى منصة الرحب والسعة واألمن واألمان. هللا وحب الجار أو حب البر وحب الجار
.وعودة إلى أنشودة السالم

Revenge …. It’s danger and how to find solutions to build communities live
in peace

We say goodbye but we do not find a safe route. The waves of violence
have taken us away and we forget safety. We revenge , without awareness.
Murder, theft, rape mercilessly. Target has become uncertain because of
ignorance prevailed in the world for the right thing. We did not realize our
humanity yet? Ahmed and Walaa are my children Mary and Abdul Christ are
my sons in humanity. Sheikh Abdul Rahman and Al Anba Morcos are my
neighbours and brothers in humanity. Do we go back to the source of
tolerance and beam of light from the Lord of mankind in the words of
esteemed messengers? Would you read about tolerance, love and
forgiveness in the Torah and the Bible and the Koran?
Come back, my son, to guide humanity and return to the purity of hearts
with the revival of The World Interfaith Harmony Week among Religions and
a noble initiative launched by His Majesty King Abdullah II of Jordan in the
first week of February every year. Respect and appreciation for your good
self with honesty and good intentions with love of God and love of neighbour
and love of righteousness and love of neighbour. It is a call to return to the
platform of welcome, security, safety and returning into Peace Song.
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