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جاللة الثعلب

القراءة: مرق�س 14:6-29؛ لوقا 31:13 و32؛ لوقا 8:23 و9.

التاريخ: 1981/12/27

�إِنَّ ُيوَحنَّا  َوَقاَل:  اَر َم�ْشُهوًر�.  �ْلَِلُك، لأَنَّ ��ْشَمُه �شَ ِمَع ِهرُيوُد�ُس  »َف�شَ

�إِنَُّه  �آَخُروَن:  َقاَل  �ُت.  �ْلُقوَّ ِبِه  ُتْعَمُل  َوِلذِلَك  �لأَْمَو�ِت  ِمَن  َقاَم  �ْلَْعَمَد�َن 

َلَّا �َشِمَع ِهرُيوُد�ُس  َولِكْن  َكاأَحِد �لأَْنِبَياِء.  �أْو   
ٌّ

َنِبي �إِنَُّه  �آَخُروَن:  َوَقاَل  �إِيِليَّا. 

�لأَْمَو�ِت!لأَنَّ  ِمَن  َقاَم  �إِنَُّه  َر�أ�َشُه.  �أَنا  َقَطْعُت  �لَِّذي  ُيوَحنَّا  ُهَو  هَذ�  َقاَل: 

ِمْن  ْجِن  �ل�شِّ يف  َو�أْوَثَقُه  ُيوَحنَّا  َك  َو�أْم�شَ �أْر�َشَل  َقْد  َكاَن  ُه  َنْف�شَ ِهرُيوُد�َس 

ِبَها. لأَنَّ ُيوَحنَّا َكاَن  َج  َتَزوَّ َقْد  �إِْذ َكاَن  �أِخيِه،  ِفيُلبُّ�َس  �ْمَر�أِة  �أْجِل ِهرُيوِديَّا 

ِهرُيوِديَّا  َفَحِنَقْت  �أِخيَك  �ْمَر�أُة  َلَك  َتُكوَن  �أْن  َيِحلُّ  َل  ِلِهرُيوُد�َس:  َيُقوُل 

َعَلْيِه، َو�أَر�َدْت �أْن َتْقُتَلُه َوَلْ َتْقِدْر، لأَنَّ ِهرُيوُد�َس َكاَن َيَهاُب ُيوَحنَّا َعاِلًا �أنَُّه 

ي�ٌس، َوَكاَن َيْحَفُظُه. َو�إِْذ �َشِمَعُه، َفَعَل َكِثرًي�، َو�َشِمَعُه ِب�ُسُوٍر.  َرُجٌل َبارٌّ َوِقدِّ

�ِد  َوُقوَّ ِلُعَظَماِئِه  اًء  َع�شَ َمْوِلِدِه  َنَع ِهرُيوُد�ُس يِف  َلَّا �شَ ُمو�ِفٌق،  َيْوٌم  َكاَن  َو�إِْذ 

ْت، َف�َسَّْت ِهرُيوُد�َس  ِليِل، َدَخَلِت �ْبَنُة ِهرُيوِديَّا َوَرَق�شَ �لأُلوِف َوُوُجوِه �ْلَ

ْعِطَيِك. 
ُ
َفاأ ِمنِّي  �ْطُلِبي  �أَرْدِت  َمْهَما  ِبيَِّة:  ِلل�شَّ �ْلَِلُك  َفَقاَل  َمَعُه.  َو�ْلُتَِّكِئنَي 

َف َمَْلَكِتي. َفَخَرَجْت  َم َلَها �أْن َمْهَما َطَلْبِت ِمنِّي لأْعِطَينَِّك َحتَّى ِن�شْ َو�أْق�شَ
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َفَدَخَلْت  �ْلَْعَمَد�ِن.  ُيوَحنَّا  َر�أ�َس  َفَقاَلْت:  �أْطُلُب؟  َماَذ�  َها:  لأمِّ َوَقاَلْت 

ِلْلَوْقِت ِب�ُسَْعٍة �إَِل �ْلَِلِك َوَطَلَبْت َقاِئَلًة: �أِريُد �أْن ُتْعِطَيِني َحاًل َر�أ�َس ُيوَحنَّا 

اِم َو�ْلُتَِّكِئنَي َلْ ُيِرْد  �. َولأَْجِل �لأَْق�شَ �ْلَْعَمَد�ِن َعَلى َطَبق. َفَحِزَن �ْلَِلُك ِجدًّ

ى َوَقَطَع  ِه. َفَم�شَ َها. َفِلْلَوْقِت �أْر�َشَل �ْلَِلُك �َشيَّاًفا َو�أَمَر �أْن ُيوؤَتى ِبَر�أ�شِ �أْن َيُردَّ

ِبيَُّة �أْعَطْتُه  ِبيَِّة، َو�ل�شَّ ِه َعَلى َطَبق َو�أْعَطاُه ِلل�شَّ ْجِن. َو�أَتى ِبَر�أ�شِ َر�أ�َشُه يِف �ل�شِّ

. ُعوَها يِف َقْبٍ َها. َوَلَّا �َشِمَع َتاَلِميُذُه، َجاُءو� َوَرَفُعو� ُجثََّتُه َوَو�شَ لأمِّ

َو�ْذَهْب  �ْخُرْج  َلُه:  َقاِئِلنَي  يِّنَي  ي�شِ �ْلَفرِّ َبْع�ُس  َم  َتَقدَّ �ْلَيْوِم  ذِلَك  يِف 

َوُقوُلو�  و�  �ْم�شُ َلُهُم:  َفَقاَل  َيْقُتَلَك.  �أْن  ُيِريُد  ِهرُيوُد�َس  لأنَّ  هُهَنا،  ِمْن 

�ْلَيْوِم  َويِف  َوَغًد�،  �ْلَيْوَم  َو�أ�ْشِفي  �َشَياِطنَي،  ْخِرُج 
ُ
�أ �أَنا  َها  �لثَّْعَلِب:  ِلهَذ� 

 

ُل.  َكمَّ
ُ
�لثَّاِلِث �أ

َزَماٍن  ِمْن  ُيِريُد  َكاَن  �، لأنَُّه  َفِرَح ِجدًّ وَع  َي�شُ َر�أى  ا  َفَلمَّ ِهرُيوُد�ُس  ا  َو�أمَّ

َنُع ِمْنُه.  ى �أْن َيَرى �آَيًة ُت�شْ َماِعِه َعْنُه �أ�ْشَياَء َكِثرَيًة، َوَتَرجَّ َطِويل �أْن َيَر�ُه، ِل�شَ

ٍء.« 
ْ
ي َو�َشاأَلُه ِبَكاَلٍم َكِثرٍي َفَلْم ُيِجْبُه ِب�شَ
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�للك  �بن  هو  باللك.  نف�شه  لّقب  �لليل  على  ربع  رئي�س  هريود�س 

هريود�س �لكبري، �بن �ل�شفاح �لذي قتل �أطفال بيت حلم، و�لذي ل يرتّدد 

ائه وزوجاته و�أولده، حفاًظا على ملكته. وهريود�س �لبن  يف قتل �أخ�شّ

�لذي لّقب نف�شه باللك، يتخّلق باأخالق �أبيه. هو خليع و�شّفاح كاأبيه، 

ولكنه ثعلب. وقد تتطّلب �ل�شيا�شية كما يظّن �لبع�س ثعلبًة، و�لغاية تّبر 

�لو�شيلة. �أّما بالن�شبة لعالقة �لإن�شان باهلل، فال ي�شّح �أن يكون جاللة �للك 

ثعلًبا. �لثعلب جبان، متقّلب، ومز�جي، ل يتخّذ مو�قف جريئة وبطولية، 

لأجل ذلك لّقبه ي�شوع بالثعلب. 

ومن خالل هذه �لق�شة �لتي وردت يف �إجنيل مرق�س، ن�شتطيع �أن نفهم 

بد�أ  �لليل  ربع  على  ��شتول  �أن  منذ  فهو  بالثعلب.  هريود�س  ُلقِّب  لاذ� 

يح�ّشن و�شعه �لجتماعي. فبد�أ بالعمر�ن و�لإ�شالح �لزر�عي، ثم �نتهى 

به �لطاف لبناء ق�س منيف. ولكننا نعلم، �إن كّنا ُمِْل�شني، �أّن هذه كلها 

ل ُت�شبع قلب �لإن�شان. وكم من �أنا�س يخفون تعا�شتهم ور�ء متلكاتهم 

�شعر  وتِع�س.  �شقي  �إن�شان  هو  ي�شوع،  دون  من  فالإن�شان  و�إجناز�تهم. 

بعد  حياة  يوجد  �أنه  وعرف  مادية،  �أمور  من  �أكرث  �حلياة  باأّن  هريود�س 

�لوت، و�أّن �لإن�شان مرّكب من ج�شد ياأكل وي�سب وينام على �لأ�سة 

بهذه  وت�شبع  تفرح  �أن  لها  ميكن  ل  روح،  هو  �لوقت  وبذ�ت  �لوثرية، 

�لأمور. و�شمع عن يوحنا �لعمد�ن. 

ل يلب�س يوحنا �لعمد�ن لبا�ًشا كما يلب�س جاللة �للك، ل يتمّتع بالاآكل 

�لتي يتمّتع بها �للك. هو يلب�س منطقة من جلد على حقويه وياأكل جر�ًد� 

وع�شاًل بريًا. �إل �نه يتمّتع بن�شاط روحي وحيوية روحية، و�شعادة تفوق 
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�شعادة �لأمر�ء و�للوك، فدعاه هريود�س طالًبا �إليه �أن يخبه عن �ّس هذه 

يف  �شارٍخ  �شوُت  »�أنا  بر�شالته:  ويخبه  يوحنا  وياأتي  �ل�شعيدة.  �حلياة 

ي�شوع،  �لرب  )يوحنا 23:1(. ويخبه عن  �لرب«  قّومو� طريق  �لبيّة 

ياأتي  �لذي  هو   .)29:1 )يوحنا  �لعال«  خطية  يرفع  �لذي  �هلل  »َحَمَل 

 .)31:3 )يوحنا  �لميع«  فوق  هو  فوق  من  ياأتي  »و�لذي  فوق،  من 

وكان  ي�شوع.  ومعامالت  ي�شوع  وفد�ء  ي�شوع  �شخ�شية  عن  ويخبه 

هريود�س »ي�شمعه ب�سور« )مرق�س 20:6(. ِفعاًل هذ� كالم جميل ُيثلج 

�ل�شدر، كالم عن �خلال�س و�لأبدية و�لأجماد �ل�شماوية، فكان ي�شتدعيه 

با�شتمر�ر. وعندما كانت ترت�كم عليه �ل�شاكل و�لهّمات، وي�شعر بالتعب 

و�لإنزعاج، كان ي�شتدعي يوحنا لي�شمع منه عن ي�شوع. ورمبا و�شل �إل 

على  فيح�شل  �لر�شالة،  هذه  يتبّنى  لو  ومتّنى  �لر�شالة،  هذه  �شّدق  وقت 

�لرجاء �لذي ح�شل عليه يوحنا، ويتمّتع بذ�ت �لفرح و�ل�سور و�لتعزية. 

جميل �أن ن�شمع عن ي�شوع ب�سور، ولكن �لأجمل �أن نقبل ي�شوع. 

�أن يدخل ي�شوع لي�س �إل ق�شورنا و�إل �آذ�ننا فح�شب، بل �أن يدخل �إل 

ي�شوع  يدخل  وعندما  ا.  مّل�شً نقبل  بل  ر�شالة،  جمّرد  نتبّنى  فال  قلوبنا. 

�إل �لقلب، ويغرّي �لأفر�ح و�لباهج و�ل�ّس�ت، فت�شبح  �إل �حلياة يدخل 

 

كلها روحية. 

�تُّهمت �لكني�شة �لأول يف يوم �خلم�شني باأنها تعاقر �خلمرة. و��شتهز�أ 

�لنا�س بالوؤمنني قائلني: »�إنهم قد �متالأو� �شالفة« )�أعمال 13:2(. لكّن 

بطر�س �لر�شول، »رفع �شوته وقال لهم: هوؤلء لي�شو� �شكارى كما �أنتم 

تظّنون... بل هذ� ما قيل بيوئيل �لنبي... �إين �أ�شكب من روحي على كل 
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�لقد�س،  �لروح  من  �متالأو�  �لقوم  )�أعمال 14:2 و15(. هوؤلء  ب�س« 

وم�ّس�تهم  �أفر�حهم  و�لت�شبيح.  و�حلمد  بال�شكر  �أل�شنتهم  فانطلقت 

لي�شت �أر�شية بل �شماوية. 

ولأّن هريود�س ل يتنبَّ هذه �لر�شالة بل �كتفى بال�شمع، دخلت هريوديا! 

ل يفتح �لقلب للم�شيح فكان �لباب جاهًز� لدخول هريوديا. لكن عندما 

�بنة  �أو  لدخول هريوديا،  ذلك  بعد  جمال  فال  �لقلب،  �إل  ي�شوع  يدخل 

هريوديا �إل �حلياة. دخلت هريوديا فدخلت �خلطية �إل �لق�س، و�أ�شبح 

هنالك �نف�شام يف �ل�شخ�شية، �إّما ي�شوع و�إّما هريوديا. لاذ� �لتعريج بني 

�أو  �لرب  �أن نكون مع  �إّما  �لإثم و�لإعتكاف.  يطيق  �لرب ل  �لفرقتني. 

على �لرب. 

لك  تكون  �أن  يحّل  »ل  عالًيا:  �شوته  يوحنا  فرفع  هريوديا  دخلت 

كلمة  ت�شمع  من  يا  �لثعلب،  جاللة  يا   .)18:6 )مرق�س  �أخيك«  �مر�أة 

ميكنك  ل  بيتك.  يف  بها  وحتتفظ  �خلطية،  تدلّل  كيف  ب�سور،  �لرب 

�أزعج هريوديا فحنقت على  �لرب. وهذ�  �أو تخدع  نف�شك  �أن تخدع 

يوحنا. ل ميكننا �أن نوّفق بني �خلطية وحياة �لتقوى، فاخلطية ل تر�شى 

بذلك، وتكون �أّول �لعرت�شني علينا. لذلك نرى هريوديا حتنق على يوحنا 

وت�شعى لكي تتخّل�س منه، قبل �أن يتخّل�س منها. 

من  يتخّل�س  �أن  يريد  ي�شوع  �خلطية.  وبني  ي�شوع  بني  حرب  يوجد 

�خلطية يف حياتنا، و�خلطية تريد �أن تتخّل�س من ي�شوع يف حياتنا. وهذه 

�حلرب م�شتمرة. ي�شوع يكره �خلطية، ويحنق على �خلطية، و�خلطية تكره 
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ي�شوع، و�خلطاة يكرهون ي�شوع. يقول �لكتاب �لقد�س، �إنه »يف �لأيام 

�لأخرية يكونون حمّبني لّلذ�ت دون حمبة �هلل« )2 تيموثاو�س 2:3(.

مباذ� كان يوحنا ينادي، وما هي ر�شالته؟ �إنها ر�شالة �لتوبة عن �خلطية 

و�لرجوع �إل �لرب. وما هو موقفك يا جاللة �لثعلب؟ �أنت حتفظ يوحنا 

�أنه  منك  ظنًّا  �شلطانك،  حتت  تبقيه  �أن  حماوًل  ب�سور،  وت�شمعه  عندك 

باأعلى �شوته من دون خوف  ينادي  �شيخّفف لهجته. لكّن يوحنا كان 

.)31:3 )يوحنا  �لميع«  فوق  هو  فوق  من  ياأتي  »�لذي  وجل:   �أو 

)جامعة  فوقهما«  و�لأعلى  يالحظ  عالًيا  �للك(  )�أيها  �لعايل  و»فوق 

8:5(. قانون �هلل قبل قانونك، و�شلطان �هلل فوق �شلطانك. هل نحكم 

على �خلطية بجر�أة وج�شارة، يف حياتنا �أوًل ثم يف حياة �لآخرين؟ حذ�ِر 

من �ل�شاومة و�لت�شاهل مع �خلطية ومع حق �هلل. 

�ل�شجن  �إل  ذهب  هو  فليكن.  يوحنا؛  على  بال�شجن  �لأمر  و�شدر 

من  تتخّل�س  حتى  بال  لها  يهد�أ  لن  ولكنها  جمدها.  �أخذت  وهريوديا 

يوحنا نهائًيا. »و�إذ كان يوم مو�فق« )مرق�س 21:6(، �أي عندما �شنحت 

�لفر�شة. عندما نكون يف �أجو�ء �خلطية بعيًد� عن �لأجو�ء �لروحية وكلمة 

�هلل، ت�شتطيع �خلطية �أن تنفذ �إل �لقلب وتنّفذ �لوؤ�مرة. وهذ� �ليوم كان 

عيد ميالد جاللة �لثعلب، حني جمع كل عظمائه، ود�رت �خلمرة وعلت 

وحّل  و�لأخالق،  �لبادئ  ف�شاعت  بالنابل،  �حلابل  و�ختلط  �لكوؤو�س، 

)مرق�س  ورق�شت«  هريوديا  �بنة  »فدخلت  و�ليوعة،  �لنحطاط  حملها 

22:6(، رق�شة خا�شة بالنا�شبة، »ف�ّست هريود�س« )مرق�س 22:6(. 

�أيها �لثعلب، �أُت�َسّ بالكالم عن ي�شوع، وُت�َسّ برق�س �بنة هريوديا! وحتت 
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وطاأة �خلمرة يقول لل�شبّية: »مهما �أردِت �طلبي مني فاأعطيك... حتى 

ن�شف ملكتي« )مرق�س 22:6 و23(. يا لك من ثعلب مز�جي! حُتَمل 

�َس، وظّن �أنه ميلك كل �لدنيا، ويقول:  �َس وحتمَّ بالأجو�ء و�لظروف. حتمَّ

فاأنت ل�شت  �أيها �للك �لخادع.  �أردِت فاأعطيك«. وماذ� متلك  »مهما 

ملًكا بل �أنت جمّرد وكيل، »رئي�س ُربٍع على �لليل« )لوقا 1:3(. 

�أل يت�ّسف �لإن�شان بحياته وج�شده وم�شتقبله كما يحلو له، وكاأنه 

ميلك �لكل؟ ويتنا�شى �أنه جمرد وكيل على ما �أنعم به �هلل عليه. لذ� فالإن�شان 

م�شوؤول عن كل كلمة يتفّوه بها، وكل ت�ّسف يقوم به. 

�لعمد�ن.  يوحنا  ر�أ�س  هريوديا  �بنة  وطلبت  �لوؤ�مرة...  وحيكت 

وهل ر�أ�س يوحنا �لعمد�ن ي�شاوي ن�شف �لملكة �لتي تّدعيها؟ �حلقيقة 

فيه ل�شان يوحنا �لذي يتكلم عن ي�شوع، ويقّدم  �لر�أ�س �لذي يوجد  �أّن 

�حلق، ويوّبخ �خلطية، ي�شاوي مالك �لعال جمعاء. لقد �أدركت هريوديا 

�أّنه لو بقي يوحنا �لعمد�ن حيًّا، �شتخ�س لي�س ن�شف �لملكة، بل �لملكة 

كلها. فاأر�دت �أن تتخّل�س من يوحنا ومن ي�شوعه. 

وطلبت  �أمها،  ��شت�شارت  �أن  بعد  �للك  �إل  هريوديا  �بنة  فدخلت 

لأجل  ي�شاأ هريود�س  ول  طبق.  على  �لعمد�ن  يوحنا  ر�أ�س  �لميع،  �أمام 

�ل�شجن  �إل  �أن مي�شي  �ل�ّشياف  من  فطلب  يرّدها،  �أن  و�لتكئني  �لأق�شام 

يوحنا  ��شتفاد  وماذ�  جًد�،  �للك  حزن  �لعمد�ن.  يوحنا  بر�أ�س  وياأتي 

من حزن �للك؟ نفعل �خلطية ونحزن، وماذ� ي�شتفيد �لرب من حزننا؟ 

َل وقارَن، و�إذ� بالأق�شام و�لتكئني �أهّم من يوحنا. يقول ي�شوع عن  فا�شَ
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يوحنا �لعمد�ن: »�حلق �أقول لكم، ل يقم بني �لولودين من �لن�شاء �أعظم 

�أمام �لرب...  من يوحنا �لعمد�ن« )متى 11:11(. »لأنه كان عظيًما 

ويتقدم �أمامه« )لوقا 15:1 و17(، »وي�شهد له« )يوحنا 32:1 و34(. 

�لدنيا.  هذه  �شيء يف  �أي  من  �أثمن  �لكل، وخال�شنا  من  �أعظم  ي�شوعنا 

وموقفك من �لرب ي�شوع وخال�شه �أمر مهم جًد�. 

�أنت يا هريود�س ل�شت مقّيًد� باأق�شام �أمام موؤ�مرة عليك. �أنت ت�شتطيع 

�لوجوه  �أمام  تعلن  �أن  و�لناهي،  �لآمر  �للك،  فعاًل جاللة  �إن كنت  �لآن 

�لملكة،  قلبك، وحتتّل  موؤ�مرة من هريوديا كي حتتّل  �أّن هذه  و�لعظماء 

تعلم  كما  وقدي�س«  »بار  رجل  يوحنا  �لكان.  هذ�  �إل  �خلطية  وُتدِخل 

�أن  يجب  وَمن  وجن�شة،  خليعة  هي  �لر�أة  هذه  ولكّن   ،)20:6 )مرق�س 

يا  �لرجال  موقف  يكون  هكذ�  يوحنا.  ولي�س  هريوديا  هو  ر�أ�شه  ُيقطع 

جاللة �لثعلب �لبان. 

ِتي بر�أ�س يوحنا �لعمد�ن على طبق، وُقّدم هدية �إل هريوديا. ذبحته 
ُ
و�أ

هذه �لر�أة من �لوريد �إل �لوريد. ويقول �أحدهم: �أنه ما �إن و�شل �لر�أ�س، 

برح  ما  �لذي  �لل�شان  هذ�  ل�شانه.  و�شحبت  يدها  هريوديا  مّدت  حتى 

يوّبخها على خطيتها، ويق�ّس م�شجعها، ويهّدد موقعها. و�لآن باإمكانها 

لنا  خال  هريود�س  يا  �لآن  ر�دع.  ول  و�زع  دون  من  �خلطية  تفعل  �أن 

�لو، لكي نعي�س على هو�نا ونتمّتع مبباهج �حلياة. 

وهل تظنون �أّن هريود�س َنِعم بالر�حة؟ كال �لبّتة. فعندما �شمع بخب 

به  ُتعمل  لذلك  �لأمو�ت  من  قام  قد  �لعمد�ن  يوحنا  �إّن  »قال  ي�شوع، 
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�لقّو�ت... هذ� هو يوحنا �لذي قطعُت �أنا ر�أ�شه« )مرق�س 14:6 و16(. 

ل  كان  بل  منه.  ونرتاح  �هلل  �شوت  ُن�شِكت  �أن  ن�شتطيع  �أننا  نتوّهم  ل 

يبارحه هذ� �ل�شوت قائاًل له: �أنت جمرم، �أنت ثعلب، �أنت جبان. �أنت 

ق�شيت على �شوت �هلل يف حياتك بيدك. 

ُت�شنع  �آية  يرى  �أن  »ترّجى  ي�شوع،  مع  فيها  تقابل  فر�شة  �آخر  ويف 

وهل  و9(.   8:23 )لوقا  ب�شيء«  ُيجبه  فلم  كثري  بكالم  و�شاأله  منه. 

عنه: قيل  �لذي  �لفم  ُيغَلق  �أن  �ل�شيبة،  هذه  ت�شاهي  م�شيبة  يوجد 

 

.)46:7 )يوحنا  �لإن�شان؟«  هذ�  مثل  هكذ�  �إن�شان  قّط  يتكّلم  »ل 

 

»وكان �لميع ي�شهدون له ويتعّجبون من كلمات �لنعمة �خلارجة من فمه«

 

)لوقا 22:4(. و�لآن هريود�س يقف �أمام �سح �لنعمة وخّز�ن �لنعمة، 

و�إذ� �لباب مغلق. �أنت �أ�شكتَّ �شوتي، �أنَت �أغلقَت فمي، �أنَت كّتفت 

جاللة  يا  مرفو�س  �أنت  �شيًئا.  معك  �أفعل  �أن  �أ�شتطيع  ل  لذلك  يدي، 

غِلق باب �لنعمة و�نتهت �لفر�شة �إل �لأبد. 
ُ
�لثعلب. �أ

�لفا�شلة بني يديك، ما بني ي�شوع وما بني �خلطية. �أنت تقّرر م�شريك 

حتتفظ  �أن  و�إّما  �حلياة،  ويف  �لق�س،  يف  بي�شوع  حتتفظ  �أن  �إّما  بنف�شك. 

هو  ق�شري  لوقت  باخلطية  �لتمّتع  �أّن  تظّن  ل  �لنهاية.  �إل  �نظر  بهريوديا. 

نعمة وبركة، بل هو لعنة وم�شيبة. �ق�ِس على �خلطية قبل �أن تق�شي هي 

عليك. �فتح قلبك لي�شوع حتى يدخل ويرتّبع على عر�س حياتك. 
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