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القراءة :مرق�س 29-14:6؛ لوقا  31:13و32؛ لوقا  8:23و.9
التاريخ1981/12/27 :
وراَ .وق َ
وح َّنا
َال� :إِنَّ ُي َ
«ف ََ�س ِم َع ِه ُريو ُد ُ�س مْالَ ِل ُك ،لأَنَّ ْ
ار َم ْ�ش ُه ً
ا�س َم ُه َ�ص َ
ات .ق َ
َال � َآخ ُرونَ � :إِ َّن ُه
مْالَ ْع َم َدانَ قَا َم ِم َن الأَ ْم َو ِ
ات َو ِلذ ِل َك ت ُْع َم ُل ب ِِه ا ْلق َُّو ُ

�إِي ِل َّياَ .وق َ
لك ْن مَلَّا َ�س ِم َع ِه ُريو ُد ُ�س
َال � َآخ ُرونَ � :إِ َّن ُه َنب ٌِّي � ْأو َك� َأح ِد الأَ ْنب َِيا ِءَ .و ِ
ق َ
َالَ :
ات!لأَنَّ
وح َّنا ا َّل ِذي ق ََط ْع ُت �أ َنا َر� َأ�س ُه� .إِ َّن ُه قَا َم ِم َن الأَ ْم َو ِ
هذا ُه َو ُي َ

ال�س ْج ِن ِم ْن
ِه ُريو ُد َ�س َنف َْ�س ُه َكانَ ق َْد � ْأر َ�س َل َو� ْأم َ�س َك ُي َ
وح َّنا َو� ْأو َث َق ُه يف ِّ
وح َّنا َكانَ
� ْأج ِل ِه ُري ِ
�س � ِأخ ِيه� ،إِ ْذ َكانَ ق َْد َت َز َّو َج ب َِها .لأَنَّ ُي َ
ود َّيا ْام َر� ِأة ِفي ُل ُّب َ
َيق ُ
ُول لِهِ ُريو ُد َ�سَ :ال َي ِح ُّل �أنْ ت َُكونَ َل َك ْام َر�أ ُة � ِأخ َ
ود َّيا
َت ِه ُري ِ
يك ف ََح ِنق ْ

وح َّنا َع مِالًا �أ َّن ُه
َع َل ْي ِهَ ،و� َأرا َد ْت �أنْ َت ْق ُت َل ُه َو مَلْ َتق ِْد ْر ،لأَنَّ ِه ُريو ُد َ�س َكانَ َي َه ُ
اب ُي َ
ِ�سورٍ .
ي�سَ ،و َكانَ َي ْحف َُظ ُهَ .و�إِ ْذ َ�س ِم َع ُهَ ،ف َع َل َك ِث ً
رياَ ،و َ�س ِم َع ُه ب رُ ُ
َر ُج ٌل َب ٌّ
ار َو ِق ِّد ٌ

َو�إِ ْذ َكانَ َي ْو ٌم ُموا ِف ٌق ،مَلَّا َ�ص َن َع ِه ُريو ُد ُ�س فيِ َم ْو ِل ِد ِه َع َ�شا ًء ِل ُع َظ َما ِئ ِه َوق َُّو ِاد
وه جْ َ
َ�س ْت ِه ُريو ُد َ�س
وف َو ُو ُج ِ
الأ ُل ِ
يلَ ،د َخ َل ِت ا ْب َن ُة ِه ُري ِ
ال ِل ِ
ود َّيا َو َرق ََ�ص ْت ،ف رَ َّ
ني َم َع ُهَ .فق َ
ل�صب َِّي ِةَ :م ْه َما � َأر ْد ِت ْ
اط ُلبِي ِم ِّني َف�أُ ْع ِط َي ِك.
َو مْالُ َّت ِك ِئ َ
َال مْالَ ِل ُك ِل َّ

ف مَ ْم َل َك ِتي .ف ََخ َر َج ْت
َو�أق َْ�س َم َل َها �أنْ َم ْه َما َط َل ْب ِت ِم ِّني ل ْأع ِط َي َّن ِك َح َّتى ِن ْ�ص َ
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وح َّنا مْالَ ْع َم َد ِان .ف ََد َخ َل ْت
َوقَا َل ْت لأ ِّم َهاَ :ما َذا � ْأط ُل ُب؟ َفقَا َل ْتَ :ر� َأ�س ُي َ
وح َّنا
ِ�س َع ٍة �إِ ىَل مْالَ ِل ِك َو َط َل َب ْت قَا ِئ َلةًِ � :أر ُيد �أنْ ت ُْع ِط َي ِني َحا ًال َر� َأ�س ُي َ
ِل ْل َوق ِْت ب رُ ْ
مْالَ ْع َم َد ِان َع َلى َط َبق .ف ََح ِزنَ مْالَ ِل ُك ِج ًّداَ .ولأَ ْج ِل ا َ
ني مَلْ ُي ِر ْد
لأق َْ�س ِام َو مْالُ َّت ِك ِئ َ

�أنْ َي ُر َّد َهاَ .ف ِل ْل َوق ِْت � ْأر َ�س َل مْالَ ِل ُك َ�س َّيافًا َو�أ َم َر �أنْ ُي�ؤتَى ب َِر� ِأ�س ِه .ف ََم َ�ضى َوق ََط َع
ال�صب َِّي ُة � ْأع َط ْت ُه
ل�صب َِّي ِةَ ،و َّ
ال�س ْج ِنَ .و�أتَى ب َِر� ِأ�س ِه َع َلى َط َبق َو� ْأع َطا ُه ِل َّ
َر� َأ�س ُه فيِ ِّ
ال ِم ُ
لأ ِّم َهاَ .و مَلَّا َ�س ِم َع َت َ
وها فيِ ق رَْبٍ.
يذ ُهَ ،ج ُاءوا َو َر َف ُعوا ُج َّث َت ُه َو َو َ�ض ُع َ
اخ ُر ْج َواذ َْه ْب
فيِ ذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َتق ََّد َم َب ْع ُ
�ض ا ْلف َِّر ِ
ني َل ُهْ :
ني قَا ِئ ِل َ
ي�س ِّي َ
هه َنا ،لأنَّ ِه ُريو ُد َ�س ُي ِر ُيد �أنْ َي ْق ُت َل َكَ .فق َ
َال َل ُه ُمْ :ام ُ�ضوا َوقُو ُلوا
ِم ْن ُ
ِل َ
نيَ ،و� ْأ�ش ِفي ا ْل َي ْو َم َوغَ ًداَ ،وفيِ ا ْل َي ْو ِم
هذا ال َّث ْع َل ِبَ :ها �أ َنا �أُ ْخ ِر ُج َ�ش َي ِ
اط َ
ال َّثا ِل ِث �أُ َك َّم ُل.
وع ف َِر َح ِج ًّدا ،لأ َّن ُه َكانَ ُي ِر ُيد ِم ْن َز َمانٍ
َو� َّأما ِه ُريو ُد ُ�س َف َل َّما َر�أى َي ُ�س َ
َط ِويل �أنْ َي َرا ُهِ ،ل َ�س َم ِاع ِه َع ْن ُه � ْأ�ش َي َاء َك ِث َريةًَ ،وت ََر َّجى �أنْ َي َرى �آ َي ًة ت ُْ�ص َن ُع ِم ْن ُه.
َو َ�س�أ َل ُه ب َِك َ
ال ٍم َك ِث ٍري َف َل ْم ُي ِج ْب ُه ب َِ�ش ْيءٍ».
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هريود�س رئي�س ربع على اجلليل لقّب نف�سه بامللك .هو ابن امللك
هريود�س الكبري ،ابن ال�سفاح الذي قتل �أطفال بيت حلم ،والذي مل يرت ّدد
ً
حفاظا على مملكته .وهريود�س االبن
أخ�صائه وزوجاته و�أوالده،
يف قتل � ّ
الذي لقّب نف�سه بامللك ،يتخ ّلق ب�أخالق �أبيه .هو خليع و�سفّاح ك�أبيه،
تربر
ولكنه ثعلب .وقد تتط ّلب ال�سيا�سية كما ّ
يظن البع�ض ثعلبةً ،والغاية ّ
ي�صح �أن يكون جاللة امللك
الو�سيلةّ � .أما بالن�سبة لعالقة الإن�سان باهلل ،فال ّ
ثعلبا .الثعلب جبان ،متق ّلب ،ومزاجي ،ال ّ
يتخذ مواقف جريئة وبطولية،
ً
لأجل ذلك لقّبه ي�سوع بالثعلب.
ومن خالل هذه الق�صة التي وردت يف �إجنيل مرق�س ،ن�ستطيع �أن نفهم
ملاذا ُلقِّب هريود�س بالثعلب .فهو منذ �أن ا�ستوىل على ربع اجلليل بد�أ
يح�سن و�ضعه االجتماعي .فبد�أ بالعمران والإ�صالح الزراعي ،ثم انتهى
ّ
به املطاف لبناء ق�رص منيف .ولكننا نعلم� ،إن ك ّنا خُ ْم ِل�صني� ،أنّ هذه كلها
ال تُ�شبع قلب الإن�سان .وكم من �أنا�س يخفون تعا�ستهم وراء ممتلكاتهم
وتع�س� .شعر
و�إجنازاتهم .فالإن�سان من دون ي�سوع ،هو �إن�سان �شقي ِ
هريود�س ب�أنّ احلياة �أكرث من �أمور مادية ،وعرف �أنه يوجد حياة بعد
املوت ،و�أنّ الإن�سان ّ
مركب من ج�سد ي�أكل وي�رشب وينام على الأ�رسة
الوثرية ،وبذات الوقت هو روح ،ال ميكن لها �أن تفرح وت�شبع بهذه
الأمور .و�سمع عن يوحنا املعمدان.
لبا�سا كما يلب�س جاللة امللك ،ال يتم ّتع بامل�آكل
ال يلب�س يوحنا املعمدان ً
التي يتم ّتع بها امللك .هو يلب�س منطقة من جلد على حقويه وي�أكل جرا ًدا
وع�س ً
ال بريًا� .إال انه يتم ّتع بن�شاط روحي وحيوية روحية ،و�سعادة تفوق
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�رس هذه
طالبا �إليه �أن يخربه عن ّ
�سعادة الأمراء وامللوك ،فدعاه هريود�س ً
�صارخ يف
�صوت
احلياة ال�سعيدة .وي�أتي يوحنا ويخربه بر�سالته�« :أنا
ُ
ٍ
قوموا طريق الرب» (يوحنا  .)23:1ويخربه عن الرب ي�سوع،
الربيّة ّ
«ح َم َل اهلل الذي يرفع خطية العامل» (يوحنا  .)29:1هو الذي ي�أتي
َ
من فوق« ،والذي ي�أتي من فوق هو فوق اجلميع» (يوحنا .)31:3
ويخربه عن �شخ�صية ي�سوع وفداء ي�سوع ومعامالت ي�سوع .وكان
هريود�س «ي�سمعه ب�رسور» (مرق�س ِ .)20:6فع ً
ال هذا كالم جميل ُيثلج
ال�صدر ،كالم عن اخلال�ص والأبدية والأجماد ال�سماوية ،فكان ي�ستدعيه
واملهمات ،وي�شعر بالتعب
با�ستمرار .وعندما كانت ترتاكم عليه امل�شاكل
ّ
والإنزعاج ،كان ي�ستدعي يوحنا لي�سمع منه عن ي�سوع .ورمبا و�صل �إىل
�صدق هذه الر�سالة ،ومت ّنى لو يتب ّنى هذه الر�سالة ،فيح�صل على
وقت ّ
الرجاء الذي ح�صل عليه يوحنا ،ويتم ّتع بذات الفرح وال�رسور والتعزية.
جميل �أن ن�سمع عن ي�سوع ب�رسور ،ولكن الأجمل �أن نقبل ي�سوع.
�أن يدخل ي�سوع لي�س �إىل ق�صورنا و�إىل �آذاننا فح�سب ،بل �أن يدخل �إىل
جمرد ر�سالة ،بل نقبل خم ّل ً�صا .وعندما يدخل ي�سوع
قلوبنا .فال نتب ّنى ّ
وامل�رسات ،فت�صبح
�إىل احلياة يدخل �إىل القلب ،ويغيرّ الأفراح واملباهج
ّ
كلها روحية.
اتُّهمت الكني�سة الأوىل يف يوم اخلم�سني ب�أنها تعاقر اخلمرة .وا�ستهز أ�
لكن
النا�س بامل�ؤمنني قائلني�« :إنهم قد امتلأوا �سالفة» (�أعمال ّ .)13:2
بطر�س الر�سول« ،رفع �صوته وقال لهم :ه�ؤالء لي�سوا �سكارى كما �أنتم
تظ ّنون ...بل هذا ما قيل بيوئيل النبي� ...إين �أ�سكب من روحي على كل
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ب�رش» (�أعمال  14:2و .)15ه�ؤالء القوم امتلأوا من الروح القد�س،
وم�رساتهم
فانطلقت �أل�سنتهم بال�شكر واحلمد والت�سبيح� .أفراحهم
ّ
لي�ست �أر�ضية بل �سماوية.
نب هذه الر�سالة بل اكتفى بال�سمع ،دخلت هريوديا!
ولأنّ هريود�س مل يت َّ
مل يفتح القلب للم�سيح فكان الباب جاه ًزا لدخول هريوديا .لكن عندما
يدخل ي�سوع �إىل القلب ،فال جمال بعد ذلك لدخول هريوديا� ،أو ابنة
هريوديا �إىل احلياة .دخلت هريوديا فدخلت اخلطية �إىل الق�رص ،و�أ�صبح
هنالك انف�صام يف ال�شخ�صيةّ � ،إما ي�سوع و� ّإما هريوديا .ملاذا التعريج بني
الفرقتني .الرب ال يطيق الإثم والإعتكافّ � .إما �أن نكون مع الرب �أو
على الرب.
عاليا« :ال ّ
يحل �أن تكون لك
دخلت هريوديا فرفع يوحنا �صوته ً
امر�أة �أخيك» (مرق�س  .)18:6يا جاللة الثعلب ،يا من ت�سمع كلمة
الرب ب�رسور ،كيف تدلّل اخلطية ،وحتتفظ بها يف بيتك .ال ميكنك
�أن تخدع نف�سك �أو تخدع الرب .وهذا �أزعج هريوديا فحنقت على
يوحنا .ال ميكننا �أن نوفّق بني اخلطية وحياة التقوى ،فاخلطية ال تر�ضى
بذلك ،وتكون � ّأول املعرت�ضني علينا .لذلك نرى هريوديا حتنق على يوحنا
وت�سعى لكي تتخ ّل�ص منه ،قبل �أن يتخ ّل�ص منها.
يوجد حرب بني ي�سوع وبني اخلطية .ي�سوع يريد �أن يتخ ّل�ص من
اخلطية يف حياتنا ،واخلطية تريد �أن تتخ ّل�ص من ي�سوع يف حياتنا .وهذه
احلرب م�ستمرة .ي�سوع يكره اخلطية ،ويحنق على اخلطية ،واخلطية تكره
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ي�سوع ،واخلطاة يكرهون ي�سوع .يقول الكتاب املقد�س� ،إنه «يف الأيام
حمبني ل ّلذات دون حمبة اهلل» ( 2تيموثاو�س .)2:3
الأخرية يكونون ّ
مباذا كان يوحنا ينادي ،وما هي ر�سالته؟ �إنها ر�سالة التوبة عن اخلطية
والرجوع �إىل الرب .وما هو موقفك يا جاللة الثعلب؟ �أنت حتفظ يوحنا
عندك وت�سمعه ب�رسور ،حماو ًال �أن تبقيه حتت �سلطانك ،ظ ًّنا منك �أنه
لكن يوحنا كان ينادي ب�أعلى �صوته من دون خوف
�سيخفّف لهجتهّ .
�أو وجل« :الذي ي�أتي من فوق هو فوق اجلميع» (يوحنا .)31:3
عاليا يالحظ والأعلى فوقهما» (جامعة
و«فوق العايل (�أيها امللك) ً
 .)8:5قانون اهلل قبل قانونك ،و�سلطان اهلل فوق �سلطانك .هل نحكم
حذار
على اخلطية بجر�أة وج�سارة ،يف حياتنا �أو ًال ثم يف حياة الآخرين؟
ِ
من امل�ساومة والت�ساهل مع اخلطية ومع حق اهلل.
و�صدر الأمر بال�سجن على يوحنا؛ فليكن .هو ذهب �إىل ال�سجن
وهريوديا �أخذت جمدها .ولكنها لن يهد�أ لها بال حتى تتخ ّل�ص من
نهائيا« .و�إذ كان يوم موافق» (مرق�س � ،)21:6أي عندما �سنحت
يوحنا ً
بعيدا عن الأجواء الروحية وكلمة
الفر�صة .عندما نكون يف �أجواء اخلطية ً
اهلل ،ت�ستطيع اخلطية �أن تنفذ �إىل القلب وتنفّذ امل�ؤامرة .وهذا اليوم كان
عيد ميالد جاللة الثعلب ،حني جمع كل عظمائه ،ودارت اخلمرة وعلت
ّ
وحل
الك�ؤو�س ،واختلط احلابل بالنابل ،ف�ضاعت املبادئ والأخالق،
حملها االنحطاط وامليوعة« ،فدخلت ابنة هريوديا ورق�صت» (مرق�س
«ف�رست هريود�س» (مرق�س .)22:6
 ،)22:6رق�صة خا�صة باملنا�سبة،
ّ
ُ�س برق�ص ابنة هريوديا! وحتت
ُ�س بالكالم عن ي�سوع ،وت رَ ّ
�أيها الثعلب� ،أت رَ ّ
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أردت اطلبي مني ف�أعطيك ...حتى
وط�أة اخلمرة يقول
لل�صبية« :مهما � ِ
ّ
ن�صف مملكتي» (مرق�س  22:6و .)23يا لك من ثعلب مزاجي! تحُ َمل

وظن �أنه ميلك كل الدنيا ،ويقول:
�سّ ،
�س َّ
بالأجواء والظروفَّ .
وحتم َ
حتم َ
أردت ف�أعطيك» .وماذا متلك �أيها امللك املخادع .ف�أنت ل�ست
«مهما � ِ
ً
جمرد وكيل« ،رئي�س ُر ٍبع على اجلليل» (لوقا .)1:3
ملكا بل �أنت ّ
يت�رصف الإن�سان بحياته وج�سده وم�ستقبله كما يحلو له ،وك�أنه
�أال
ّ
ميلك الكل؟ ويتنا�سى �أنه جمرد وكيل على ما �أنعم به اهلل عليه .لذا فالإن�سان
ت�رصف يقوم به.
يتفوه بها ،وكل ّ
م�س�ؤول عن كل كلمة ّ
وحيكت امل�ؤامرة ...وطلبت ابنة هريوديا ر�أ�س يوحنا املعمدان.
تدعيها؟ احلقيقة
وهل ر�أ�س يوحنا املعمدان ي�ساوي ن�صف اململكة التي ّ
ويقدم
�أنّ الر�أ�س الذي يوجد فيه ل�سان يوحنا الذي يتكلم عن ي�سوعّ ،
احلق ،ويو ّبخ اخلطية ،ي�ساوي ممالك العامل جمعاء .لقد �أدركت هريوديا
حيا� ،ستخ�رس لي�س ن�صف اململكة ،بل اململكة
�أ ّنه لو بقي يوحنا املعمدان ًّ
كلها .ف�أرادت �أن تتخ ّل�ص من يوحنا ومن ي�سوعه.
فدخلت ابنة هريوديا �إىل امللك بعد �أن ا�ست�شارت �أمها ،وطلبت
�أمام اجلميع ،ر�أ�س يوحنا املعمدان على طبق .ومل ي�ش أ� هريود�س لأجل
ال�سياف �أن مي�ضي �إىل ال�سجن
الأق�سام واملتكئني �أن ير ّدها ،فطلب من ّ
جدا ،وماذا ا�ستفاد يوحنا
وي�أتي بر�أ�س يوحنا املعمدان .حزن امللك ً
من حزن امللك؟ نفعل اخلطية ونحزن ،وماذا ي�ستفيد الرب من حزننا؟
أهم من يوحنا .يقول ي�سوع عن
َ
فا�ض َل وقارنَ  ،و�إذا بالأق�سام واملتكئني � ّ
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يوحنا املعمدان« :احلق �أقول لكم ،مل يقم بني املولودين من الن�ساء �أعظم
عظيما �أمام الرب...
من يوحنا املعمدان» (متى « .)11:11لأنه كان
ً
ويتقدم �أمامه» (لوقا  15:1و« ،)17وي�شهد له» (يوحنا  32:1و.)34
ي�سوعنا �أعظم من الكل ،وخال�صنا �أثمن من �أي �شيء يف هذه الدنيا.
جدا.
وموقفك من الرب ي�سوع وخال�صه �أمر مهم ً
مقي ًدا ب�أق�سام �أمام م�ؤامرة عليك� .أنت ت�ستطيع
�أنت يا هريود�س ل�ست ّ
الآن �إن كنت فع ً
ال جاللة امللك ،الآمر والناهي� ،أن تعلن �أمام الوجوه
ّ
والعظماء �أنّ هذه م�ؤامرة من هريوديا كي ّ
وحتتل اململكة،
حتتل قلبك،
ُدخل اخلطية �إىل هذا املكان .يوحنا رجل «بار وقدي�س» كما تعلم
وت ِ
ولكن هذه املر�أة هي خليعة وجن�سة ،و َمن يجب �أن
(مرق�س ،)20:6
ّ
ُيقطع ر�أ�سه هو هريوديا ولي�س يوحنا .هكذا يكون موقف الرجال يا
جاللة الثعلب اجلبان.
و�أُ ِتي بر�أ�س يوحنا املعمدان على طبق ،وق ُّدم هدية �إىل هريوديا .ذبحته
هذه املر�أة من الوريد �إىل الوريد .ويقول �أحدهم� :أنه ما �إن و�صل الر�أ�س،
مدت هريوديا يدها و�سحبت ل�سانه .هذا الل�سان الذي ما برح
حتى ّ
ويهدد موقعها .والآن ب�إمكانها
يو ّبخها على خطيتها،
ّ
ويق�ض م�ضجعهاّ ،
�أن تفعل اخلطية من دون وازع وال رادع .الآن يا هريود�س خال لنا
اجلو ،لكي نعي�ش على هوانا ونتم ّتع مبباهج احلياة.
وهل تظنون �أنّ هريود�س َن ِعم بالراحة؟ كال الب ّتة .فعندما �سمع بخرب
ي�سوع« ،قال �إنّ يوحنا املعمدان قد قام من الأموات لذلك تُعمل به
54

جاللة الثعلب

قطعت �أنا ر�أ�سه» (مرق�س  14:6و.)16
القوات ...هذا هو يوحنا الذي
ُ
ّ
نتوهم �أننا ن�ستطيع �أن ُن ِ
�سكت �صوت اهلل ونرتاح منه .بل كان ال
ال ّ
يبارحه هذا ال�صوت قائ ً
ال له� :أنت جمرم� ،أنت ثعلب� ،أنت جبان� .أنت
ق�ضيت على �صوت اهلل يف حياتك بيدك.
«ترجى �أن يرى �آية تُ�صنع
ويف �آخر فر�صة تقابل فيها مع ي�سوع،
ّ
منه .و�س�أله بكالم كثري فلم ُيجبه ب�شيء» (لوقا  8:23و .)9وهل
يوجد م�صيبة ت�ضاهي هذه امل�صيبة� ،أن ُيغ َلق الفم الذي قيل عنه:
«مل يتك ّلم ّ
قط �إن�سان هكذا مثل هذا الإن�سان؟» (يوحنا .)46:7
ويتعجبون من كلمات النعمة اخلارجة من فمه»
«وكان اجلميع ي�شهدون له
ّ
(لوقا  .)22:4والآن هريود�س يقف �أمام �رصح النعمة وخ ّزان النعمة،
أنت ك ّتفت
و�إذا الباب مغلق� .أنت �
أغلقت فميَ � ،
أنت � َ
أ�سكت �صوتيَ � ،
َّ
يدي ،لذلك ال �أ�ستطيع �أن �أفعل معك �شي ًئا� .أنت مرفو�ض يا جاللة
الثعلب� .أُغ ِلق باب النعمة وانتهت الفر�صة �إىل الأبد.
تقرر م�صريك
املفا�ضلة بني يديك ،ما بني ي�سوع وما بني اخلطية� .أنت ّ
بنف�سكّ � .إما �أن حتتفظ بي�سوع يف الق�رص ،ويف احلياة ،و� ّإما �أن حتتفظ
تظن �أنّ التم ّتع باخلطية لوقت ق�صري هو
بهريوديا .انظر �إىل النهاية .ال ّ
اق�ض على اخلطية قبل �أن تق�ضي هي
نعمة وبركة ،بل هو لعنة وم�صيبةِ .
عليك .افتح قلبك لي�سوع حتى يدخل ويرت ّبع على عر�ش حياتك.
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