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آية العدد :وأما ثمر الروح فيو :محبة ،فرح ،سالم ،طول أناة ،لطف
صالح ،إيمان ،وداعة ،تعفف (غالطيةٕٕ٘ :وٖٕ).
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أحد زيارة العذراء ألليصابات

تعميق عمى اآلية اإلنجيمية :يتحدث الرسول بولس عن ثمار الروح التي
يتميز بيا المؤمن الحقيقي غير المزيف .وىذه الصفات خير اختبار

لذواتنا لكي نحدد موقفنا ،ومدى تمتعنا بعمل روح اهلل القدوس فينا .إن

أبناء اهلل المخمصين الصادقين يتميزون في سموكياتيم وكالميم بالمحبة

وااليمان باهلل .وبالمحبة والمطف والسالم وطول األناة والصالح والوداعة
والتعفف تجاه الذات والقريب ،وفرح الرب يجب أن يمأل حياتنا في كل

حين .وبغير ىذا نكون كاذبين وليس الحق فينا.

قصة العدد :طفمة ذكية(..قدمها لنا عن االنترنت األخ بسام زكو).

تجمع رجال
مرت طفمة مع أميا أمام شاحنة محشورة في نفق ،وقد ّ
اإلطفاء والشرطة حوليا يحاولون إخراجيا ،لكن محاوالتيم ذىبت سدى.

قالت الطفمة ألميا :أنا اعرف كيف تخرج الشاحنة من النفق! استنكرت

األم قائمة :ىل من المعقول أن كل االطفائيين غير قادرين ،وأنت قادرة !

تقدمت من
ولم تعط أي اىتمام،ولم تكمّف نفسيا سماع فكرة طفمتيا التي ّ
رجل المطافئ قائمة :سيدي افرغوا بعض اليواء من عجالت الشاحنة،
وحمت المشكمة ،وعندما استدعى عمدة
وستمر! وفعالً مرت الشاحنةُ ،
المدينة البنت لتكريميا ،كانت األم تقف بجانبيا وقت التكريم والتصوير!

إخوتي :ال يجب أن نستيين بحداثة أحد ،وخاصة أطفالنا اليوم الذين
يتواصمون بشكل دائم مع أحدث وسائل العمم والتكنولوجيا ،وكذلك في
موقف األم عبرة تدعونا أن نتواضع ونتجنب كل روح كبرياء ،أو اعتداد

زائد بأنفسنا ،لكي نقدر عمى التواصل مع اآلخر بشكل سميم وناجح.

 +يوم الثالثاء  ٕٜتشرين الثاني بحسب تقويم كنيستنا السريانية ىو
تذكار الممفان مار يعقوب السروجي.

 +مشهد يفرح القمب :أطفال مركز قنشرين لمتعميم المسيحي يقفون في
الصالة بعد القداس يوم األحد الماضي بجرأة مع ابتسامة عمى وجوىيم

الجميمة النيرة ،فباعوا الحمويات التي يعود ريعيا لمرضى مشفى األطفال.
إنو مشيد مميز يحتاج لتشجيعكم ليم إخوتنا األحباء.

 +وردنا من المجمس الممي :في جمستو االستثنائية المخصصة ألنشطة
عيد الميالد مساء الخميس الماضي قرر المجمس مايمي:

ٔ -إقامة بازار عيد الميالد برعاية نيافة المطران ،وبالتعاون ما بين
مؤسسات الكنيسة ،وذلك يومي ٓٔ ٔٔ-كانون األولٕٔٔٓ .

ٕ -توزيع زوادة العيد لكل طفل بعد القداس يوم عيد الميالد.

ٖ -برعاية سيدنا المطران إقامة فطور محبة لجيل المخضرمين الكبار
من عائالت كنيستنا ،مع برنامج مميز يوم  ٕٚكانون األول ٕٔٔٓ.

 +اليوم األحد جناز األربعين لممرحوم شوقي الحايك شقيق السيدة ماري
زوجة األخ عبود مكارديش .لمفقيد الرحمة ،ولعائمتو الصبر والسموان.

 +اليوم األحد جناز األربعين لممرحوم صبري سعيد مسعود شقيق السيدة
ماري زوجة األخ نعمان أالجاجي .لمفقيد الرحمة ،ولعائمتو طول البقاء.

 +األحد القادم جناز األربعين لممرحومة فكتوريا ىندي باطري .لمفقيدة
الرحمة ،ولعائمتيا طول البقاء.

 +نشكر الرب ألجل عنايتو باألخ كورية كورية خالل العممية الجراحية

التي خضع ليا في القمب .سالمة قمبك ،مع تمنياتنا لك بطول العمر.

 +نشكر الرب ألجل عنايتو باألخ جوزيف حجار خالل العممية الجراحية

التي خضع ليا في القمب .سالمة قمبك ،مع تمنياتنا لك بالشفاء العاجل.

 +نطمب من الرب نعمة الصبر والشفاء لألخ جبرائيل عجمو الذي يرقد
في المشفى في حالة صحية حرجة ،ونصمي لمرب ليمنحو الشفاء التام.

 +األحد الماضي عقدت أخوية العائمة اجتماعيا الذي بدأ بالفقرة الروحية
عن مثل االبن الضال .ثم تحدث األخ فيد رزق اهلل في الفقرة السريانية
عن العموم عند السريان ،وفي الفقرة التربوية حول قيم ثالث يجب

المنوع.واستقبمت
تعميميا لمطفل .كما اىتمت زوجتو ىال ببرنامج األطفال ّ
األخوية بفرح عائمة األخ غسان رزق اهلل التي انضمت لعضويتيا.

 +تستطيعون حجز أماكنكم لحفمتي عيدي الميالد ورأس السنة التي

يقيميا المجمس الممي لكنيسة مار يعقوب النصيبيني السريانية

األرثوذكسية في مونتريـال .حفمة عيد الميالد تُقام مساء ٕ٘ كانون األول
في مطعم ليالي بيروت ،ويحيييا الفنان السرياني القادم من السويد رازق

سعيد .ثمن البطاقة ٓٗ $لمكبار ،وٕٓ $لألطفال من عمر  ٙلغاية ٕٔ

سنة .التسجيل عند األخ يوسف دنحو عضو المجمس -ٖ٘ٚ-ٕٚٓٚ
ٗٔ٘ .أما حفمة رأس السنة التي تقام مساء ٖٔ كانون األول في صالة

األقباط الكاثوليك ـ ـ الفال ،فيحيييا الفنان السرياني رازق سعيد .ثمن

البطاقة ٓ $ٛلمكبار و٘ $ٜلمن يود الجموس عند الطاوالت األمامية

(البيست) $ٗٓ .لمصغار من عمر  ٙلغاية ٕٔ سنة .لمحجز لدى األخ
شمعون أسمر عضو المجمس الممي . ٖٗٛ-ٕٗٓ-ٔٔ٘ٛ

 +في السابعة من مساء كل ثالثاء تستمر المقاءات الروحية بإشراف
نيافة المطران ايميا باىي ،في صالة مار يعقوب ،والدعوة عامة.

 +مركز قنشرين في عيد الميالد :تعمن لكم أسرة المركز عن عمل
الرحمة الذي تقوم بو بمناسبة عيد الميالد المجيد ،حيث يقوم أبناء

المركز بجمع مبمغ من المال لدعم مرضى مشفى األطفال في مونتريـال.
ولتحقيق ذلك سيقوم األطفال بعد القداس ببيع الحمويات التي أعدتيا

تبرع نقدي أو ىدايا ولوازم
لجنة السيدات .كذلك تقبل إدارة المركز أي ّ
وألعاب غير مستعممة موجودة في منزلكم ،وتناسب أعمار ٓٔ ـ ـ ٗٔ

المميز .حاد بشابو تحثكم
ويخصص ريعيا لممشروع اإلنساني
سنة لتباع
ّ
ّ
عمى دعم ىذا النشاط ،ولممزيد من المعمومات االتصال مع األخوات بوال
كورية ٘ٗ ،٘ٔٗ-ٖٛٔ-ٜٚنيممي عبد النورٕ. ٘ٔٗ-ٕٜٓ-ٕٚٚ

 +فريق أشبال السريان لكرة القدم :يعمن لكم عن رغبتو بتشكيل فريق

يضم أعمار  ٚ-ٙسنوات فقط لكي نبني فريقاً متجانس األعمار،
ويخضع لبرنامج تدريبي يؤىمنا لنشارك بدوري كرة القدم عمى مستوى

مونتريـال .من يود تسجيل ابنو الرجاء االتصال مع األخ كابي يوسف

ٓ ٘ٔٗ-ٜٕٙ-ٜٜٜعمماً أن التدريبات ستنطمق في الشير األول من
العام الجديد إن شاء اهلل ،إلى جانب تدريبات الفريق الحالي.
 +بمغت واردات الصينية يوم األحد ٕٓ تشرين الثاني (.$)ٚٓٛ
لحظة من فضمك :عممت حاد بشابو أن الذين سددوا اشتراكاتيم السنوية
عن عام ٕٔٔٓ يشكمون ٖ٘ٔ من أصل ٓٓ ٙعائمة في مونتريـال.
وبالتالي نحن نقبل عمى أنفسنا أن نستفيد من خدمات الكنيسة وأنشطتيا

المختمفة لكننا نمتنع عن تغطية مصاريفيا .طبعاً تسديد االشتراك
اختياري وليس اجبارياً لكنو ضروري وواجب تجاه كنيستنا وأنفسنا ،وحتى
لو كانت ظروفنا المادية صعبة ينبغي أن تكون لنا الثقة أن اهلل يسدد كل
احتياجاتنا بحسب وعوده الصادقة .فكيف إذا كنا نعمل والرب يرزقنا

نسدد الدين المترتب عمينا لخدمة بيت الرب.
فباألولى أن ّ

 +مساء السبت ٖ كانون األول ،لجنة السيدات تدعو سيدات الكنيسة

لحضور الحفمة الخاصة بين بمناسبة عيد البربارة ،في صالة مار

عشاء فاخ اًر ،والعديد من المفاجآت.
يعقوب .ثمن البطاقة ٕٓ $تتضمن
ً
لمتسجيل لدى السيدتين الفاضمتين ميى القس ـ ـ فييمة تنورجي (أم حنا).
سريانيات :في األسبوع الماضي ُعقد في العاصمة الفرنسية باريس المقاء
الدولي التاسع باشراف مجمس الدراسات السريانية تحت عنوان :سيرة

الشيداء عند السريان .اشترك في المقاء مايزيد عن ٓٓٔ مستشرقاً وباحثاً
في الدراسات السريانية أكدوا خاللو عمى الشجاعة واالخالص لممبادئ
والقيم التي تميز بيا الشيداء السريان .وكانت مواضيع المقاء ترتكز عمى

الفترة الساسانية والفتوحات االسالمية ،وما تالىا.
مسابقة عيد الميالد :بمناسبة عيد الميالد المجيد .حاد بشابو تقدم لكم
مسابقة جديدة تتضمن ٓٔ أسئمة .ننتظر إجاباتكم قبل حمول العيد،
وبانتظاركم جوائز قيمة وجميمة ،ولمساعدتكم نقول جميع األجوبة سبق

أن ُنشرت في مواضيع حاد بشابو حول الميالد.
السؤال األول :مامعنى اسم "يسوع المسيح" من الناحية المغوية؟

السؤال الثاني :ما اليدايا التي قدميا المجوس ،ولما ترمز؟

السؤال الثالث :ولد يسوع في بيت لحم ،وىي كممة سريانية تعني....؟

السؤال الرابع :مااسم الرجل والمرأة الكبيران في السن المذان كانا في
الييكل ينتظران والدة يسوع ؟

السؤال الخامس :لماذا رفض الييود شخص يسوع المسيح؟

السؤال السادس :ىيرودس قتل أطفال بيت لحم تحت عمر....؟

السؤال السابع :ما العبارة التي نطقت بيا السيدة العذراء عندما أعمميا
المالك بأنيا ستحبل وتمد يسوع؟

السؤال الثامن :مااسم المالك الذي بشر القديسة مريم بالحبل اإلليي؟

السؤال التاسع :ما اسم القديس الحقيقي الذي استوحيت شخصية بابا
نويل من حياتو وسموكياتو الطيبة؟

السؤال العاشر :ىل تعرف أين ُيحب أن يولد الرب يسوع اليوم؟
عبرة :قدمها األخ صبحي بشارة.
استقبل مؤمن قريباً لو في بيتو ،وكان الضيف ال يكف عن التجديف.
ولما سألو المؤمن ،كيف ال يخاف أن ييين اهلل بيذا التصرف؟ أجاب:

إني لم َأر اهلل أبداً .وفي صباح اليوم التالي كان الرجالن ينظران معاً
لبعض الموحات في المنزل ،وقال صاحب البيت :إن إبني ىو الذي

رسميا .فاندىش الضيف وقال :أنت محظوظ ألن لك إبن مثل ىذا.

رد األب :كيف تقول ىذا ،وأنت لم َترهُ أبداً ؟ أجابو الضيف :ولكني أرى
أعمالو .فأخذه األب إلى النافذة قائالً  :انظر كل ما عممو اهلل الذي لم
يره أحد قط ،ولكن بالتأمل اليومي في خميقتو سنعترف بوجوده وبعظمتو.
صباح الورد :إلى الشاب سركون ممكي ابن روز وجورج ممكي لحصولو

عمى شيادة الصيدلة .صباح الورد أيضاً لألخت جورجيت حنا لحصوليا
عمى شيادة تكنيك أشعة .تيانينا القمبية الحارة ،مع تمنياتنا بالتوفيق

والنجاح لكما ،ولكل الناجحين من أبناء كنيستنا السريانية في مونتريـال.

تأمل :بكاء الفرح ..بقمم األخت :منى أسمر لولي..

تبتسم لنا الشمس بعد أن تودع خيوط الفجر ،ونعيش نيا اًر فيو العمل
واألحاسيس والمشاعر تختزن ،يميو ليل تكثر فيو األحالم ،ولكل واحد

المغمفة برجاء
حمم ،وقد يكون فيو أحياناً بكاء ،وما أكثر أحالم اليقظة ُ
غير مضمون ،وىكذا تتوالى األيام ويدور العالم ومعو تدور الجبال
والبحار ،ومن دور إلى دور تستمر الحياة .فالعمر قصير ميما طالت

السنين ،وكل ثانية في حياتنا تُقربنا من الساعة األخيرة ،وىي حاضرة في
كل دقائقيا وثوانييا .لنواجو أنفسنا! تعال نبكي ال عمى األشياء

والظروف ،أو عمى فراق األحباء األعزاء ،فقد يكون فراقاً مؤقتاً أو إلى

األبد ،وال نبكي كما بكى ييوذا الذي أخذتو الندامة فقط إلى الموت

والعذاب الناري األبدي ،بل نبكي عمى نكراننا كما بكى بطرس ،وعمى

خطايانا كما بكى داود .ما أروع دموع التائب ألنو البكاء الذي يتبعو فرح
وسالم .تمك الدموع آللىء ثمينة تأخذنا إلى قرار التوبة الحقيقية الذي

ُيفرح قمب الرب ومالئكة السماء .ولنردد مع صاحب المزمور :عظيمة
ىي أعمال الرب .مطموبة لكل المسرورين بيا(مزمورٔٔٔ .)ٕ :

Today’s Bible reading (Luke 1:39-56): Now Mary arose in those
days and went into the hill country with haste, to a city of Judah, and
entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And it
happened, when Elizabeth heard the greeting of Mary, that the babe
leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.
Then she spoke out with a loud voice and said, “Blessed are you
among women, and blessed is the fruit of your womb! But why is this
granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For
indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the
babe leaped in my womb for joy. Blessed is she who believed, for
there will be a fulfillment of those things which were told her from the
Lord.” And Mary said: My soul magnifies the Lord, and my spirit has
rejoiced in God my Savior. For He has regarded the lowly state of His
maidservant; for behold, henceforth all generations will call me
blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy
is His name. And His mercy is on those who fear Him from
generation to generation. He has shown strength with His arm; He has
scattered the proud in the imagination of their hearts. He has put down
the mighty from their thrones, and exalted the lowly. He has filled the
hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has
helped His servant Israel, in remembrance of His mercy, as He spoke
to our fathers, to Abraham and to his seed forever.” And Mary
remained with her about three months, and returned to her house.
Comment on Today's Biblical Verse
“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness, self-control.”(Galatian 5: 22-23).
St. Paul teaches us today on the fruit of the spirit that diffentiates a
true from a fake believer. These characters are a true test for us to
determine where we stand and how much the Holy Spirit is acting in
and through us. It is amazing how love and faith drive the acts of
those who are truly saved sons and daughters of God, and how mercy,
love, kindness, meekness, and peace define their relationships with
others. If the true joy in the Lord is not filling our life, our faith
proclamation is based on lies and there is no truth in it.
Today's Story: A Smart Kid (presented by Mr. Bassam Zakko)
A young girl and her mother were walking down a street where they
saw a truck stuck in a tunnel, where firemen were trying different
ways to get the truck out, but nothing was successful. The girl turned
to her mother and said: "Mom, I know how to get this truck out of the
tunnel". Her mom mockingly answered: "Do you want to tell me that
you know better than all these well-trained firemen and policemen?"

and she didn't even try to listen to her daughter's ideas. But the young
girl ran and approached a fireman and said:"Sir, if you empty some of
the air from the truck's tires, it will pass through the tunnel". Firemen
did like her idea, which proved to be successful! When time came for
the girl to be recognized by the city‟s mayor for her help in getting
that truck out, her mother made sure to appear with her daughter
throughout the ceremony and all pictures with the mayor.
Dear Brothers and Sisters: Today‟s story teaches us not to
underestimate younger generation, who might be as smart, and who
are always on top of what's going on and what‟s new with access to
technology. In addition, we should learn from the mom‟s attitude that
we have to keep a humble spirit and not to be self-conceited so that
we end up in a positive interaction with others.
Our News:
The Board of Trustees: In a special meeting last Thursday regarding
the upcoming Christmas season, the Board decided the following:
1 - Running a Christmas bazaar with the blessings of His Eminence,
and in cooperation with our church‟s institutions, on Dec. 10-11 2011.
2 - Giving gifts to each child after the mass on Christmas day.
3 - With the blessings of His Eminence, a breakfast party will be held
for the elderly in our church, with a special program on Dec. 27, 2011.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Mr. Shawqi
Hayek, brother of Mrs. Mary, wife of Mr. Aboud Makardich. We pray
for mercy for the deceased and patience and long life for his family.
+ Today is the fortieth memorial service of the late Mr. Sabri Sa‟eed
Mas‟ood, brother of Mrs. Mary, wife of Mr. Nu‟man Al-Ajaji. We
pray for mercy for the deceased and patience and long life for his
family.
+ Next Sunday is the fortieth memorial service of the late Mrs.
Victoria Hindi Batri. We pray for mercy for the deceased and
patience and long life for her family.
+ Last Sunday, the Family Fraternity had their periodic meeting,
which started with a spiritual discussions on the „Lost Son‟.
Afterward, Mr. Fahad Rizkallah spoke about the science among
Syriacs. For the educational part of the meeting, three important
values that must be taught to children were discussed. Children
enjoyed an exciting program run by Mrs. Hala. The Fraternity
welcomed the family of Mr. Ghassan Rizkallah which have joined
them recently.
+ What a great scene: to see children of Qenshrin Christian Centre
selling desert after last Sunday's mass, raising funds to the Children‟s
Hospital. Doesn't this nice gesture deserve our full support?

+ We continue to have our weekly spiritual meetings on Tuesdays,
with the blessings of His Eminence Arcbishop Elia Bahi at St.
Yacoub‟s Hall. Come and bring others!
+ Plate collection for Sunday November 20 was ($708).
+ You can book your tickets for Christmas and New year`s parties
held by the Board of Trustees of St. Yacoub‟s church – Montreal.
Christmas party will be held on December 25 in „Layali Beirut‟
restaurant, with the Syriac singer Mr. Razik Saeed, who is coming
from Sweden, as the main host. Tickets are $40 for adults and $20 for
children from 6-12 years. To register, please contact the Board
member Mr. Yousef Danho (514-573-7027).
New Year‟s party will be held on December 31 in the hall of Coptic
Catholic – Laval, hosted by the Syriac singer Mr. Razik Saeed.
Tickets are $80 for adults, 95$ for front-raw tables, $40 for children 612 years. To register, please contact the Board member Mr. Chamoun
Asmar (438-402-1158).
+ Qenshrin Christian Centre in Christmas Time: Qenshrin Centre
would like to let you know that it will be conducting fundraising
activities to collect money to support the children`s hospital in
Montreal. These activities include the Centre‟s kids selling deserts
made by the ladies auxiliary. In addition you can also support this
cause with any amount of money, gifts, games (10 – 14 years)
including brand new ones at your homes so that those are sold and the
income will be put to support the children‟s hospital. Had Bshabo
would like to encourage all to support Qenshrin‟s centre in its
activities. For more information please contact Mrs. Paula Kourieh
514-831-9756 and Nelly Abdulnour (514-209-7272)
+ Syriac Cubs Soccer Team: would like to inform you of their
intention to make a team of children aged 6-7 years in order to build a
homogeneous team that will enable us to run a strict training program
that will lead us to participate in leagues at Montreal‟s level. Whoever
interested in registering their sons, please contact Mr. Gaby Yousef
(514-692-9990). Training will start in January 2012.
One Moment Please: Had Bshabo was informed that 153 out of 600
Syriac families in Montreal paid their annual registration fees for
2011. Therefore, we allow ourselves to use the church‟s services and
activities but not to help cover expenses. It is obvious that paying your
registration fees is not obligatory, but it is necessary duty towards our
church and us. Even though we are passing through hard financial

times, we should have confidence that God will take care of all of our
needs according to his promises. If God is rewarding us for the work
we do, should not we pay Him back of what He has given us?
+ The Ladies Auxiliary would like to invite you for a party on the
occasion of St. Barbara festival on December 3, 2011 at 7:30 pm in St.
Yacoub's Hall. Tickets are $20 for adults including a fancy dinner and
many surprises. For more information and registration please contact
Mrs. Fahima Tanourji (um Hanna) and Mrs. Maha Hanna Al-Qas.
Syriacs:
Last week, the ninth Syriac Studies meeting was held in Paris, France.
The theme of the meeting was: Syriac Martyrs. More than 100
orientalists and researchers emphasized the courage and loyalty to
values that Syriac martyrs had. Topics discussed were mostly from the
Sassanid era and Muslim wars, and what follows.
Christmas Quiz:
Had Bshabo is delighted to present a new competition with 10 new
questions. We are looking forward to receiving your answers before
Christmas, as there are great prizes waiting for the winners. We would
like to give you a hint that all answers have been posted in previous
issues of Had Bshabo on Christmas.
Q1: What does the name „Jesus Christ – Messiah‟ mean?
Q2: What are the gifts brought by the Magi? And what do they
symbolize?
Q3: Jesus was born in Bethlehem, which is a Syriac word meaning....
Q4: What is the name of the elderly man and woman waiting for Jesus
birth in the temple?
Q5: Why did the Jews refuse the person of Jesus Christ?
Q6: Herod killed children of Bethlehem under the age of .......
Q7: What did Virgin Mary say when the angel told her that she will be
pregnant and give birth to Jesus?
Q8: What is the name of the angel that announced the good news to
Mary?
Q9: What is the name of the true saint from whom Santa Clause was
inspired?
Q10: Do you know where the Lord Jesus would love to be born
today?
A Moral: Presented by Mr. Subhi Bshara
A believer had a friend from out of town over. The guest was cursing
and blaspheming to a degree that made the believer ask him how he

could not fear insulting God with this action of his. The guest
answered: “But I have never seen God!”. Next day, as the two men
were going through paintings on the wall of the house, the host told
his guest that all of these paintings were made by his son. Surprised,
the guest said: “You are lucky to have a son like that”. The friend
answered: “How do you know that and you have not met my son
yet?” the guest answered: “But I have seen what he‟s done”. At that,
the host took his guest to the window and said” “Look at what all
God, whom no one has seen, has made! But by meditating on what he
has created, we will know about and declare His presence and
greatness”.
Have an Awesome Morning:
To Mr. Sargon Malki, son of Rose and George Malki, for obtaining a
degree in pharmacy. An awesome morning to Miss. Georgette Hanna
for obtaining a degree in radiologic technology. We congratulate both,
wishing them all the best of success and prosperity, and praying for all
sons and daughters of the Syriac church in Montreal to succeed in life.
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