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أحد لوقـــا السَّادس

المؤمنين نحن  لنسبح  الخامس:-  اللحن  على  القيامة  طروبارية 
لآلب والروح فياألزلية وعدم االبتداء.  المساوي ونسجد للكلمة،
يعُلَو على وارتضى بالجسد ان المولود من العذراء لخالصنا ألنه ُسرَّ

الصليب ويحتمل الموت وينهض الموتى بقيامته المجيدة .

تذكار القدیس دیمتریوس المفیض الطیب،
والزلزلة العظیمة في مدینة القسطنطینیة أم المدائن.

بشفاعات والدة اإلله انقذنا من  ابوليتيكية  للزلزلة على اللحن الثامن:
وعيد الزالزل الرهيب أيُّها المسيح إلهنا. يا من ينظر إلى األرض فيجعلها 

ترتعد. واسبغ علينا ِغَنى مراحمك يا ُمِحب الَبَشر وحَدُه.

طروباریة شفیع /  ـة الكنیسة ....

غير  المسيحيين  شفيعة  يا  القنداق: 
غير  الخالق  لدى  الواسطة  الخائبة، 
المردودة، ال تعرضي عن أصوات طلباتنا 
نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة بما أنك 
بإيمان،  إليك  الصارخين  نحن  صالحة، 
بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا 

والدة اإلله المتشفعة دائًما بمكرميك.

لقبور  تدفعنا  للقبور كما  ا�نون  دفعت  الشياطني 
للنجاسة.  إشارة  والقبور  فاملوت  اخلطيئة  جناسة 
'ا.  يربطونه  الىت  السالسل  يقطع  أنه كان  ونالحظ 
القيود  يقطع كل  الشر  روح  يتملكه  خاطىء  وكل 
الدينية واالجتماعية ليجرى حنو قبور اخلطيئة وجناسة 
الشهوة وهناك يؤذي نفسه وجيرحها، فاخلطيئة نار من 
حيضنها حيرتق وتؤذيه... عندما جتد نفسك بعيًدا عن 
الكنيسة احذر! فقد مسحَت للشّيطان بأن يتملَّكك؛ 
ومهما كانت الجنة التي تعيش فيها بعيدٌة عن الكنيسة 
اعرف انها ما هي ِإالَّ مجرد قبور ستختار أنت أحداها 

لتموت فيها استعداد لذهابك للهاوية !!
قال الشيطان إن امسه «جليون». و«جليون» تعىن أكرب 
وحدة يف اجليش الروماين، وهي تتكون من ٣٠٠٠ إىل 
يكن  مل  الرجل  هذا  أن  يوضح  مما  جندي،   ٦٠٠٠

يسكنه شيطان واحد، بل شياطني كثرية.
ما حدث مع هذا املسكني ميثل صورة حية لإلنسان 
حني خيضع خلطيئٍة ما أو لشيطاٍن ما، فاخلطيئة تسلِّمه 
إىل أخرى، والشيطان إىل آخر ليكون مستعبًدا للجئون، 
(اخلطايا)  [اآلالم  سابا:  يوحنا  القديس  يقول  وكما 
متشابكة بعضها ببعض، إن خضعت ألمل ما فبالضرورة 
للخطايا  تستسلم  ال   ... رفقائه.]  لبقية  عبًدا  تصري 

الصغرية فأ�ا ستجرك خلطايا اخرى كبرية .
حسب شريعة العهد القدمي (ال٧:١١) كانت اخلنازير 
حيوانات «جنسة» أي ال ميكن ليهودي أن يأكلها أو 
يلمسها. وكان مو�ا تأديًبا ألصحاب اخلنازير فرتبيتها 

ممنوعة حسب الناموس.
كما أن مرضى العيون ال يستطيعون احتمال التطلع يف 

ضوء الشمس، مفضِّلني الظالم، هكذا �رب الشياطني 
من 'اء النور األبدي مرتعبة قبل حلول الوقت حيث 
ينتظرها العذاب، ما هو قطيع اخلنازير هذا إالَّ أولئك 
الذين قيل عنهم: «الَ تُـْعطُوا اْلُقْدَس لِْلِكَالب، َوالَ َتْطَرُحوا 
ُدَررَُكْم ُقدَّاَم اْخلََنازِيِر» (مت ٧: ٦)؟ هؤالء الذين يشبهون 
احليوانات احلقرية اليت بال نطق وال فهم، يدنسون حيا�م 

باألعمال النجسة... فيقودهم تصرفهم إىل اهلاوية.
ملاذا  إنسان،  حياة  إلنقاذ  الرائعة  املعجزة  هذه  بعد 
طلب الناس من الرّب يسوع أن يرحل عن ديارهم ؟ 
طلب الناس من الرّب يسوع أن يبتعد عنهم أل�م خشوا 
بإهالك  رزقهم  مصدر  على  يسوع  الرّب  يقضي  أن 
خنازير أخرى ، فكانوا يفضِّلون أن يتخلوا عن الرّب 
يسوع، من أن يفقدوا مصدر رزقهم وأمنهم ... هل 
خوفك من ترك وظيفتك املرموقة أو مكانتك املتميزة 
وسط اآلخرين جيعلك تتخلي عن الرّب يسوع لبعض 
والصدق األمانة  مثل  وصاياه  عن  فتتخلي  الوقت؟ 

وتسلك بحسب أهل العالم ؟؟
أصبح  ولكنه  الرجل،  هذا  تسكن  الشياطني  كانت 
اآلن مثاًال حي¡ا لقوة الرّب يسوع. أراد أن يتبع املسيح، 
ولكن املسيح طلب منه أن يذهب إىل بيته ويذيع قصته 
فأنت  الرّب يسوع  قوَّة  قد ٱختربت  فإن كنَت  هناك. 
أيضا مثاٌل حّي. فهل أنت مثل هذا الرجل يف محاسه 
ملشاركة من حوله يف هذه األخبار الطيبة ؟ فكما خنرب 
اآلخرين عن طبيب شفى مرًضا جسدي¡ا، جيب أن خنرب 

عن املسيح الذي يشفي خطيئتنا.
نتعلم من هذا الرجل شيًئا هاًما وهو أن على األنسان 
رغبتنا  نقدم   ... برأيه  يتمسك  مشيئته وال  أن ُخيضع 
ألبينا نعم ، ولكن ندع له االختيار .... فرغبة الرجل 
كانت رغبة مباركة وهي الوجود مع  املسيح ... ولكن 
املسيح كلَّفه خبدمة أخرى ، فَـَفرَِح 'ا ، وانطلق خيدم 
 ، بآرائنا  نتشبث  أال  أيًضا  حنن  فلنتعلم   ... باجتهاد 

ونرتك قيادة حياتنا حلكمة واختيار إهلنا .

المسیح ُیخرج الشیطان
السنة الثامنة والعشرون - عدد Issue No :1514بسلطانه األلهي

ابوليتيكية  للقديس ديمتريوس على اللحن الثالث:
لقد وجدتك المسكونة في الخطوب واألخطار يا أيُّها 
فَـيُـَولُّون  األُمم  يَقَهر  عظيًما  نصيًرا  الظَّاِفر  المجاهد 
األدبار. فكما أنََّك َحَطْطَت تشامخ لهاُوش بتشجيعك 
إلى  تضرَّع  القديس. كذلك  أيُّها  الميدان  في  نسطُر 

المسيح اإلله طالًبا أن يهبنا عظيم الرحمة.

القدیس دیمتریوس

بّ      إستمع يا اهللا صويت يق بالرَّ دّ                    يفرح الصِّ
                    فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية اىل تيموثاوس (٢تيمو ١:٢-١٠)

وما سمعتُه مّني لدى شهوٍد كثيرين  ❈ يا ولدي تيموثاوس تقوَّ في النعمة التي في المسيح يسوع
احتمل المشّقات كجنديٍّ صالٍح ليسوع  ❈ استودْعُه أُناًسا أَُمناَء ُكفوًءا ألّن يعّلموا آخرين أيًضا
وأيًضا إن كان  ❈ ليس أحٌد يتجنَّد فيرتبك بهموم الحياة. وذلك لُيرضي الذي َجـنََّدُه المسيح ❈
ويجب انَّ الحارث الذي يتعب أن  ❈ أحٌد يجاهد فال ينال اِإلكليل ما لم ُيجاهد جهاًدا شرعي�ا
ُأذكر أنَّ يسوع  ❈ إفهْم ما أقول فَـْليُـْؤِتَك الربُّ فهًما في كلِّ شيٍء ❈ يشترك في اإلثمار أوًال

الرسالة



اإلنجيل
في ذلك الزمان أتى يسوع إلى كورة الجرجسيين فاستقبلُه رجٌل من المدينة بِه شياطين منذ زماٍن 
طويل ولم يكن يَلبس ثوبًا وال يأوي إلى بيٍت بل إلى القبور ❈ فلمَّا رأى يسوَع صاَح وَخـرَّ لُه وقاَل 
بصوٍت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن اهللا العلّي، أطلب اليك َأالَّ تعّذبني ❈ فإنـَُّه أمَر الروح 
النجس أن يخرج من اإلنسان ألنّه كان قد اختطفُه منذ زماٍن طويل وكان يُرَبط بسالسل وُيحَبس 
بقيوٍد فيقطع الرُُّبط وُيساق من الشيطان إلى البراري ❈ فسأله يسوع قائًال: ما ٱسمك؟ فقال: 
َلِجـُيوُن، ألنَّ شياطين كثيرين كانوا قد دخلوا فيه ❈ وطلبوا اليه أالَّ يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية 
❈  وكان هناك قطيع خنازير كثيرٍة ترعى في الجبل ❈ فطلبوا اليِه أن يأذن لهم بالدخول فيها 
فَأِذن لهم ❈ فخرج الشياطين من اإلنسان ودخلوا في الخنازير. فوثب القطيع عن الُجـُرِف إلى 
البحيرة فاختنق ❈ فلمَّا رَأى الرُّعاة ما حدث هربوا فَأخبروا في المدينة وفي الحقول ❈ فخرجوا 
ليروا ما حدث وأتوا إلى يسوع، فوجدوا اإلنسان الذي خرجت منه الشياطين جاِلًسا عند قدمي 
يسوع البًسا صحيح العقل فخافوا ❈ وأخبرهم الناظرون أيًضا كيف أُْبِرىَء المجنون ❈ فسأََلُه 
جميع جمهور كورة الجرجسيين أن ينصرف عنهم ألنـَُّه اعتراهم خوٌف عظيم. فدخل السفينة ورجع 
❈ فسأََلُه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يكون معُه، فصرفه يسوع قائًال: ارجع إلى بيتك 

َوَحدِّْث بما صنع اهللا اليك. فذهب وهو ينادي في المدينة كلها بما صنع اليه يسوع.

جدرة ـــــ جرجيسا:
١) ــ كورة الجدريين : مل تذكر (جدرة)

لسكا�ا  منسوبة  ذكرت  ولكنها  صراحة، 
باسم « كورة اجلدريني » (مر١:٥، لو٨:  
كورة   » باسم  وذكرت  ٢٦ــ٣٧)، 
اجلرجسيني» يف نفس القصة يف إجنيل مىت 

(٢٨:٨)، وليس مثة شّك يف أن النصَّني صحيحان. 
على  قيس)  (أم  أطالل  اليوم  (جدرة)  مدينة  ومتثل 
الريموك  وادي  يف  الساخنة  العيون  جنويب  املرتفعات 

إىل  أميال  ستة  حنو  بعد  على  (الحمة)  واملسماة 
اجلنوب الشرقي من حبر اجلليل (حبرية طربيا).

املدينة  باعتبارها   - جدرة  سلطان  أن  املؤكد  ومن 

املنطقة  إىل كّل  امتد  قد  املنطقة -  تلك  الرئيسية يف 
شرقي البحر مبا فيها مدينة «جرسة».

صورة  املدينة،  هذه  ُعمالت  على  يظهر  ما  وكثريًا 
سفينة، وهو دليل ضمين على أن منطقتها كانت متتد 
حىت البحر. وبذلك ميكن تسمية تلك البالد «كورة 
اجلرجسيني» باإلشارة إىل املدينة الصغرى «جرسة» أو 

«كورة اجلدريني» نسبة إىل املدينة الكبرية «جدرة».
٢) ــ التــاريــخ : كــانــت جــدرة إحــدى املــدن العــشر

«ديكابوليس». ويبدو أن االسم (جدرة) سامّي األصل، 
ومازال  صداه  موجودا  يف (جدور) الــمجاورة للمقابر 
من  الشرق  إىل  احلجرية  والتوابيت  القدمية  الصخــرية 
حجرية  أبواب  القبور  هذه  وعلى  احلالية،  األطالل 
مساكن  أو  للغالل  كمخازن  وتستخدم  منحوتة، 
ذٌِْكر حىت عصور  املوضع  هلذا  يرد  مل  ولكن  لألهايل. 
غزا  عندما  الكبير  أنطيوُخس  احتلها  وقد  متأخرة. 
الكسندر  أخذها  م.، كما  ق.   ٢١٨ يف  فلسطني 
يانياس بعد حصار دام عشرة شهور انتهت بتدمريه هلا. 
ويقال إن بومبي اسرتدها يف عام ٦٣ ق.م. ومنه عادت 
إىل أيدي اليهود، فقد أعطاها دستورًا ُحـر¡ا. ومنذ ذلك 
احلني بدأت املدينة يف االزدهار، وأصبحت مقرًا حلكم 

أحد القناصل الذين عينهم جابينيوس حلكم اليهود.
كما أهداها أوغسطس قيصر إىل هيرودس الكبير 
يف عام ٣٠ ق.م. ومل يلتفت االمرباطور إىل اال�امات 
من  الظاملة  لتصرفاته  هلريودس  األهايل  وجهها  اليت 
حنوهم. وبعد موت هريودس، ُضمَّت إىل والية سورية 

يف العام الرابع قبل امليالد.
احمليطة جبدرة،  البالد  خرَّبوا  اليهود،  ثورة  بداية  ويف 
فأسر اجلدريون عدًدا من أشجع رجال اليهود، وقتلوا 
األحزاب  سلَّم  مث  اآلخر،  البعض  وسجنوا  بعضهم 
املدينة لفسباسيان الذي وضع فيها حامية عسكرية.

طويلة  فرتة  وعظمتها  بأمهيتها  املدينة  واحتفظت 
االحتالل  وبعد  األسقفيات.  إلحدى  مقرًا  وصارت 

العربي، أخذ جنمها يف األفول وهي اآلن أطالل خربة.
٣) ــ وصفها وتحديد موقعها :

أن بلدة (أم قيس) تطابق الوصف الذي ذكره الُكــتَّاب 
القدماء عن جدرة، فقد كانت ِحْصًنا َمِنيًعا بالقرب من 
الريموك إىل الشرق من طربية وسكيتوبوليس، على قمة 
الساخنة  العيون  من   * رومانية  أميال  ثالثة  بعد  جبل 
واحلمامات اليت تسمى (احلّمة) على ضفاف الريموك. 
واجلزء الضيق الذي تغطيه األطالل ميتد حنو األردن من 
مرتفعات جلعاد، ويوجد غور وادي الريموك إىل الشمال 

ووادي عربة إىل اجلنوب.
أسفل  يف  آنًفا،  املذكورة  الساخنة  العيون  وتوجد 
إىل  تدرجيًيا  التل  وتنحدر حافة  الشمال.  إىل  الوادي 
الشرق، بينما تنحدر احندارًا شديًدا يف اجلوانب الثالثة 

ا. األخرى مما كان جيعل موقعها َحِصيًنا ِجد¡
وميكن اقتفاء بقايا اجلدران القدمية يف دائرة تصل إىل 
ميلني كاملني، وكانت إحدي الطرق الرومانية العظيمة 
أحد  اكُتِشَف  بينما  (درعة).  حىت  شرقا  منها  تتجه 
حنو  بعد  على  (اخلاب)  حبرية  إيل  ميتد  املائية  ا�اري 

عشرين ميًال إىل الشمال من (درعة).
وتضم األطالل مسرحني، وكنيسة على الطراز الرومي 
البازيليكي، ومعبًدا والعديد من املباين اهلامة اليت حتكي 
اكُتِشَف شارع  ما. كما  املدينة يف وقٍت  ة  وا'َّ عظمة 
مرصوف يقوم على جانبيه صفان من األعمدة، وميتد 
احلربية  العجالت  آثار  ومازالت  للغرب،  الشرق  من 

واضحة عليه.
ويبدو أن وجود مدينة اخرى باسم (جدرة) أمٌر مؤكد، 
وقد تكون هي املقصودة يف بعض اآليات املشار إليها 
سابــــًقا، واألرجح أنه تقوم مكا�ا اآلن مدينة (جدور)

بالقرب من (السلط). ولعل هذه املدينة اجلنوبية كانت 
عاصمة «بريية».

*(كلمة ميل تأتي من الالتينية MILIA passuum (آالف 
من الخطوات بصيغة المفرد : الف passus)، في روما كان يدل 

على وحدة تساوي الف خطوة (١خطوة = ١،٤٨ متر.)

صورة وثائقّية من الجّو

الذي َأْحَتِمُل فيِه  المسيح الذي من نسل داود قد قام من بين األموات على حسب إنجيلي ❈
فلذلك أنا أصبر على كّل شيٍء من  ❈ اْلَمَشقَّاِت حّتى القيود كمجرٍم، إالَّ أنَّ كلمة اهللا ال تُـَقـيَّد
أجل المختارين لكي يحصلوا هم أيًضا على الخالص الذي في المسيح يسوع مع المجد األبدي.

فصٌل شریف من بشارة القدیس لوقا اإلنجیلي البشیر، 
لوقا ٨: ٢٧-٣٩) التلمیذ الطاهر (


