
طرد الجّن وغرق الخنازير
وِعنَد . ى الِجراسّيينَ سُكُنها الَوثنّيوَن ُتسمّ ولّما َوَصَل َسيُِّدنا ِعيسى وأتباُعُه إلى الّشاطِئ الُمقاِبِل ِلُبحيرِة َطَبرّيا، َنَزلوا في ِمنطقٍة يَ 

.َتسُكُنُه الجانّ ِمَن القاِرِب َفجأًة َدنا ِمنُه َرُجٌل خارٌج ِمن ِمنطقِة الَمقاِبِر، َغريُب األطوارِ ( سالُمُه علينا)ُنزوِلِه 



سالُمُه )فلّما شاَهَد َسيَِّدنا ِعيسى
، َغيَر َعن ُبعٍد، أسَرَع إليهِ ( علينا

َه إليِه أّن الّسيَِّد الَمسيَح َتَوج  
:  ُه قائالً وخاَطَب الِجن  اّلذي َيسُكنُ 

َد هذا ُاتُرْك َأيُّها الِجنيُّ َجسَ "
فما كاَن ِمَن الِجنيِّ !" الر ُجلِ 

نى َبيَن الّساِكِن الر ُجَل إاّل أِن انحَ 
ِه، على َيَديِه صاِئًحا بأعلى َصوتِ 

يَسى، يا عِ : "ِلساِن الر ُجِل، قائالً 
وحيُّ هلِل ا لَعلّي، أيُّها االبُن الرُّ

أسَتحلُفَك باهلِل أاّل ! َدعني وشأني
!" ُتَعّذَبني

"  ما اسُمَك؟: "فسأَلُه َسيُِّدنا ِعيَسى
اسمي َكتيبٌة، ألّننا : "فأجابَ 
يَسى َأن فأراَد َسيُِّدنا عِ . َكثيرونَ 

إاّل . الر ُجلِ يأُمَرُه والباقيَن ِبُمغاَدرةِ 
لوا إليِه أن َيتُرَكُهم في أّن الِجن  َتوس 
م ِمنها، ِتلَك الِمنطقِة وأاّل َيطُرَدهُ 
ليَن الُحلوَل في الخَ  نازيِر اّلتي ُمَفضِّ

ناَك، َترعى على ُمنحَدِر الَجَبِل هُ 
. ذِلكَ فأِذَن َسّيُدنا ِعيَسى لُهم ب



ِر اّلتي وهكذا َحل ِت الِجنُّ في الَخنازي
أّن ِتلَك َبيدَ . ناَهَزْت األلَفيِن َعَدًدا

َقَطها ِمن الَخنازيَر َتداَفَعت َتداُفًعا أس
أعلى الُمنَحَدِر إلى َوَسِط الُبَحيرِة َحيُث 

. َغِرَقْت 



اُس ِمن أنحاِء ِتلَك جاِورِة فأقَبَل النّ وَشَهَد الرُّعاُة اّلذيَن كانوا ُهناَك الحاِدثَة، فَنَشروا الَخَبَر َبيَن الّناِس في الَقريِة واألرياِف المُ 
ُمعافًى الِبًسا ِثياَبُه ُنُه، جاِلًسا ِبُهدوءٍ الِمنطقِة لَيَروا بأعُيِنِهم ما َجرى ويتَحق قوا ِمَن الحاِدِث، فرأوا الر ُجَل اّلذي كاَنِت الِجنُّ َتسكُ 

ِبُخصوِص الر ُجِل ( سالُمُه علينا)ى فاسَتَبد  بِهُم الَخوُف، َبعَد أن َعَرفوا ِمن ُشهوِد عياٍن ما قاَم ِبِه َسيُِّدنا ِعيسَ . َسليَم الَعقلِ 
ُل إليِه ِلَيرَحَل َعن دياِرِهم. والَخنازيرِ  .فأَخَذ الُجمهوُر َيتَوس 



كاَنت َتسُكُنُه الجانُّ وَبيَنما هو في قارِبِه َلِحَق ِبِه الر ُجُل اّلذي
سى أَمَرُه بالَبقاِء وَطَلَب ِمنُه الر حيَل َمَعُه، ولكّن َسيَِّدنا ِعي

أخِبْرُهم بُكلِّ ما ِاذَهْب إلى َبيِتَك وأهِلَك وابَق َمَعُهم، و : "قائالً 
". َعِمَلُه هللُا لَك وبَرحمِتِه عليكَ 



ِب (الُمُه عليناس)فانَطَلَق الر جُل، َيطوُف َبيَن أنحاِء الُمُدِن الَعَشِر ُمعِلًنا ما َصَنَعُه َلُه َسيُِّدنا ِعيَسى  ، فكاَن ذِلَك َمثاَر َتَعجُّ
.الّناِس وَدهَشِتِهم
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