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 مترجمة بقلم غسان خلف
"الغريب"                                                             نشرتها مجلة   

  ١٩٧٠ عام ٦٢   العدد                                                            

  ).٢٦: ٨رومية " (ال ينطق بهاالروح نفسه يشفع فينا، بأنات "

حسب عمل شدة قوته، الذي  نحن المؤمنين، ما هي عظم قدرته الفائقة نحونا،... لتعلموا "

  ).٢٠-١٨: ١افسس " (من االموات عمله في المسيح إذ اقامه

  

لماء إن كل يوم يأتي يزيدنا اعجابا بالقوة التي وضعها اهللا بين أيدي البشر، وال سيما الع

ففي .  عن القوى المادية الكامنة في العناصر الطبيعيةا دائممعلوماتذين يزودوننا بمنهم، ال

والقوة الكامنة في . نقطة واحدة من ماء المحيط، تكمن قوة كافية إلحداث عاصفتين رعديتين

  .هذه النقطة صامتة ومستترة، تنتظر لحظة االنطالق واالنفجار

ويقول العلماء انه ". الراديوم"ا لحد اآلن، هو وأحد العناصر الطبيعية، التي تم اكتشافه

بمليون مرة، إذ حيث " الديناميت"خزان للطاقة عظيم ال يفرغ؛ وغالبا ما يصفونه بأنه اقوى من 

يلزم اثنا عشر الف طن من الوقود لتسيير سفينة مسافة ستة آالف ميل، بسرعة خمس عشرة 

ويذكر ان سبعة كيلوغرامات من . تكفي" اديومالر" وعشرين اقة من نعقدة في الساعة، فان اثنتي

تكفي لتشغيل محرك قوته خمسون الف حصان لمدة سنة، كما يقولون ان اقة واحدة " الراديوم"

منه تكفي لتسيير سيارة مدة حياة االنسان؛ وان قطعة صغيرة من هذا العنصر الفعال تسير 

مليوني " الراديوم"ط التفاعلي في قطعة باخرة عابرة للمحيطات لعدة أجيال؛ بينما يستمر النشا

  .سنة

أما . إن العلماء ال ينفكون يستخدمون هذه الطاقات المتيسرة، ولو كلفهم ذلك الجهود البالغة

 فغالبا ما نتقاعس عن استخدام القوة التي يمن بها اهللا علينا بغزارة في – ويا لألسف –نحن 

  .العالم الروحي

 "قدرة فائقة" من القول انها فضلرا أيعبت يبين مقدار تلك القوة، ولم يجد حاول بولس ان

قياسها من غير الممكن، وشرحها من غير المستطاع، فهي القوة التي أقامت ربنا من بين 

إن الصالة أقوى من : "ولقد قال احد القديسين، في معرض كالمه عن القوة في الصالة. األموات

 تواكبها، فتصل الى كل العالم في مداها، وتلمس اعلى السماء في الديناميت، فان قدرة اهللا
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إنها سلم يصعد عليها المالئكة وينزلون . ارتفاعها، كما تزعزع اسفل دركات الجحيم في عمقها

  ."حاملين البركات

قد تكون الصالة بسيطة كصرخة طفل، فصيحة كدمعة، خفية كنبضة القلب، سريعة 

  .قتدرة كالمحبةكالبرق، قوية كالزوبعة م

وتكون قوية حقا وقت يوحيها الروح القدس فينا، شافعا بأنات ال ينطق بها، جاعال 

  .االستجابة فوق الطلب واالفتكار

عظاته القوية غير العادية؟ ال بل كانت " جورج وايتفيلد"هل كان سر نجاح الواعظ 

بالروح القدس كانت " آه"كلمة د، فعندما كان يلفظ يقلب مرمن الروحية التي كان يعظ بها بدافع 

.  طالبين الغفرانقوة التأثير عظيمه لدرجة كان يسقط معها مئات الخطاة الى األرض صارخين

" ... كسوجون ن"وصلوات . ذلك ما عناه بولس الرسول في كالمه على الصالة بالروح القدس

رباه، اعطني  ":الم تكن من هذا النوع عندما كان يصرخ الى اهللا مجاهدا، وكأنه يصارع

وقد سمع الرب لتوسالته، واستجاب صلواته، فهز اسكوتلندا من ". اسكوتلندا، واال فخذ حياتي

  .اقصاها الى اقصاها
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