
 سيدان

ا أَْن يُْبِغَض اْلَواِحَد َويُِحبَّ  "الَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخِدَم َسي َِدْيِن، ألَنَّهُ إِمَّ

 (24: 6)مت  اآلَخَر، أَْو ياُلَِزَم اْلَواِحَد َوَيْحتَِقَر اآلَخَر."

 ةحبمالنص يؤكد على فأن  ،""الَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخِدَم َسي َِدْينِ  :قولعند ال

 .معاني الحقيقةعلى و ،الحقيقة

ويشبه هناك أنواع مختلفة من العبودية.  شيء،كما هو الحال مع كل و

 بة.حمأشكال الالتنوع في  ختافهذا اال

لن تؤدي سوف  تهالرب ومعرف أي محبة ال يوجد في روحها محبة  ان 

. إلى طريق مسدود عبر ممرات الحياة الضيقةبل ستوصل إلى النجاح. 

 خدَّاَعة.فإنها 

في  يكون ينبغي أنا ف محبة الحقيقة المطلقة. الشيء األساسي هو هنا،

المحبة السامية  أعلى أو أكثر منأيُّ محبة للقوة الفاعلة  ذات اإلنسان

على السامية تحتوي هذه الكلمة و للحقيقة، التي تخلق الحياة وتوجهها.

 .الحياة لمعنىاإلدراك الواسع، وهذه رسالة قوية جداً وعميقة 

إلى مركز التناقض بمعنى،  المعضلة،هذه الكلمة تقود الشخص إلى 

ر تحدث عن األنا والصراع الروحي داخلنا. فهي تداخل نفسه.  وتُفَس ِّ

 .اً بشربوصفنا في داخلنا  نوربين جانبي الظام والالمعركة 



جبرنا على العيش ت المحبة التي عن تكشف هذه الكلمةفأن من ناحية، 

تبادل األخذ والعطاء للمحبة ، والراسخةوفق القيم األخاقية واإلنسانية 

الشعور بالمسؤولية واالنتماء؛ ومن ناحية أخرى، ومشاركة واالحترام، 

رنا(الذي من المحبة نوع اآلخر القوة  عن كشفت افإنه ضنا )يَحسِّ ، يُقَو 

نا إلى الميول الشريرة علينا، ويوجهيتسلط ن فعل الخير، وعويمنعنا 

 .مالناأعالتي تخرب 

المحبة إلى  بنفس الوقت توجهنا إنهاإال  التحذير،هذا لالكلمة  نبهبينما ت

في لهدف  نداءوجوهرها. كما أنها  بحد ذاتها الحياة يي هتالالحقيقية 

أنفسنا إلستخراج دعوة  وه ا النداءبوسائل تحقيقه. هذ الحياة مع الوعي

نا لألالخوف  عبوديةالمتجذرة في مأسورين و نعيش فيه من العالم الذي

النداء الذي يضعنا وجهاً لوجه أمام "المحبة  ووه الداخلي؛والغرور 

 المحبة والسعادة،القوة وإيجاد أننا نستطيع دعوة تخبرنا إنها  النقية".

خارج أنفسها، إنما في دواخلنا. وللتوضيح نأخذ مثال الكرمة ليس 

تشير إلى محبة الغصن في اإلتحاد بالكرمة كوسيلة  والغصن، فالكلمة

 مصحوبة بهدف إيجاد الحياة الحقيقية.

 القرن الثالث عشر مؤلف األساسيةهذه الحقيقة الواقع أكَّدَّ على في 

مة  . ننأى قسراً عن ذاتنا "دعونا ابن العبري بقوله: السريانيالعاَّ

 أخرى،نا. وبعبارة نكتشف الجنة المخبأة فيلكي دعونا نركز داخليا 

 ." دعونا نرى إلهنا هناك



 ن تنميتهِّ ، كل شخص عفالجميع مسؤول الروح،العالم الداخلي هو عمل 

وعلى  الحي ز لرحلة التعرف على ذاتك، يُعَّدالعالم الداخلي ف. لروحه

مثل ال تتم الموقع الذي تكون فيه مسؤوالً عن نفسك وعن اآلخرين. و

النهاية خيبة تكون  كذلك، تكان نوإ سيدين؛خدمة عند الرحلة هذه 

 .األمل والخسارة
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