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م  ا ، أ و  ي ال ز  ب  اآلخ ر  ي ح  د  و  اح  ، أل ن ه  إ م ا أ ن  ي ب غ ض  ال و  د م  س ي  د ي ن  د                                                                                                                       "ال  ي ق د ر  أ ح د  أ ن  ي خ  اح  ت ق ر            ل و  ي ح               و 

.  (24: 6" )مت        اآلخ ر 

د م  س ي  د ي ن  " :قولعند ال ي معانعلى و ،الحقيقة ةحبمالنص يؤكد على فأن  "،                                              ال  ي ق د ر  أ ح د  أ ن  ي خ 

 .الحقيقة

التنوع في  ختالفهذا االويشبه هناك أنواع مختلفة من العبودية.  شيء،كما هو الحال مع كل و

 بة.حمأشكال ال

لى إ ستوصلبل لن تؤدي إلى النجاح. سوف  تهومعرفالرب                        ال يوجد في روحها محبة   أي محبةان 

               فإنها خد اع ة.. طريق مسدود عبر ممرات الحياة الضيقة

ة للقوة        أي  محب إلنسانفي ذات ا يكون ينبغي أنال ف .محبة الحقيقة المطلقة هواألساسي الشيء  هنا،

لكلمة اتحتوي هذه و المحبة السامية للحقيقة، التي تخلق الحياة وتوجهها. أعلى أو أكثر منالفاعلة 

 .لمعنى الحياة                                           اإلدراك الواسع، وهذه رسالة قوية جدا  وعميقة على السامية 

ث عن تحدفهي تإلى مركز التناقض داخل نفسه. بمعنى،  المعضلة،هذه الكلمة تقود الشخص إلى 

 .   ا  بشرنا بوصففي داخلنا  نوربين جانبي الظالم وال المعركة     س  ر       وت ف  . األنا والصراع الروحي داخلنا

ة جبرنا على العيش وفق القيم األخالقية واإلنسانيت المحبة التي عن تكشف هذه الكلمةفأن ، من ناحية

من والشعور بالمسؤولية واالنتماء؛ ومشاركة واالحترام، تبادل األخذ والعطاء للمحبة ، والراسخة

ن ع، ويمنعنا رنا(    حس          ضنا )ي     و     ق     ي  الذي من المحبة نوع اآلخر القوة  عن كشفت افإنه، ناحية أخرى

 .مالناأععلينا، ويوجهنا إلى الميول الشريرة التي تخرب يتسلط فعل الخير، و

بحد  الحياة يه يتالالمحبة الحقيقية إلى  بنفس الوقت توجهنا إنهاإال  التحذير،هذا لالكلمة  نبهبينما ت

دعوة  وه ا النداءبوسائل تحقيقه. هذ في الحياة مع الوعيلهدف  نداءوجوهرها. كما أنها  ذاتها

ا والغرور نلألالخوف  عبوديةالمتجذرة في مأسورين و أنفسنا من العالم الذي نعيش فيهإلستخراج 



 

نستطيع أننا دعوة تخبرنا إنها                                                    النداء الذي يضعنا وجها  لوجه أمام "المحبة النقية". ووه الداخلي؛

خارج أنفسها، إنما في دواخلنا. وللتوضيح نأخذ مثال الكرمة ليس  المحبة والسعادة،القوة وإيجاد 

والغصن، فالكلمة تشير إلى محبة الغصن في اإلتحاد بالكرمة كوسيلة مصحوبة بهدف إيجاد الحياة 

 الحقيقية.

مة  شرالقرن الثالث ع مؤلف األساسيةهذه الحقيقة                  الواقع أك د  على في  لعبري ابن ا السرياني        العال 

 نكتشف الجنة المخبأة فينا. وبعبارةلكي . دعونا نركز داخليا                    ننأى قسرا  عن ذاتنا دعونا" :بقوله

 ." دعونا نرى إلهنا هناك ،أخرى

العالم الداخلي ف. لروحه           ن تنميته  ، كل شخص عفالجميع مسؤول الروح،الداخلي هو عمل العالم 

                                                     وعلى الموقع الذي تكون فيه مسؤوال  عن نفسك وعن اآلخرين.  لرحلة التعرف على ذاتك،       الحي ز       ي ع د

 .النهاية خيبة األمل والخسارةتكون  كذلك، تكان نوإ سيدين؛خدمة عند الرحلة مثل هذه ال تتم و
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Two Masters 

“No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to 

one and despise the other.” (Mathew 6: 24 ). 

By the saying, “No one can serve two masters,” the text emphasizes love of the truth and the meanings of 

the truth. 

Just as with everything, there are different types of servanthood. This differentiation is analogous to the 

variety of forms of love. 

Any love which does not have within its spirit the love and knowledge of the Lord will not lead to success. 

It will lead through the narrow lanes of life to a dead end. It deceives. 

Here, the essential thing is the liberating love of the truth. In the internal world of a human being, no love 

should be higher or more of an effective force, than the divine love of the truth, which creates and directs 

life.  

This divine word contains comprehensive, very powerful and deep messages for the meaning of life. 

This word leads a person to the dilemma, that is, to the center of the contradiction within his own self. It 

speaks of ego and spiritual conflict within us. It explains the war between the two sides of darkness and of 

the light within us as human beings. 



 

On the one hand, this word exposes the love which compels us to live according to ethical, humane and 

permanent values, to give and receive love and respect, to contribute the feeling of responsibility and 

belonging; and on the other, it exposes the power of the other kind of love that undercuts us, keeps us from 

doing good, reigns us in, and directs us to evil inclinations that sabotage our own labors. 

While the word sounds this warning, at the same time it directs us to the true love which is life itself and 

the essence of it. It is also a call to the goal of life within an awareness of the means to attain it. This call is 

the call to extract ourselves from the world in which we live in captivity rooted in fear-captivity to the ego 

and to internal conceit; and it is the call to bring us face to face with PURE LOVE.  It is an invitation telling 

us we can find power, love, and happiness, not outside of ourselves, but within ourselves. As in the 

illustration of the vine and the branch, this word points to the branch’s love of union to the vine as the 

means, with the goal of finding true life.  

The 13th-century author and Syriac sage Bar Hebraeus, actually cries out this foundational truth by saying, 

“Let us abduct ourselves by force. Let us focus inwardly so that we may discover the paradise hidden within 

us.  In other words, let us see our God there.” 

The inner world is a work of the spirit.Everyone is responsible for their own spiritual development. The 

inner world is a realm for a journey to know yourself, to a position where you are responsible for yourself 

and others. A journey is not performed while serving two masters; and if it is, the end is disappointment 

and loss. 
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