
 

 : ريما ميناسيان)دكتر كيم تانك (ترجمة

، سلسله مقاالتي در زمينه توانيم از اين شمارهبسيار خوشوقتيم كه مي
هاي عيسي در چارچوب فرهنگ روزگار عيسي منتشر تفسير و درك بهتر مثل

وشته دكتر ن "هاي عيسيمثل". اين مقاالت از كتابي تحت عنوان سازيم
واسطه . دكتر كيم تان دكتراي بيوشيمي دارد، اما بهكيم تان ترجمه شده است

، محققي است ذيصالح در مطالعات گسترده و عميق خود در زمينه الهيات
 .مقدسمسائل الهياتي و كتاب

، نام شمعونخوانيم كه يك فريسي متشخص به، مي50-7:36در لوقا 
، زني بدكار پشت سر كند. بر سر سفرهغذا دعوت ميعيسي را براي صرف 

كند به اشك ريختن بر پايهاي عيسي و خشك نشيند و شروع ميعيسي مي
كردن آنها با موي سر خود. سپس پايهاي او را با عطري گرانبها تدهين 

مسلكانش از اينكه عيسي به چنين زني اجازه داده كه كند. فريسي و هممي
كنند. عيسي طبق روش معمول خود، با نقل حكايت يلمسش كند، تعجب م

دهد. اين ماجرا را در چند صحنه مورد دو بدهكار، درسي روحاني به آنان مي
 .دهيممطالعه و تشريح قرار مي

  



براي درك بهتر و درست اين ماجرا، الزم است از آداب و رسوم مردم 
 .هي كوتاهي كسب كنيمفلسطين در روزگار عيسي آگا

  

، براي صرف غذا مرسوم ، دعوت از واعظ ميهمان در روز سَبَّتدر آن زمان
. گرفتبود. بر سر سفره يا ميز، وعظ آن روز مورد بحث و بررسي قرار مي

دهندة متمول بودن و يا داشتن مقامي در نشستن در اطراف يك ميز نشان
 نشستند.اي مينداشتند، و بر روي زمين دور سفرهجامعه بود. مردم عادي ميز 

  

اي از شهر، حضور يافتن در ، براي مردم روستا يا محلهدر آن دوران
آمد. درها هميشه باز شمار ميها، يك سرگرمي بهها، و جشنها، بزمضيافت

دعوت شده باشد. در آن  توانست وارد شود بدون آنكهبود و هر كس مي
. اهالي روستا آزاد بودند كه وارد ها حالت خصوصي نداشت، ميهمانيزمان

رسيد، الاقل از رسيد؛ اگر هم نميميهماني شوند؛ گاه غذايي هم به آنها مي
اي است كه امروز هم شدند. اين صحنهبردند و سرگرم ميگفتگوها لذت مي

 شود.ده ميدر بسياري از دهات مشرق زمين دي

  

، پايها ناپاك و عاملي براي توهين بشمار در ميان مردم مشرق زمين
. در عهدعتيق آمده است كه ؛ هنوز هم در بعضي مناطق چنين استرفتمي

توانست به دشمن مغلوب بكند، اين بزرگترين توهيني كه فرماندهي فاتح مي



ا روي زمين دراز بكشد و پايهاي خود را روي سر بود كه به او دستور دهد ت
 ).108:9، 60:8، 110:1، مزمور »انداز تو سازمدشمنانت را پاي(«او بگذارد 

اند، اگر ميزبان كفِ پاي ميهمان را ببيند، ، وقتي همه نشستهدر جامعه مالزي
كند. اين طرز فكر برخالف جامعة غربي آن را نشانة گستاخي او تلقي مي

است كه پايها چون ساير اعضاي بدن مهم هستند و از آنها توجه كافي بعمل 
آوردند؛ ، پايها را ناپاك بحساب ميآيد. جامعة خاورميانة زمان عيسيمي
 شستند.بايست آنها را ميهنگام ورود به خانه مي، بههمين جهتبه

  

باشد، پژوهشگري كه با رسوم و عادات اجتماعي خاورميانه آشنا مي
آمد. ، امري عادي بحساب مي، بوسيدن ميهمانزمين در مشرق"نويسد: مي

بايست در قسمت ورودي اگر ميهمان يك رابي بود، همة مردان خانواده مي
شد، ، اولين كاري كه انجام ميدر خانهخانه بايستند و دست او را ببوسند. 

شستن پايهاي ميهمان بود. تدهين سر ميهمان با روغن معطر نيز رسمي 
 ."پسنديده بود، اما الزامي نبود.

  

اما وقتي عيسي وارد خانه شمعون شد، خدمتكاران پايهاي او را نشستند. 
جا آورده ، در مورد او بهمرسوم در آن جامعههاي ، هيچيك از تحيتدر واقع

، نشانگر ديد تحقيرآميزي بود كه شمعون فريسي نسبت به نشد. اين موضوع
. او هيچ آبي براي شستن پايهاي عيسي نياورد و طبق رسم آن عيسي داشت

، هاي ميهمان، او را نبوسيد. قصور در بوسيدن گونهزمان نيز براي تحيت
حقير كردن او، يا حداقل بيانگر رتبة بسيار باالي ميزبان در واقعاً نشانة ت



جامعه بود. او سر عيسي را نيز با روغن تدهين نكرد. اين احتماالً سبكترين 
 تحقيري بود كه شمعون در حق ميهمان خود انجام داد.

، ) و نه يك ميهمان عاديعنوان يك رابي (استاد مذهبيگرچه عيسي به
ت شده بود، اما در خانه شمعون هيچيك از اين رسوم در به آن ميهماني دعو

جا آورده نشد. قصورات شمعون چشمگير بود. اين قسمتي از مورد عيسي به
اي بود كه او براي عيسي در نظر گرفته بود. گستاخي ريزي شدهتحقيرِ برنامه

سازد كه چرا ، اين سؤال را مطرح ميشدة شمعون نسبت به ميهمانشحساب
 اش دعوت كرد.او عيسي را به خانه اصالً

ناديده گرفتن و يا غفلت از انجام اين كارها، تحقير ميهمانان به حساب 
آيد و حتي شايد بطور ضمني گوياي اين طرز فكر باشد كه ميهمانان به مي

اي پايين از جامعه تعلق دارند. اين دقيقاً همان كاري است كه شمعون طبقه
رتبه و مهم ، شخصي عالي. وقتي يك ميهماندر مورد عيسي انجام داد

 تر.شود، تحقير كردن او امري است بسي جديشمرده مي

  
 بدكار زن: دوم صحنة	

زني كه در آن " -شود ، وارد صحنه ميدومين شخصيت اين داستان
. او يك روسپي بود. شمعون فريسي كامالً "شهر زندگي ناپاكي داشته است

 .شناختاو را مي
. اما او رفت و آن زن نيز مثل ساير اهالي روستا در مجلس حضور يافت

الصليبي پشت سر عيسي در كنار پايهاي او ايستاد. يكي از مفسرين بنام ابن
دانست كه آن زن در پشت سر عيسي ايستاد چون مي"گويد: چنين مي



ص عيسي از گناهان او باخبر است و همينطور بدليل احترامي كه براي شخ
 "كشيد كه به صورت او بنگرد.عيسي قائل بود، خجالت مي

  

اما اين زن چهار كار حساس و قابل توجه براي عيسي انجام داد. او 
، آنها را خشك كرد و بوسيد و سپس با عطر تدهين پايهاي عيسي را شست

از او، چون عيسي كرد. اين زن يا همراه با عيسي وارد شده بود و يا قبل 
آن زن از بوسيدن «، گويد كه از آن زماني كه وارد خانة فريسي شدهمي

، آن زن Bailey، طبق نظر پس). 45(آيه » پايهاي او باز نايستاده است
، با كوتاهي در انجام شاهد بود كه چطور شمعون هنگام ورود عيسي به خانه

 .ت، او را تحقير كرده اسمراسم احترام و تحيت
شويم كه آن زن در ابتدا، فقط به قصد تدهين از اين متن چنين متوجه مي

پايهاي عيسي آمده بود، چون شيشه كوچكي از مرمر سفيد كه پر از عطر 
. ولي شايد قصد نداشت كه پايهاي عيسي را گرانبهايي بود، به همراه داشت

راه نياورده هماي براي شستن و خشك كردن آنها بهبشويد، چون هيچ وسيله
بود، براي همين از مويهاي خود براي خشك كردن استفاده كرد. آن زن با 

خواست قدرداني خود را نسبت به شخصي كه گناهان اشتياق عميقي مي
 بسيارش را بخشيده بود، ابراز كند.

  
 ارزش آن عطر

، وارد آن زن در حاليكه شيشة كوچكي از عطر گرانبها در دست داشت
عطري ": يكي از مفسرين اين عطر را چنين توصيف كرده است آن خانه شد.



زدند و شيشة آن را كه تا زير سينه بود كه زنان اطراف گردن خود مي
كردند... اين عطر جهت خوشبو كردن نَفَس و رسيد، از گردن آويزان ميمي

). دليل اهميت چنين عطري براي Edersheim( "شدبدن استفاده مي
خواست از شغل نادرست . اكنون كه او ميالً واضح است، كاميك فاحشه

. پس تصميم گرفت كه خود دست بشويد، ديگر نيازي به اين عطر نداشت
 آن را روي پايهاي عيسي بريزد.

  

، زماني كه او به منزل شمعون رسيد، با ديدن صحنة توهين به عيسي
رغم اين تحقيرها، سكوت ور عيسي عليدلشكسته شد. او متوجه شد كه چط

رفت كه عيسي اعتراض كند ولي او همة . انتظار مياختيار كرده است
كرد. آن زن حتي ديد كه شمعون عيسي ها را تحمل ميتحقيرها و دشمني

توانست عيسي را ببوسد. پس چه را به رسم تحيت نبوسيد. او خودش نمي
توانست الاقل پايهاي ش رسيد: مينظرتوانست بكند؟ ناگهان فكري بهمي

جو را بين و ستيزه، درحاليكه حضور مردان كوتهعيسي را ببوسد. بنابراين
. وقتي به عيسي طرف عيسي رفتفراموش كرده يا ناديده گرفته بود، به

 رسيد، نتوانست از گريستن خودداري كند.
ا آنها بر اما بجاي اينكه آن اشكها را از صورت خود پاك كند، گذارد ت

، پايهاي جاي شمعون و خدمتكارانش، بهاين ترتيبپايهاي استاد بريزند؛ به
. زماني كه بر روي پايهاي عيسي خم شده بود، متوجه شد عيسي را شست

 اي براي خشك كردن ندارد.كه حوله



اي نداشت كه از شمعون درخواست حوله كند! بنابراين با موهاي فايده
، پس از بوسيدنِ مكرر آنها، شيشة ا خشك كرد. سپسخود پايهاي عيسي ر

 عطر را روي پايهاي او خالي كرد.

  

، براي مردان مذهبي كوردل كه دهنده و درضمن لطيفاين صحنة تكان
كرد. ، پرستش خود را تقديم خداوند ميآور بود. اين زنناظر ماجرا بودند، شرم

ري سعي كرد تا قصور و توهين شمعون فريسي را جبران او با انجام چنين كا
، كاري بس شنيع ، باز كردن موي سر در حضور مردانكند. براي يك زن

، ، از شمعون گرفته تا ميهمانانش، هيچكسايبود. با ديدن چنين صحنه
 بردند.سر ميدانست چه بگويد. همه در بهت و حيرت بهنمي

بخشد. بوسيدن پايهاي صي به اين روايت مي، اثر خاكار زيباي اين زن
عيسي نه تنها عملي بود براي جبران كاري كه شمعون از انجام آن تعلل 

 .اي بود بسيار آشكار از فروتني و پرستشورزيد، بلكه جلوه
، اين زن قصد داشت مرهمي بر روي زخم دل و رنج برخالف شمعون

آور اين است كه كتة شگفتعيسي بنهد كه ناشي از كوردلي شمعون بود. ن
اي چنين زيبا اي انجام شد؛ در برابر صحنههمة اين كارها بدون بيان كلمه

، بيجا و مزاحم ، هر كالميو لطيف برخاسته از احساس قدرداني و ستايش
 نمود.مي

  



، اين فكر بود كه زدة شمعون در مقابل عمل آن زنالعمل شگفتعكس
، هر آينه دانستي كه اين كدام و چگونه زن است اين شخص اگر نبي بودي«

تنها دليل دعوت ). 39(آيه » كند زيرا گناهكاري استكه او را لمس مي
گيري تيجه. ن، اين بود كه بفهمد آيا او واقعًا نبي است يا نهشمعون از عيسي

 .زده شمعون اين بود كه عيسي نبي نيستشتاب

  

اند، چون كردند كه نجس شده، شمعون و دوستانش احساس ميعالوهبه
 شمردند.، نجس ميدليل تماس با آن زناش عيسي را بهاو و دوستان فريسي
او با اشكها  توزي مدعوين نثار آن زن شد؛ ولي پس از آنكهدر ابتدا، كينه

ها متوجه عيسي پايهاي عيسي را شست و با موهايش خشك كرد، دشمني
 شد زيرا كه او مانع كار آن زن نشده بود.

، عملي ، تماس بدني مرد و زن در مالً عامدر فرهنگ سنتي مشرق زمين
، حتي اگر زن و شوهر باشند. در بعضي از جوامع شرقي است كامالً ممنوع
تر از شوهرانشان راه بروند. بنابراين براي ها بايد عقبزن حتي امروزه نيز
، ديدن صحنة لمس عيسي توسط آن زن و بين و ميهمانانشفريسي خرده

، او زني . از نظر شمعوندهنده، امري بود بسيار تكانعدم ممانعت خداوندمان
بود گناهكار و هميشه هم گناهكار بحساب خواهد آمد. براي شمعون غير 

 بل باور بود كه او صادقانه توبه كرده باشد.قا

  



كرد. در اينجا، عيسي قدرداني يك گناهكارِ بخشيده شده را دريافت مي
گردد، است كه به خانه و جامعة خود بازمي "دختر گمشده"اين واقعاً داستان 
مشتاق خوشامدگويي  پيوندد. عيسياي كه به گله خود ميگوسفند گمشده

به او بود، ولي رهبران مذهبي به هيچ عنوان حاضر به انجام چنين كاري 
نبودند، خصوصًا با توجه به اين كه او يك زن بود. اين يك جامعة مرد 

آمدند. طبقة حساب مي، انسانهايي درجه دوم بهساالري بود، در جايي كه زنان
سفيه بود. آنها اجازة دادنِ شهادت در  اجتماعي زنان مساوي با افراد نابالغ يا

، اولين شاهدان ياد آوردن اين مسأله كه بعد از قيام عيسيدادگاه را نداشتند. به
 .زن بودند، جاي بسي حيرت است

اي «: ، گفتواكنش عيسي چه بود؟ او شمعون را مخاطب قرار داده
ر خاورميانه براي اي بود كه داين جمله» .شمعون چيزي دارم كه به تو بگويم

رسيد و شنونده رفت كه چندان خوشايند بنظر نميكار ميشروع صحبتي به
 "استاد"عنوان مايل به شنيدن آن نبود. شمعون با خطاب كردن عيسي به

عنوان ميزبان اش را به)، بطور غير مستقيم كوتاهي، معلم مذهبي(يعني رابي
پس مطمئناً لياقت احترامات خاِص . اگر عيسي اليق نام استاد بود، پذيرفت

 ، كاري كه شمعون انجام نداده بود.آن نام را نيز داشت

  

توانست شمعون فريسي و ديگر مدعوين را قانع كند كه عيسي چطور مي
اين زن واقعاً توبه كرده و نياز دارد كه در جامعه پذيرفته شود؟ آنها او را طرد 

رغم كار بزرگي كه براي خداوندمان اصالت توبه و بخشايشش را علي ، وكرده
كرده بود، مورد شك و ترديد قرار دادند. عيسي همان كاري را كرد كه 

داد: او داستاني تعريف كرد. اگر چنين هميشه در چنين شرايطي انجام مي



، آمد، مطمئناً ما يك بحث فلسفي در مورد اخالقياتموردي در غرب پيش مي
 .انداختيمراه ميازدواج و موضوعات مربوط به آن به

دينار  50 ،، داستاني بسيار ساده در مورد دو بدهكار بود. اولياين مَثَل
دينار (معادل دستمزد دو  500 ) بدهكار بود، دومي(معادل دستمزد دو ماه

 ).سال
 . بنابراين"گناه"مساوي است با  "قرض"مقدس كلمة در تمام كتاب

معني ، دقيقاً به»هاي ما را ببخشقرض«وقتي عيسي اين دعا را آموخت كه 
 ».هاي ما را ببخشقرض«اين بود كه 

  

، قادر به بازپرداخت بدهي خود نبودند. مشكل هر دو يكي آن اشخاص
آمد. آنها به كمك نياز بود. آنان در قبال قرضشان كاري از دستشان برنمي

 داشتند.
دهنده با ميل خود، هر دو هر دو مورد لطف و بخشش قرار گرفتند. وام

باشد. مي "لغو كردن قرض"به معني  "بخشيدن"آنها را بخشيد. كلمة يوناني 
هاي قرض«تواند مترادف باشد با ، دقيقاً مي»گناهان ما را ببخش«، بنابراين

: ، عيسي به ما چنين آموختطور كه در دعاي رباني، همان»ما را لغو كن
 ».بخشيمداران خود را ميهاي ما را ببخش چنانكه ما نيز قرضقرض«

تنها فرق بين اين دو بدهكار، مبلغ بدهي بود. عيسي از شمعون پرسيد: 
پاسخ شمعون با » كدام يك از آن دو او را زيادتر محبت خواهد نمود.«

شمعون متوجه شد كه  "...كنمگمان مي"ياط آغاز شد: اي حاكي از احتجمله



، گريزناپذير بود: آن كسي كه بيشتر بخشوده . منطقِ مَثَلبه دام افتاده است
 كند. اين اصل امروز نيز حقيقت دارد.شد، بيشتر محبت مي

  

توانست شمعون يابد. عيسي مي توانست در همانجا خاتمهاين داستان مي
و مدعوين را آزاد بگذارد تا در مورد مفهوم آن َمثَل كه به اندازة كافي آشكار 

، اكنون بود، فكر كنند. ولي او ماجرا را خاتمه نداد. با بيان اصل بخشش
خواست آن را در مورد اين زن بكار ببرد. عيسي دو كار كرد كه با عيسي مي

 آمد.، توهين بحساب ميزمين توجه به فرهنگ مشرق

  

اوالً، او در حضور مردها، آن زن را تحسين كرد. در يك جامعة 
، مردان عمل آيد و در عوض، معمول نبود كه از زني قدرداني بهمردساالري

آميز خود را نسبت به توجه و پست گردند. ولي عيسي آزادانه نظر تحسين
 .اشت، اعالم داحترام آن زن

  

خود را دنبال كرد و از  اما گويا اين كافي نبود؛ پس عيسي گفتة
، اگر ميزبان يا . در جامعة مشرق زميننوازي شمعون ايراد گرفتميهمان

ميهمان از يكديگر در خصوص نحوه پذيرايي دلگير شوند، موضوع را به روي 
كنند. بنابراين ، از يكديگر تعريف مي، با تعارفاتآورند و بر عكسخود نمي

 آمد.ادبي بحساب ميعيسي شكايتي كرد كه يك بي



اما توجه به اين نكته مهم است كه عيسي شكايت خود را از 
پس بسوي آن زن «... سازد: يار مؤدبانه مطرح مينوازي شمعون بسميهمان

صورت عيسي بطرف آن زن ). 44(آيه » ...اشاره نموده به شمعون گفت
باشد. اگر عيسي ، شمعون ميبرگردانده شده ولي در واقع مخاطب اصلي

بود. ادبي ميكرد، بي، به شمعون نگاه ميگفتهنگامي كه اين سخن را مي
، كاري بينيم كه چطور با مهارتدمان را در اينجا ميولي ما ماليمت خداون

كند تا شمعون عمق تحولي را كه در آن زن اتفاق افتاده بود، درك كند. مي
، مورد قدرداني ، عيسي زني را كه نياز به تشويق و دلگرمي داشتدر عين حال

 قرار داد.
ابتداي  شمعون از همان» ؟بينياين زن را نمي«عيسي به شمعون فرمود: 

به خانة تو «: . عيسي سپس گفت، به چيز ديگري توجه نداشتورود آن زن
من ميهمان تو شدم ولي تو آن سنت «به اين معني كه » ...آمدم

. ولي اين زن كه تو نوازي و تحيت را نسبت به من انجام نداديميهمان
 »، قصور تو را سخاوتمندانه جبران كرد.كنيتحقيرش مي

  

شكايت عيسي اين نبود كه ». آب بجهت پايهاي من نياوردي« -1
شد كه ، چنين استنباط مي، چون در آنصورتشمعون پايهاي او را نشست

بايست نقش خدمتكار را ايفا كند. ولي اگر آن فريسي به او آب شمعون مي
، . اما در مقابلشستاي خودش را ميداده بود، عيسي با كمال خوشحالي پايه

. و چه تفاوتي نيز بين اين دو آن زن پايهاي عيسي را با اشكهايش شست
شود... شمعون از آوردن آبي كه قابل دسترس و ارزان بود، شخص ديده مي



امتناع ورزيد، ولي آن زن اشكهاي خود را تقديم عيسي كرد، اشكهايي كه 
 .گرفتنشأت ميباارزش بود و از درد و رنج 

هاي يكديگر را ، گونهاشخاص همسطح» .مرا نبوسيدي« -2
عنوان سالم بوسيدند؛ خادمين بهبوسيدند؛ شاگردان دست استاد خود را ميمي

بوسيدند. به ارباب خود، و پسران نيز براي تحيت والدين خود، دست آنها را مي
ي براي شناساندن عيسي به ، يهودا در باغ جتسيمانبرخالف اعتقاد عمومي

، دست عيسي را بوسيد و نه گونة او را، چونكه يك رابطة استاد و سربازان
 شاگردي بينشان حكمفرما بود.

جهت طراوت بخشيدن به » .سر مرا به روغن مسح نكردي« -3
، تدهين سر با روغن زيتون امري معمول بود. آن روغن با قيمت ميهمانان

، پايهاي ، اين زنواني در دسترس بود. در مقابل عمل شمعونارزان و به فرا
عيسي را با عطري گرانبها تدهين نمود. بنابراين آنچه عيسي قصد داشت به 

تو حتي آن روغن زيتون ارزان را از من دريغ «: شمعون بگويد، اين بود كه
 »اي را براي من فدا كرد!، ولي ببين كه اين زن چه چيز ارزندهكردي

  

گويم گناهان او كه از اين جهت به تو مي«عيسي به ميزبان خود فرمود: 
عيسي گناهان او را در آنجا نيامرزيد، چونكه قبًال » بسيار است آمرزيده شد...

آمرزيده شده بود. در اينجا عيسي فقط آنچه را كه قبالً در زندگي او بوقوع 
 كند.، تأييد ميپيوسته

، كناية »نمايد، محبت كمتر ميآنكه آمرزش كمتر يافت«تنِ عيسي با گف
ديگري به شمعون زد. منظور عيسي از اين گفته اين نبود كه تأئيد كند 



خواست آگاهي كم شمعون عادل است يا گناهانش سبك هستند؛ بلكه مي
او را نسبت به گناهان بسيارش به او گوشزد نمايد. بنابراين او كه كم آمرزيده 

، هاي شمعون در مورد عيسيداد. كوتاهيبود، محبت كمي هم نشان ميشده 
، روح دهندة عمق بعضي خصائل منفي همچون غرور، خودبينينشان
 گير و تبعيض جنسي بود.خرده

  

، زني كند. نخستين، درواقع شنونده را متوجه دو گناهكار مياين مَثَل
، محبت بسيار نشان شود و در پاسخيارش پذيرفته مياست كه با گناهان بس

اي نسبت به گناهان ، شمعون فريسي است كه هيچ آگاهيدهد. دومينمي
كند و اگر محبتي بسيارش ندارد و نيازي به لطف و رحمت نيز احساس نمي

 .هم نشان دهد، كم است
شود. شمعون اي از هويت عيسي براي ما آشكار ميدر اينجا نكته

. عيسي پيروزمندانه از خواست عيسي را بيازمايد كه آيا نبي است يا نهمي
دانست كه در قلب آن زن چه . عيسي نه تنها مياين آزمايش گذشت

 ديد.هاي ديگران را نيز ميگذرد، بلكه درونِ افكار و قلبمي

  

گناهان تو آمرزيده «گويد: ن مي، عيسي دو نكته را به آن زدر اين مرحله
 »؛ به سالمتي روانه شو.ايمانت تو را نجات داده است«و » شد

اين كيست كه گناهان را «مدعوين سؤال نهايي را از خودشان پرسيدند: 
جواب ماند و داستان نيز بدون پاسخ اين سؤالي بود كه بي» آمرزد؟هم مي



ها، عيسي هاي بزرگ انجيلستان. همچون بسياري از دا، خاتمه يافتبه آن
گذارد تا شنونده خودش به شود و ميانتهايي براي اين داستان قائل نمي

 اي برسد.نتيجه

  

، كدام نوع واكنش را اگر ما جزو يكي از حضار در آن ميهماني بوديم
ش ؟ واكنش فريسي را؟ واكنش زِن بخشيده شده را؟ يا واكنداديمنشان مي

 حضار تماشاگر را؟
، پرستش و ستايش خالص و جالب است كه بسياري از ايمانداران

. گاه نيز با شك و ترديد به پيراية نوايمانان را دوست نداريمآاليش و بيبي
. دهيم، آنان را مورد انتقاد قرار ميجاي تحسيننگريم و بهتوبه آنان مي

 !تفاوتتماشاگري بي، مانيمبعضي نيز فقط تماشاگر باقي مي
اي همچون آن اما كاش همة ما پرستشي خالص و صميمي و فداكارانه

؟ ، آگاه هستيم كه چقدر گناهكاريم. آيا برخالف فريسيداديمزن را نشان مي
تناسب عظمت آمرزش خود، به ؟ آيا بهآيا از عظمت بخشايش خود آگاهيم

 ؟دهيممسيح محبت نشان مي

 


