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 -Iمعىی ریاکاری:
 -1ریبکبری یؼٌی در هْرد خْد کوتز اس دیگزاى هٌتمذ ثْدى .یک هثبل هؼزّف در ایي سهیٌَ ػخـی طیگبری اطت کَ اس دیگزاى
ثخبطز کؼیذى طیگبر اًتمبد هی کٌذ.
ریبکبری ٌُز تظبُز کزدى ثَ داػتي اػتمبد  ،دیذگبٍ ً ،یکی  ،احظبطبت  ،کیفیت یب هؼیبرُبیی اطت کَ در ّالغ ػخؾ آًزا
ًذارد .ریبکبری ثطْر کلی اس ایي اػتیبق ًبػی هی ػْد کَ ػخؾ ثخْاُذ اًگیشٍ ُب یب احظبطبت ّالؼی را پٌِبى کٌذ.یب ًبتْاًی ُبی
خْد را ُوبٌُگ ثب هؼیبرُبی هْرد پذیزع جلٍْ دُذ.اس ًظز رّاى ػٌبطی ریبکبری هی تْاًذ یک ػول خْد فزیجی ًب خْد آگبُبًَ
هحظْة ػْد.
هتی 5-3 : 7

چزا پز کبٍ را در چؼن ثزادرت هی ثیٌی ،اهب تیز چْة را در چؼن خْدت ًوی ثیٌی؟چگًَْ جزات هی کٌی ثگْیی  :اجبسٍ ثذٍ پز
کبٍ را اس چؼوت در آّرم در حبلی کَ خْدت چْثی در چؼن داری؟

 -2ریبکبری تظبُز کزدى ثَ چیشی اطت کَ ػوب ًیظتیذ ّ تـوین ُن ًذاریذ ثؼْیذ .هؼٌی کلوَ ریبکبر ّ ریبکبری در ػِذ جذیذ ًؼبى
دٌُذٍ کبرثزد آى در ًوبیغ ُبی یًْبًی هی ثبػذ .در تئبتز یًْبًی  ،یک ریب کبر کظی ثْد کَ ؿْرتکی را ثز چِزٍ هی سد ّ ثز
رّی ؿحٌَ ًمؼی را ثبسی هی کزد .درّالغ ثب تملیذ ؿحجت ً ،حٍْ حزکت ّ رفتبر ػخـیتی کَ ثبیذ ثَ تـْیز کؼیذٍ هی ػذ ای
کبر را اًجبم هی داد.
در ػِذ ػتیك  :ایي دّ کلوَ گزفتَ ػذٍ اس ریؼَ ػجزی یؼٌی  polluteّ hnphثذرطتی ثی خذا تزجوَ ػذٍ اًذ.
(اػؼیب -14 :33، 6 :10 ،17 :9 ،6 :32ایْة  -16 :13 ، 13 :8اهثبل  -9 :11هشاهیز ،16 :35
هشاهیز ، 4 :26اهثبل ) 7 :23
 -IIعیسی در مورد ریاکاری و ریا کاران چً می گوید؟
ػیظی ثیؼتز اس توبم ّاػظیي ّ اًجیبئ کتبة همذص در هْرد ریب کبری ّ ریب کبرى ؿحجت کزدٍ اطت.ػیظی در توبم هذت خذهتغ
ریب کبری ُبی کظبًی را کَ در همبثلغ هی ایظتبدًذ ثز هال هی کزد ّ ثب لبطؼیت آًزا هحکْم هی ًوْد.ثخـْؽ کبتجبى ّ
فزیظیبى .آًِب ثزای ثذطت آّردى طتبیغ هزدم ثؼکلی ًوبیغ گًَْ در همبثل هزدم رّسٍ هی گزفتٌذ ّ دػب هی کزدًذ ّ .در هال ػبم
ثَ فمزا کوک هی کزدًذ.آًِب طؼی هی کزدًذ ظبُزی همذص داػتَ ثبػٌذ.اهب درّالغ آًِب ًظجت ثَ حمیمت خذا ًبثیٌب ثْدًذ(.لْلب20
)20 – 19:
 - Aادعای دوست داشته خدا و در عیه حال دشمىی با دیگزان:
(هتی  ) 24 – 23 :5آطیت دیذى راثطَ هب ثب دیگزاى هی تْاًذ هبًغ راثطَ هب ثب خذا ػْد.اگز هب ثب یک دّطت هؼکل یب کذّرتی
دارین  ،ثبیذ هؼکل را ُز چَ سّدتز حل کٌین .اگز هب ادػب کٌین خذا را دّطت دارین در حبلیکَ اس دیگزاى ًفزت داػتَ ثبػین،هب ریب
کبر ُظتینً.حٍْ رفتبر هب ثب دیگزاى ً،ؼبى دٌُذٍ راثطَ هب ثب خذا هی ثبػذ(.اّل یْحٌب )4:20
-Bعیسی اس ایه کلمً چگووً استفادي کزد؟
( هتی  ) 2 :6کلوَ ریب کبر آًطْر کَ در ایٌجب اطتفبدٍ ػذٍ افزادی را تْؿیف هی کٌذکَ کبرُبی خْة خْد را فمط ثخبطز ظبُز
آى اًجبم هی دٌُذ ًَ.ثخبطز دلظْسی یب اًگیشٍ ُبی خْة دیگز.اػوبل آًِب هوکي اطت خْة ثبػذ اهب اًگیشٍ ُبی آًِب اػتجبٍ
اطت.ایي اػوبل پْچ تٌِب پبداع آًِب اطت.اهب خذا ثَ کظبًی کَ در ایوبًؼبى ؿبدق ُظتٌذ پبداع هی دُذ.

-IIIاعمال ریاکاراوً رٌبزان مذٌبی:
هتی  23ثبة ریبکبری اطت.در آى ػیظی چِبر ًْع ریب کبر را ًبم هی ثزد.ایي ریبکبراى ثَ لجزُبی طفیذ ػذٍ ای کَ ظبُزی سیجب
دارًذ اهب درًّؼبى اس فظبد ّ هزگ هولْ اطت ،تْؿیف هی ػًْذ.
ػیظی رفتبر ریبکبراًَ ایوبًذاراى هذُجی را ثز هال هی کٌذ.آًِب احکبم کتبثومذص را هی داًظتٌذ اهب ثز طجك آى سًذگی ًوی
کزدًذ .آًِب همذص ثْدى سیبد ثزایؼبى هِن ًجْد ثلکَ فمط هی خْاطتٌذ ثزای جلت تْجَ ّ احتزام هزدم همذص ثٌظز ثزطٌذ.اهزّس ُن
ثظیبری اس هزدهی کَ ثب کتبة همذص آػٌبیی دارًذ هثل فزیظیبى اجبسٍ ًوی دٌُذ ایي کتبة سًذگی ػبى را دگزگْى کٌذ.آًِب هی
گْیٌذ کَ پیزّ ػیظی ُظتٌذ اهب آًِب ثز اطبص هؼیبر هحجت اّ سًذگی ًوی کٌٌذ .هزدهی کَ ایٌطْر سًذگی هی کٌٌذ ریب کبر ُظتٌذ.هب

ثب یذ تال ع کٌین رفتبرهبى ثب ایوبى هبى ُوبٌُگ ثبػذّ .ضؼیت کظی کَ ػاللَ ثیؼتزی ثَ همبم ّ هْلؼیت دارد تب ّفبداری ثَ خذا ،
خطزًبک اطت.
ّلتی هب ادػب هی کٌین کَ ثَ خذا احتزام هی گذارین در حبلیکَ للت هب اس اّ ثظیبر دّر اطت ،پزطتغ هب ثی هؼٌی اطت.ایي کبفی
ًیظت کَ هذُجی ّار رفتبر کٌین .اػوبل هب ّ رّحیَ هب ثبیذ خبلـبًَ ثبػذُ .وَ رُجزاى هذُجی حمیمت خذا را ثَ رّػٌی ًوی ثیٌٌذ.
 -IVچطور خود را اس وظز ریاکاری چک کىیم؟
 -Aپیدایش  . 25- 23 :29یؼمْة ّلتی فِویذ الثبى ثَ اّ حمَ سدٍ اطت ثظیبر ػـجبًی ػذ.فزیت دٌُذٍ ػیظْ حبال خْدع فزیت
خْردٍ ثْد .چمذر ثزای هب طجیؼی اطت کَ اس ثی ػذالتی ُبیی کَ ثَ هب هی ػْد ًبراحت ػْین در حبلیکَ ثزاحتی چؼوبى خْد را
در هْرد ثی ػذالتی ُبیی کَ ثَ دیگزاى هی ػْد هی ثٌذین .گٌبٍ ُویؼَ ثبس هی گزدد ّ هب را گزفتبر هی طبسد.
 -Bاشعیا  . 14 – 13 : 29هزدم ادػب هی کزدًذ ثَ خذا ًشدیکٌذ اهب آًِب ًب هطیغ ثْدًذ ّ فمط ثز اطبص احظبطبت ػول هی کزدًذ.ثٌب
ثزایي خذا آًِب را داّری هی کزدّ .لتی هب خذا را پزطتغ هی کٌین ّدر ػیي حبل اسهحجت کزدى ّ ػؼك ّرسیذى ثَ اّ غفلت هی
کٌین  ،هب هظتؼذ ثزای ریبکبری ُظتین.هب ثبیذ اّ را ؿویوبًَ ّ ؿبدلبًَ پزطتغ کٌین.
 -Cمتی  19 : 21چزا ػیظی درخت اًجیز را ػفب داد؟ ایي ػولی ًظٌجیذٍ ّ اس رّی ػـجبًیت ًجْد.ثلکَ یک هثبل هـْر ػذٍ
ثْد .ػیظی ثذیي ّطیلَ خؼن خْد را ًظجت ثَ هذُت ثذّر اس حمیمت ًؼبى هی دُذُ .وبًطْر کَ آى درخت اًجیز اس دّر خْة ثٌظز
هی رطیذّ .لی اس ًشدیک هؼخؾ هی ػذ کَ هیٍْ ای ًذارد  ،ثِویي تزتیت هؼجذ در ًگبٍ اّل ثظیبر ثب ػظوت ثٌظز هی رطیذ.اهب
لزثبًی ُب ّ هزاطن دیگزی کَ آًجب اًجبم هی ػذ ثی هحتْا ثْد.چْى آًِب پزطتغ خذا را ثذّى ؿذالت اًجبم هی دادًذ.اگز ػوب فمط
ثـْرت ظبُز ی ایوبًذاریذ ثذّى ایٌکَ آًزا در سًذگی تبى ثکبر ثجزیذ ،ػوب هثل آى درخت اًجیز ُظتیذ کَ خؼک ػذ ّ هزد چْى
ُیچ ثوزی ًذاػت.ایوبى ؿبدلبًَ یؼٌی ثوز آّردى ثزای هلکْت خذا.
 -Dمزقس  7 -6 : 7ػیظی فزیظیبى را ریبکبر هی خْاًذ سیزا آًِب خذا را ثب اًگیشٍ ُبی اػتجبٍ پزطتغ هی کزدًذ .اًگیشٍ پزطتغ
آًِب هحجت ًجْد .ثلکَ اًگیشٍ آًِب آرسّی کظت طْد ،تظبُز ثَ تمذص ّ یبفتي احتزام ثیؼتز اس هزدم ثْد.
هب در ؿْرت اًجبم چٌیي اػوبلی ریبکبر هی ػْین:
 -1ثیؼتز تْجَ کزدى ثَ آثزّ ًظجت ثَ ػخـیت.
 -2اًجبم دلیك دطتْرات هذُجی در ػیي دّری للجی اس خذا.
 -3تبکیذ ثز ًیکی خْد ّ گٌبُبى دیگزاى.
 -Eمزقس  19 :14یِْدا کظی کَ ثَ ػیظی خیبًت کزد در ػبم آخز ًیش ُوزاٍ دیگزاى ثْدُ.زچٌذ یِْدا تـوین گزفتَ ثْد ثَ
ػیظی خیبًت کٌذ،اهب ثب خًْظزدی در هؼبرکت ایي ػبم ًیش ػزکت کزد .کبری کَ یِْدا کزد هی تْاًذ تؼجت آّر ثبػذ یب ثبػث
ػـجبًیت ػْد.اػالم ّفبداری ثَ هظیح ّ طپض اًکبر اّ ّ درًِبیت تظلین ًوْدى ّی.درّالغ اًکبر هحجت هظیح ثوؼٌی ًباطبػتی اس
اّطت .اًکبر حمیمت اّ ثَ هؼٌی ػذم تْکل ثَ اّطت.
ّ اًکبر الُْیت اّ ثوؼٌی رد التذار اّطت.آیب کلوبت ّ اػوبل ػوب ثب ُن ُوبٌُگ ُظتٌذ؟ّ .لی اگز ایٌطْر ًیظت ػوب ثَ یک تغییز
للجی ّ فکزی احتیبج داریذ کَ ػوب را اس یک اػتجبٍ ثشرگ ثبسدارد.
کلوبت آخز :
هي هی خْاُن ػوب را دػْت کٌن تب طْال ؿبدلبًَ ای رااس خْدتبى ثپزطیذ:آیب خبًْادٍ ّ اطزافیبى هي هزا آًطْر کَ هي ُظتن هی
ثیٌٌذ یب هزا ثؼکل کض دیگزی هی ثیٌٌذ؟آیب فکز هی کٌیذ کَ ػوب تـْیز هتفبّتی اس خْدتبى را ثَ اطزافیبًتبى ًؼبى دادٍ ایذ ّ
ثظیبری را هتمبػذ کزدٍ ایذ کَ ػوب آًطْر ُظتیذ؟ .آیب ػوب ُویؼَ تـْیز هتفبّتی اس خْدتبى را ًؼبى دادٍ ایذ کَ حتی خْد ػوب فکز
هی کٌیذ کَ ّالؼب آًطْر ُظتیذ؟  .اهزّس خذا اس هب هی خْاُذ تب ثز اػتجبُبت اطزافیبى خْد هتوزکش ًؼْین ثلکَ خْد را هْرد تفتیغ
لزار دُین.
رّهیبى  13 :14پض ثِتز اطت اس یکذیگز ایزاد ًگیزیذ .در ػْف ثکْػیذ رفتبرتبى ثگًَْ ای ثبػذ کَ ثزادر هظیحی تبى آى را
گٌبٍ ثحظبة ًیبّرد،در غیز ایٌـْرت هوکي اطت ایوبًغ طظت گزدد.
آیب هب در راثطَ خْد ثب خذا ّ اطزافیبى خْد ػفبف ُظتین؟ خذا هبرا ثزاطبص تـْیز ّ اًگیشٍ ثبطٌی هب هْرد لضبّت لزار خْاُذ
داد  ًَ،آًچَ ثـْرت ظبُزی ّ طبختگی اًجبم هی دُین.

