
 1پسر خوانده شدگی عیسی  :ابیونیزم معرفی بدعت
 بخش اول ابیونیزم

ای بود که قدرت و فیضی خاص از سوی خدا بر او قرار گرفته آیا عیسی خدای کامل بود یا اینکه او انسان فرهیخته
 بود؟

 
توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد، آنهایی که الوهیت مسیح را بدعتهای مسیح شناختی را می

و آنهایی که در انسانیت او شک دارند.  در گروه اول بدعت پسر خوانده شدگی کنند انکار می
باشد و در طول  تاریخ کلیسا به شکلهای گوناگون ظاهر شده تر از بقیه میعیسی، سخت جان

ترین فرزند این خانواده از است.  در این شماره به معرفی بدعت ابیونیزم که شاید معروف
تر را خدمت خوانندگان و در مقالۀ آینده چند بدعت کم شهرت بدعتهاست خواهیم پرداخت

 محترم شبان معرفی خواهم کرد.
در مقالۀ پیش با بدعت دوستیزم آشنا شدیم.  مشاهده کردیم که این بدعت جسمانیت مسیح 

کرد.  دیدیم که بدعت دوستیزیم کشید و رنجهای او را امر غیر واقعی قلمداد میرا به سوال می
نی حاضر به شکلهای مختلفی هنوز در میان مسیحیان وجود دارد و باید مواظب رخنۀ در زما

تعالیم دوستیسی بود.  در این نوشتار به معرفی بدعت ابیونیزم خواهیم پرداخت و مشکالت 
 شبانی ناشی از این بدعت را به خوانندگان محترم معرفی خواهیم کرد.

یحیت با چالشی کم نظیر روبرو شد.  اگر چالش از قیام عیسی چند سالی نگذشته بود که مس
دوستیزم از خارج از کلیسا و تفکر و فلسفۀ یونانی به تعالیم مسیحیت  وارد شده بود، ابیونیزم 

ای از مشکلی بود که از درون کلیسا و مسیحیت، بدن مسیح را مورد حمله قرار داده بود.  عده
گویند که از شاگردان متی) بودند تفکر ی حتا میمسیحیانی که عموماً از پیشینۀ یهودی (و بعض

 ای را باب کردند.تازه
 

 ھا چھ بود؟جان کالم ابیونی
گفتند که عیسی خدای کامل نبود بلکه از آنجا که عیسی در انجام تمام نکات شریعت به آنها می

زمان کرد و درجه و مقام خاصی رسیده بود، خدا به طور خاصی با عیسای ناصری همراهی می
تعمیدش او را به شیوۀ خاصی از روح خود پُر کرد.  آنها معتقد بودند، زمانی که عیسی تعمید 

داد و سخنانش، تحت الهام روح خدا بود، العاده انجام میگرفت و پُر از روح بود، کارهای خارق
مانند یک و زمانی که باالخره ماموریت خود را به پایان رساند، روح القدس از او دور شد و او 

انسان معمولی جان سپرد.  آنها فریاد ترک عیسی بر صلیب (ایلی ایلی لما سبقتنی) را دلیل 
 دانستند.القدس از او میدور شدن روح

با توجه به ریشۀ یهودی ابیونیزم، درک پافشاری آنها بر ختنه و دیگر آداب شریعت یهود دشوار 
به وسیلۀ پیروی کامل از شریعت موسی انجام  گفتند که پیروی از عیسی بایدنیست.  آنها می
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اعتقاد بودند و عالوه بر آن تنها بگیرد.  آنها طبیعتاً به تولد خارق العادۀ عیسی از مریم باکره بی
پذیرفتند.  گواینکه، انجیل متی (احتماالً متن تحریف شدۀ انجیل متی) را به عنوان انجیل می

که پولس رسول در رساله به غالطیان مورد انتقادشان قرار یهودی کنندگان کلیسای اولیه (آنانی 
کنندگان و دهد) ابیونی نبودند، لیکن به احتمال زیاد، اعتقادات ابیونیزم بر تفکر بریهودیمی

 معلمین کذبه تاثیرگذاشته بود.
 

 وجھ تسمیۀ ابیونیزم:
االصل بود نسبت ینام که یهود» ابیون«بسیاری از آبای کلیسا ریشۀ این بدعت را به شخصی 

منزل کرد.  ولی » پال«دهند که پس از ویرانی اورشلیم در آن سوی رود اردن، در شهر می
 فقیریعنی  » اِبیون«محققان معاصر، معتقدند که وجه تسمیۀ این بدعت را باید در کلمۀ عبری 

س از اندکی رفت و پبضاعت بکار میجستجو نمود.  این کلمه در ابتدا جهت اشاره به افراد بی
شدند و با ونیم) نامیده میی در عبری اِوی(» ابیونی«مسیحیان تحت فشار در اورشلیم بنام 

 گذشت زمان این واژه جهت پیروان این بدعت بکار رفت.
در اویل تاریخ مسیحیت، سه دسته تعلیم غلط و بدعت خاص وجود داشت که همگی دارای 

شناسیم که نوک تیز حملۀ می» یهودی کنندگان«ریشۀ یهودی بودند.  گروه نخست را بنام 
گفتند که مسیحیان باید تمامی نکات پولس در رساله به غالطیان متوجه آنهاست.  آنها می

گفتند غیر معروف بودند که می» گاننذیره«شریعت موسی را رعایت کنند.  دستۀ دوم بنام 
ده باید کماکان شریعت یهودیان از انجام شریعت معاف هستند ولی یهودیان مسیحی ش

ها وجود داشت که بر رعایت قوانین »الخاصه«موسی را رعایت کنند.  باالخره گروه سومی بنام 
ها، از قبیل پرستش فرشتگان و ورزیدند ولی رسوم بت پرستان و ناستیکشریعت اصرار می

  رد کرده بودند.طالع بینی و آینده گویی بر اساس حرکت ستارگان را نیز به مراسم مذهبی خود وا
 و داشت حضور یشکماب گروهها ینا سه هر در »یسیع یشدگ خوانده فرزند« و یونیاب تفکر

 نمود.یم ییرتغ گروه، هر رهبر و معلم با آن ضعف و شدت
 

 نقدی بر ابیونیزم
ها معتقد بودند که عیسی انسانی فرهیخته بود که قدرت و همانگونه که اشاره شد ابیونی

عاده از سوی خدا دریافت کرده بود که شریعت را به طور کامل انجام دهد.  سالها الفیضی خارق
های دو سرعت همیشه صد متر را باالی ده ثانیه بود و دونده ده یباال پیش، رکورد دو صد متر

 و یجسمان شرایطگفتند که از نظر دویدند.  حتی بعضی از مربیان و صاحب نظران میثانیه می
جیم هاینز ۱۹۶۸ژیکی دستیابی به رکورد زیر ده ثانیه محال است ولی در سال فیزولو و یروح

ثانیه بدود.  به یک معنا، او کاری را  ۹/۹موفق شد که رکورد شکنی کرده صد متر را در عرض 
داد که از هر نظر تا آن زمان غیر ممکن بود ولی پس از شکستن آن رکورد نمادین،  انجام
ها، اند.  از نظر ابیونیهای بیشماری از کار او الهام گرفته، صد متر را زیر ده ثانیه دویدهدونده

جایگاه و منزلت و ویژگی عیسی مانند جیم هاینز است.  او برای نخستین بار از مرز روحانی 



م شریعت عبور کرد و رکورد را شکسته، شریعت را به طور کامل به عمل آورده، پسر خدا انجا
های واقعی باز کرد تا هرکه شریعت را خوانده شد و با این ترتیب با کار خود راه را برای اسرائیلی

 به انجام برساند، خدا را پسر خوانده بشود.
ً  یشناس یحمس یبدعتها یۀپا و اساس که یمکن گمان اگر است اندیشیساده  یمشت یرو بر تماما
ً  و هستند دروغ و راست از یاملغمه یشههم بدعتها  .است شده بنا دروغ  در چنان دروغ معموال

 مقدس کتاب یمتعال نقاب و لباس در را خود یاگونه به و کندیم نفوذ بدعت یک پود و تار
 بود ینا آنها گمراه کننده خصیصۀ  .بود خواهد مشکل یاربس آن، یزتم و تخشیص که پیچاندیم

سرمشق عیسی  و نمونهپیروی از   ورزیدند.یم غلط یدیتاک یسیع ۀنمون از یرویپ بر آنها که
 یسیع خود استاد و خداوند او که است ینا یحیمس فرد هر یفۀوظ و استکامالً بجا و مهم 

م خدا، کامالً بجا و درست گونه از کالتاکید آنها بر اطاعت وسواس چند هر  .کند یرویپ یحمس
 هر گفتندیم آنها که بود ایندهد، بود، لیکن آنچه ابیونیزم را در جایگاه بدعت ضاله قرار می

  .آورد بدست داشت، یسیع از خدا را یتیرضا همان یکوش سخت و تالش با تواندیم یکس
خواهید شد.  این  مژدۀ ابیونیزم به بشر این است که اگر به اندازۀ کافی تالش کنید موفق

کند و انسانیت کامل عیسی را بدعت هرچند که بر حقیقت انسانیت عیسی پافشاری می
بر انسانیت کامل عیسی به  شمارد، ولی در ابیونیزم، پافشاریهمچون دوستیستها منتفی نمی

قیمت انکار الوهیت او تمام شده است.  مشکل ابیونیزم و کالً مشکل تمامی بدعتهای 
تنزل » سرمشق«یا » نمونه«این بود که عیسی را تا حد یک » انده شدگی عیسیپسرخو«

 دهند.می
جاذبۀ بدعت فرزندخوانده شدگی عیسی این است که به غرور انسانها عرصۀ عرض اندام 

غرور بشری ».  توانم!اگر عیسی توانست، من هم می«گوید: دهد.  غرور بشری با خود میمی
حال »  از تو حرکت، از خدا هم برکت!».   «ر روی زانوی خود و بلند شودستت را بگذا«گوید: می

به  ۲آنکه حقیقت انجیل اینجاست که خدا در ما حرکتی ندیده بود که برکتی بدهد.  افسسیان 
را که در گناهان و عصیانهای خود  یانیما که بود دوفیض خ خاطر به خدادهد که ما اطمینان می

این است که به انسان مغرور اجازه  ابیونیزمبدعت جاذبۀ ده ساخت.  مُرده بودیم با مسیح زن
گیر بشود.  خطر خانمان سوز این روحانی ماندگار و زمین» خود کفایی«دهد تا در دروغ می

» گراییشریعت«بدعت این است که شریعت مقدس و اخالقیات کتاب مقدسی را به حضیض 
 دهد.تنزل می» اخالقیات گرایی«و 

شود.  عیسی ست که در این بدعت، فیض خدا و فدیۀ الهی جلجتا بیهوده انگاشته میواضح ا
به عنوان مسیح و شخص دوم تثلیث به جای گناهکاران قربانی نشد و اساساً آموزۀ فدیۀ 

کند، تصویر خداوندی .  تصویری که کتاب مقدس از عیسی ترسیم می2شودجایگزینی انکار می
ود را فدای بسیاری نماید.  او کاهن اعظمی بود که با خون خود است که خادم شد تا جان خ

قربانی مقدس را یکبار و برای همیشه تقدیم کرد و خشم الهی را به طور کامل فرونشاند.  

                                                 
2 Substitutionary Atonement 



کنند.  برای آنها، عیسی مظهر تالش و ها تصویری دیگر از عیسی ترسیم میبرعکس، ابیونی
م بخش تالش بیشتر است نه خدای الهام دهنده و قدرت ارادۀ شکست ناپذیر است.  او الها

کند تا آنها را آرامی بخشد، ها از گرانباران و زحمتکشان دعوت نمیآرامی بخش.  عیسای ابیونی
کند که به او اقتدا کنند و با کوش روحانی دعوت میها از افراد کامل و سختعیسای ابیونی

 ده عبور کنند.تالشی بیشتر از خط پایان مسابقه بعنوان برن
تا آنجا که در سراسر   شد.ابمیعامل پویایی و بقای این بدعت جاذبۀ پر قدرت این بدعت، 

هر «تاریخ مسیحیت، کلیسا همواره با نوعی از این بدعت درگیر بوده است و به قول حافظ: 
ین گوید که آرزوی او احال آنکه پولس رسول به صراحت می».  لحظه به رنگی بت عیار درآید

نه با عدالت خود که از شریعت است بلکه با آن (عدالتی) که «است که در مسیح یافت بشود 
 ).۹:۳(فلیپیان » شود یعنی عدالتیکه از خدا بر ایمان استبوسیلۀ ایمان مسیح می

 

 ھای امروزی این بدعت:نمونھ
رت شه 3این روزها جنبشی در مغرب زمین در حال رشد است که بنام یهودیان مسیحی

اند.  تعلیم بعضی از این گروهها این است که یهودیان موظف به رعایت شریعت یهود یافته
قرابت دارد.  تاکید ادونتیستهای روز هفتم » هااینذیره«باشند، موضعی که اساساً با تعالیم می

 هابر قوانین خوارکی و شریعت عهد عتیق، یاد آور بقایای تعالیم یهودی کنندگان و ابیونی
های این بدعت را در تعالیم اسالم راجع به عیسای مسیح و باشد.  یکی از بارزترین نمونهمی

توان یافت.  بدیهی است که منابع ابیونی و ناستیک در دسترس پیامبر انکار الوهیت او می
ها بروشنی در متون قرآنی به چشم اسالم قرار داشته است و تعالیم مسیح شناختی ابیونی

 خورد.می
اگر مسیحیان ترسان از درد و رنج و جفا به تعالیم بدعت دوستیزیم و انجیل ثروت و شفای 

شوند، مسیحیان مغرور و از خود راضی و خود عادل بین، مبدعان شرّ دوستیستی جذب می
 طعمۀ خوبی برای بدعت ابیونیزم خواهند بود.
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