المضط ِهد" لم يصبح "بولس الرسول"
ال" ،شاول ُ
جريج النير

غير اسم شخصية مهمة نشير إليها
ا
مازلت أجد فهما خاطئا
متكرر بأن اهلل (على وجه التحديد ،المسيح) قد ّ
اآلن باسم "القديس بولس".
فقد سمعت في عظة حديثة ما يلي" :تماما مثلما يمكن لشاول المضطهد أن يصبح بولس الرسول ،اهلل رحيم
من نحونا" .في امتحان ،كتب أحد أذكى طالبي هذا الكالم" :إنه شاول ،الذي تغير اسمه إلى بولس ،الذي
يعتبر الرسول الرئيسي لبشارة اإلنجيل" .سألني أحد أعضاء الكنيسة قائال" :مهال ،هل تقصد أن المسيح لم
يغير اسم شاول إلى بولس في الطريق إلى دمشق؟"
تكمن المشكلة في أن مثل هذا الرأي ،مهما كان شائعا ،ليس دقيقا .مع أني ال أحب أن أفسد هذه الفكرة الظريفة.
شائع ولكن غير كتابي:
إن أصل هذه الفكرة غير واضح لي — على الرغم من أن بعض األشخاص الجادون بدون شك قد درسوا األمر
— ولكن يبدو أن فكرة تغيير اسم شاول إلى بولس هذه هي إعادة قراءة ماهرة لحبكة روائية في العهد القديم
مقحمة داخل قصة هذا الرسول العظيم.
فكما هو معروف ،قام اهلل بشكل واضح بتغيير أسماء أثنين من آباء العهد القديم :أبرام إلى إبراهيم (تكوين :17
 )5ويعقوب إلى إسرائيل (تك  .)28 :32تبدو الفكرة وكأن شيئا مماثال حدث لبولس عندما تقابل مع المسيح
على طريق دمشق (أعمال الرسل .)9
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كتابية تثبت أن هذه
ومع ذلك ،ال يوجد دليل كتابي لدعم تغيير االسم من شاول إلى بولس .فيما يلي ستة أدلة ّ
الفكرة الشائعة خاطئة:
 -1ناداه المسيح "شاول ،شاول" أثناء ظهور المسيح له (أعمال الرسل :)4 :9
ال شيء في القصة يوحي بأن المسيح غير اسمه الحقا .في رسالة غالطية  ،17-15 :1يتحدث بولس عن
مفرز من قبل والدته للتبشير لألمم ،ولكن ال يوجد ذكر ألي تغيير في االسم.
ا
كونه
 -2خاطبه حنانيا باسم "شاول" بعد تجديده (أعمال الرسل :)17 :9
ال يوجد ذكر لتغيير االسم ،وهو ما زال يطلق عليه "شاول" بعد ظهور المسيح له.
التبشيرية األولى:
 -3دعاه الروح القدس باسم "شاول" قبل رحلته
ّ
ِ
ِ
الر َّ
او َل
ال ُّ
ون َّ
ونَ ،ق َ
وم َ
يقول أعمال الرسل َ " 2 :13وَب ْيَن َما ُه ْم َي ْخد ُم َ
ب َوَي ُ
ص ُ
الرو ُح اْلقُ ُد ُس« :أَ ْف ِرُزوا لي َب ْرَن َابا َو َش ُ
لِْل َع َم ِل الَّ ِذي َد َع ْوتُهُ َما إِلَ ْي ِه»" .سيكون من الغريب بالنسبة لألقنوم الثالث من الثالوث أن يستمر في دعوة هذا
الرجل باسمه "ك ُمضط ِهد" إن كان األقنوم الثاني من الثالوث قد غير هذا االسم إلى اسمه "كرسول" قبل أربعة
أصحاحات سابقة.
 -4بعد اختبار تجديده اُطلق عليه "شاول"  11مرة أخرى:
مرة أخرى ،سيكون هذا غريبا إن كان المسيح قد قام بتغيير اسمه إلى بولس.
 -5لم يحدث التحول الفاصل من "شاول" إلى "بولس " في سفر أعمال الرسل إال عندما بدأ بولس في رحالته
التبشيرية بعيدا عن أورشليم:
ِ
وس ُبولُ ُس َو َم ْن َم َعهُ" .ليس المسيح هو
حدث هذا التحول الغامض في أعمال الرسل " 13 :13ثَُّم أَ ْقلَ َع م ْن َبافُ َ
غير" اسمه ،بل لوقا.
الشخص الذي " ّ
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 -6كان شاول وبولس اسمين لنفس الشخص طوال الوقت:
َّ ِ
وح
الر ِ
امتَألَ ِم َن ُّ
أعمال الرسل  9 :13هو النص الفاصل في األمرَ " :وأ َّ
او ُل ،الذي ُه َو ُبولُ ُس أ َْيضاَ ،ف ْ
َما َش ُ
اْلقُ ُد ِ
تجدد ُيدعى شاول وبولس أيضا — وليس "شاول الطاغية الذي تغير
س" .نجد هنا أن الشخص الذي قد ّ
اسمه إلى بولس المؤمن" .فشاول وبولس هما اسمان مزدوجان لرجل واحد ،قبل وبعد تجديده.
بولس هو شاول:
كما يتّضح لنا ،إن اسم "شاول" — المستمد من الملك األول الشهير إلسرائيل ،وكان من سبط بنيامين ،الذي
انتمى إليه شاول/بولس نفسه (فيلبي  — )5 :3هو ببساطة االسم العبري لهذا الشخص .واسم "بولس" — وهو
اسم شائع من أصل يونانية كوينه (اليونانية العامية) — هو اسمه اليوناني ،المشتق من االسم الالتيني
(.)Paulus
بالنسبة لشخص ُولد في طرسوس (أعمال الرسل  ،)39 :21لكنه تلقى تعليمه عند رجلي َغ َماالَئِيل في أورشليم
يسية (غالطية 14 :1؛ فيلبي  ،)6-5 :3هذا ليس غريبا.
(أعمال الرسل  )3 :22في شكل صارم من الفر ّ
فتماما مثل الكثير من المهاجرين إلى الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية حين يأخذون اسما إنجليزيًّا باإلضافة إلى
اسمهم العرقي ،فإن العديد من اليهود الناطقين باليونانية في زمن بولس كان لهم اسم يهودي/عبري واسم
هيليني/يوناني.
ها هو الدليل القاطع :عندما روى بولس تجديده ،أشار بالتحديد إلى أن المسيح كان "يقُو ُل ِباللُّ َغ ِة اْل ِع ْبرِاني ِ
َّة:
َ
َ
ط ِه ُدنِي؟" (أعمال الرسل  .)14 :26يلفت بولس االنتباه إلى كيفية مخاطبة المسيح له
ضَ
او ُل! لِ َما َذا تَ ْ
او ُلَ ،ش ُ
َش ُ
باسمه العبري ،وال يشير إلى أنه قد تم التخلي عن هذا االسم اآلن.
عندما بدأ شاول/بولس خدمته التي تركز على األمم بين المتحدثين باللغة اليونانية في المقام األول (بداية من
أعمال الرسل  ،)9 :13كان من الطبيعي بالنسبة للوقا ،كاتب سفر أعمال الرسل ،أن يبدأ في اإلشارة إليه على
وجه الحصر باسمه اليوناني .وليس من المدهش أيضا أن ُيشار إليه الحقا باسم "بولس" في أورشليم ،نظرا
معينة باالنتقال من اسم
لوجود متحدثين باللغة اليونانية هناك أيضا .في الواقع ،ربما قصد لوقا أن يبني حجة ّ
شاول إلى بولس عند أصحاح  ،13في ضوء الموضوع األوسع لسفر أعمال الرسل (على سبيل المثال:1 ،

 .)8ففي الواقع ،كانت نواة الكنيسة تنتقل من مدينة أورشليم التي مركزها اليهود إلى "أقاصي األرض" التي
مركزها اليونان ،مثل مدينة روما.
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إن اسمي الرسول ليس باألمر الفريد .فهناك عدة شخصيات أخرى في العهد الجديد كان لها اسمان :يوسف

الذي ُدعي فيما بعد برنابا (أعمال الرسل )36 :4؛ وسمعان الذي ُيدعى أيضا نيجر (أعمال الرسل )1 :13؛
وتوما الذي ُيدعى أيضا التوأم (يوحنا )2 :21؛ من بين أخرين.
لماذا يعتبر هذا األمر مهم؟
ٍ
شخص يعتبر تغيير اهلل السمه من شاول
فلماذا من المهم الوضوح في هذه المسألة؟ لماذا أُفسد األمر على
(رجل سيء) إلى بولس (رجل جيد) هو مثال باقي في الذاكرة لنعمة اهلل؟
المتأصلة في كلمة اهلل — حتى لو كانت ج ّذابة ومفيدة — ال مبرر لها في نهاية
الالهوتية غير
إن األفكار
ّ
ّ
المضط ِهد تقابل
أتخيل مدى سهولة استخالص تطبيقات ّ
المطاف .أستطيع أن ّ
قوية من الفكرة القائلة بأن شاول ُ

غير إلى درجة أن يسوع أعطاه اسما جديدا .سيكون هذا مادة للوعظ ،ال سيما بالنظر إلى
مع يسوع المسيح وت ّ
كتابي ة على مثل هذه
وية في الكتاب المقدس .ومع ذلك ،بدون أدلة
ّ
مدى االرتباط الوثيق بين االسماء والهُ ّ

الفكرة ،ال يجب أن نستخدمها .حتى لو أفسد ذلك هذه الفكرة الظريفة.

ينطبق هذا المبدأ جيدا على مواقف أخرى بطبيعة الحال .فهناك خطأ شائع آخر وهو اختالط المجوس بالرعاة
عند المذود .لم يكن المجوس موجودين في نفس الوقت؛ بل وجدوا يسوع بعدها بشهور .يمكننا استخالص
العقيدة الصحيحة من النص الخطأ  ،ويمكننا استخالص العقيدة الخاطئة من النص الصحيح.
وبوصفنا شعب اهلل ،علينا أن نسعى لقراءة كلمة اهلل عن كثب وأن نكون أوفياء لها قدر اإلمكان ،في كل جانب.
إن التطبيق الذي يبدو أنه يستند إلى الكتاب المقدس ولكنه ليس كتابيًّا بالفعل — حتى لو كان "مفيدا" أو "رائعا"
— يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ضعف إيمان أحد األشخاص بمجرد إدراكه أنه قد تم تضليله طوال الوقت.
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