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Hány alkotórésze van az embernek?1
Suhai György
2014.06.04.

A keresztyének alapvetően két táborra oszlanak e kérdést illetően. Vannak, akik a Bibliára hivatkozva
azt állítják, hogy az ember két részből áll, egy materiális és egy nem materiális részből. Az ember test
és lélek. Őket szokták dichotomisták-nak nevezni. A keresztyének egy másik csoportja szerint az
ember három "alkotórészre" osztható: test, lélek és szellem. Ezt az irányzatot trichotomizmus-nak
nevezzük, mely irányzat képviselői szintén a Szentírásból vezetik le nézetüket. Ez utóbbi csoport
szerint az ember szellemi része az, amely megkülönbözteti őt az állatoktól, hiszen ezen keresztül tud
személyes kapcsolatba lépni Istennel. Szerintük az Isten nélkül élő ember szelleme "halott", melyet
Isten az újjászületéskor "életre kelt". A jelen tanulmány célja, hogy a Szentírás e témával kapcsolatos
igehelyeit sorra véve és megvizsgálva megpróbáljon kielégítő választ adni erre a sokak (főleg
kisegyházi körökben mózgó testvéreink) számára központi jelentőségű kérdésre, hogy vajon hány
alkotórésze van az embernek.
Vizsgálatunk során szem előtt tartott nagyon fontos alapelv, hogy egy szónak elsősorban nem az
adott korban ismert jelentésére, hanem sokkal inkább annak használatára koncentrálunk. Nagyon jó
például szolgálhat a ma oly divatos „zsír király” vagy a „vágom” kifejezések. Nem a jelentésük, hanem
a használatuk megértése a lényeges a mai fiatalok közti kommunikáció megértéséhez. Az alábbi Igék
vizsgálatakor is elsősorban azt fogjuk megnézni, hogy az egyes fogalmakat milyen értelemben
használja és mennyire tekinti felcserélhetőnek, rokonértelműnek vagy egymás szinonímájának a
Szentírás. Az ÓSZ-nél nem csak a héber szót, hanem annak a Jézus korában használt és idézett görög
ÓSZ-ben (Septuaginta, rövidítve: LXX) található megfelelőjét is meg fogjuk nézni. A magyar fordítás
mellett a bibliai igeversek angol, görög és héber megfelelőjét is bemásoltam azok kedvéért, akik az
angolban illetve a Biblia ősi szövegében is szeretnének utánanézni a vizsgált igeverseknek.
Az alábbi fogalmak használatát fogjuk megvizsgáljuk mind az ÓSZ-ben, mind az ÚSZ-ben: lélek
(héberül: nefesh/görögül: pszüché), szellem (héberül: ruah/görögül: pneuma), lehelet (héberül:
neshama/görögül: pnoé), szív (héberül: léb/görögül: kardia) és test (héberül: baszar vagy
beten/görögül: szarx vagy szóma).
Mindenek előtt fontos tudnunk arról, hogy az ember (kettő helyett) három részre osztása a görög
filozófiából ered, t.i. hogy kell egy köztes rész (szellem/pneuma) az Istennel való kapcsolattartáshoz.
Pláton volt az, aki miután elválasztotta egymástól a testet és a lelket (pszüché), a pszüchét 3 további
részre osztotta: to logsztikon (a gondolkodó/értelmi rész) to thümoeidész (a szenvedélyes rész)
to epithümétikon (a vágyakozó rész). Megtalálható még Plátónnál egy olyan felosztás is, mely
szerint az ember elméből, lélekből és testből áll. Érdekes, hogy Plátón sohasem használja ezen
felosztásokkal kapcsolatban a pneuma kifejezést. Arisztotelész később a pszüchét egy állati és egy
racionális részre osztotta.
Nézzük meg tehát, hogy mit tudhatunk meg a Szentírásból az ember felépítését illetően.
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Megj.: a bibliai idézeteket a Bible Works 7 program segítségével gyűjtöttem ki. ESV: English Standard Version
(angol Biblia); LXX: Septuaginta (az ÓSZ görög fordítása); BHS: Biblia Hebraica Stuttgartensia (héber ÓSZ); NTG:
Novum Testamentum Graece, Neste-Aland 27th edition (görög ÚSZ).
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Az ember felépítése az ÓSZ szerint
Az ÓSZ (és az ÚSZ is) az embert a maga egységében mutatja be, akinek alapvetően csupán két
alkotórésze van, egy materiális (látható) és egy immateriális (láthatatlan) része, melyeket különböző
rokonértelmű szavakkal jelöl, pl. test vagy gyomor (baszar/szarx vagy beten/gasztér) és lélek vagy
szív (pszüché/nefesh vagy léb/kardia)2
Zsolt 44:25 (44:26) Bizony porba hanyatlik lelkünk (pszüché/nefesh), a földhöz tapad
testünk (“gyomor” gasztér/beten).
ESV

Zsolt 44:25 For our soul is bowed down to the dust; our belly
clings to the ground.
LXX

Zsolt 43:26 o[ti evtapeinw,qh eivj cou/n h` yuch. h`mw/n evkollh,qh
eivj gh/n h` gasth.r h`mw/n

`WnnE)j.Bi #r<a'äl' hq"ßb.D" Wnve_p.n: rp"å['l, hx'v'ä yKiÛ

BHS

Zsolt 44:26

Vagyis: a teljes ember (testestől, lelkestől) elpusztul, ha az Úr meg nem menti őt.
Zsolt 63:1-2 Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. (63:2) Isten! én Istenem vagy te,
jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem (pszüché/nefesh), téged sóvárog testem
2
(baszar/szarx) a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize; (63:3) Hogy láthassalak
téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
ESV

Zsolt 63:1 A PSALM OF DAVID, WHEN HE WAS IN THE
WILDERNESS OF JUDAH. O God, you are my God; earnestly I seek
you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and
2
weary land where there is no water. So I have looked upon you in the
sanctuary, beholding your power and glory.
LXX

Zsolt 62:1 yalmo.j tw/| Dauid evn tw/| ei=nai auvto.n evn th/| evrh,mw|
th/j Ioudai,aj 3 ou[twj evn tw/| a`gi,w| w;fqhn soi tou/ ivdei/n th.n
du,nami,n sou kai. th.n do,xan sou 2 o` qeo.j o` qeo,j mou pro.j se.
ovrqri,zw evdi,yhse,n soi h` yuch, mou posaplw/j soi h` sa,rx mou evn
gh/| evrh,mw| kai. avba,tw| kai. avnu,drw|

Ÿ~yhiÛl{a/ `hd"(Why> rB:ïd>miB. AtªAyh.Bi÷ dwI+d"l. rAmðz>mi Zsolt 63:1
yrI+f'b. ^ål. Hm;äK' yviªp.n: Ÿ^’l. ha'ìm.c' &'r<ïx]ñv;a] hT'ªa; yliîae
`~yIm")-yliB. @yEå['w> hY"ßci-#r<a,(B.
2

BHS

Vagyis mindenestől (testestől-lelkestől) vágyakozik Dávid Isten után. Dávid pszüchéje/nefeshe, azaz
az ő belső, immateriális része vágyakozik Istenre.
Ugyanez igaz Ézsaiás prófétára is:
Ézs 26:9 Lelkem (nefesh/pszüché) utánad vágyott éjszaka, az én lelkem (ruah/pneuma) is
bensőmben Téged keresett
ESV

Ézs 26:9 My soul yearns for you in the night; my spirit within me
earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the
inhabitants of the world learn righteousness.
2

A zárójelben az egyes szavak héber/görög olvasata szerepel mindig ebben a sorrendben.
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LXX

Ézs 26:9

h-| evpiqumei/ h` yuch. h`mw/n evk nukto.j ovrqri,zei to.
pneu/ma, mou pro.j se, o` qeo,j dio,ti fw/j ta. prosta,gmata, sou evpi.
th/j gh/j dikaiosu,nhn ma,qete oi` evnoikou/ntej evpi. th/j gh/j

yBiÞr>qib. yxiîWr-@a; hl'y>L;êB; ‘^yti’yWIai yviÛp.n: Ézs 26:9
`lbe(te ybeîv.yO Wdßm.l' qd<c,î #r<a'êl' ‘^yj,’P'v.mi rv<Üa]K; yKiú &'r<+x]v;(a]
BHS

A magyarban, a hébert követve úgy tűnik itt egy fokozásról, felsorolásról van szó, de a görög
fordításból kiderül, hogy ez egy ún. parallelizmus: nefesh/pszüché = ruah/pneuma, azaz Ézsaiás
egész bensője. Ézsaiás kétféle szót használ annak kifejezésére, hogy mennyire vágyik az ő egész
belseje Isten után. S hogy funkciójukat és használatukat tekintve mennyire felcserélhető egymással ez
a két szó, azt pl. abból is láthatjuk, hogy Annának is egyszer a ruah/penumája egyszer meg a
pszüché/nefesh-e szomorkodik és a pszüché/nefesh-ét önti ki az Úr előtt:
1 Sám 1:10 És lelkében (pszüché) elkeseredve, könyörge az Ùrnak, és igen sír vala.
ESV

1 Sám 1:10 She was deeply distressed and prayed to the LORD
and wept bitterly.
LXX

1 Sám 1:10

kai. auvth. katw,dunoj yuch/| kai. proshu,xato pro.j
ku,rion kai. klai,ousa e;klausen

hkoïb'W hw"ßhy>-l[; lLeîP;t.Tiw: vp,n"+ tr:m'ä ayhiÞw>

BHS

1 Sám 1:10

`hK,(b.ti
1 Sám 1:15 Anna pedig felele, és monda néki: Nem, Uram! bánatos lelkű (ruah/a görög
fordításban szkléra szerepel: kemény, durva) asszony vagyok én; sem bort, sem részegítő
italt nem ittam, csak lelkemet (nefesh/pszüché) öntöttem ki az ùr előtt.
ESV

1 Sám 1:15 But Hannah answered, "No, my lord, I am a woman
troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have
been pouring out my soul before the LORD.
LXX

1 Sám 1:15 kai. avpekri,qh Anna kai. ei=pen ouvci, ku,rie gunh, h-|
sklhra. h`me,ra evgw, eivmi kai. oi=non kai. me,qusma ouv pe,pwka kai.
evkce,w th.n yuch,n mou evnw,pion kuri,ou

hV'Ûai ynIëdoa] al{å ‘rm,aTo’w: hN"Üx; ![;T;’w: 1 Sám 1:15
yviÞp.n:-ta, %Poðv.a,w" ytiyti_v' al{å rk"ßvew> !yIy:ïw> ykinOëa' ‘x:Wr’-tv;q.
`hw")hy> ynEïp.li
BHS

Jób is egymás szinonímájaként használja a ruah-ot és a nefesht (újabb példa a héber parallelizmusra):
Jób 7:11 Én sem tartóztatom hát meg az én számat; szólok az én lelkemnek (ruah)
fájdalmában, és panaszkodom az én lelkemnek (nefesh/pszüché) keserűségében.
ESV

Jób 7:11 "Therefore I will not restrain my mouth; I will speak in the
anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul.
LXX

Jób 7:11

avta.r ou=n ouvde. evgw. fei,somai tw/| sto,mati, mou
lalh,sw evn avna,gkh| w;n avnoi,xw pikri,an yuch/j mou suneco,menoj
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hx'yfiªa'÷ yxi_Wr rc:åB. hr"B.d:a]â yPiî %f'ñx/a, al{Ü éynIa]-~G:

BHS

Jób 7:11

`yvi(p.n: rm:åB.
Jób 12:10 A kinek kezében van minden élőnek az élete (nefesh/pszüché), és minden egyes
embernek a lelke (ruah/pneuma).
ESV

Jób 12:10 In his hand is the life of every living thing and the breath
of all mankind.
LXX

Jób 12:10 eiv mh. evn ceiri. auvtou/ yuch. pa,ntwn tw/n zw,ntwn
kai. pneu/ma panto.j avnqrw,pou

`vyai(-rf;B.-lK' x:Wrªw>÷ yx'_-lK' vp,n<å Ady"B.â rv<åa]

BHS

Jób 12:10

Ruah/pneuma és neshama/pnoé is lehetnek egymás szinonimái
Úgy tűnik, Ézsaiás a ruah/pneuma (lélek) szinónimájaként használja a neshama/pnoé (lehelet) szót is,
melyek sok esetben életerőt, az Isten által belénk és az állatokba lehet életnek leheletét jelentik:
Ézs 42:5 ìgy szól az Ùr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a
földet, aki leheletet (neshama/pnoé) ád a rajta lakó népnek, és lelket (ruah/pneuma) a rajta
járóknak:
LXX

Ézs 42:5 ou[twj le,gei ku,rioj o` qeo.j o` poih,saj to.n ouvrano.n
kai. ph,xaj auvto,n o` sterew,saj th.n gh/n kai. ta. evn auvth/| kai.
didou.j pnoh.n tw/| law/| tw/| evpV auvth/j kai. pneu/ma toi/j patou/sin
auvth,n

~h,êyjeAnæw> ‘~yIm;’V'h; arEÛAB hw"©hy> Ÿlaeäh' rm;úa'-hKo) Ézs 42:5
~ykiîl.hol; x:Wrßw> h'yl,ê[' ~['äl' ‘hm'v'n> !tEÜnO h'ya,_c'a/c,w> #r<a'Þh' [q:ïro
`HB'(
BHS

Ézs 57:16 Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek
(ruah/pneuma) előttem megepedne, és a leheletek (neshama/pnoé), akiket én teremtettem.
ESV

Ézs 57:16 For I will not contend forever, nor will I always be angry;
for the spirit would grow faint before me, and the breath of life that I
made.

LXX

Ézs 57:16 ouvk eivj to.n aivw/na evkdikh,sw u`ma/j ouvde. dia. panto.j
ovrgisqh,somai u`mi/n pneu/ma ga.r parV evmou/ evxeleu,setai kai.
pnoh.n pa/san evgw. evpoi,hsa

@Ac+Q.a, xc;n<ßl' al{ïw> byrIêa' ‘~l'A[l. al{Ü yKiä Ézs 57:16
`ytiyfi([' ynIïa] tAmßv'n>W @Ajê[]y:) yn:åpL' .mi ‘x:Wr’-yKi
BHS

És Jób is:
Jób 27:3 Hogy mindaddig a míg az én leheletem (neshama/pnoé) én bennem van, és az
Istennek lelke (ruah/pneuma) van az én orromban;
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ESV

Jób 27:3 as long as my breath is in me, and the spirit of God is in
my nostrils,
LXX

Jób 27:3 h= mh.n e;ti th/j pnoh/j mou evnou,shj pneu/ma de. qei/on
to. perio,n moi evn r`isi,n

`yPi(a;B. H;Alåa/ x:Wrßw> ybi_ ytiäm'v.nI dA[å-lk'-yKi(

BHS

Jób 27:3

Jób 32:8 Pedig a lélek (ruah/pneuma) az az emberben és a Mindenható lehelete
(neshama/pnoé), ami értelmet ad néki!
ESV

Jób 32:8 But it is the spirit in man, the breath of the Almighty, that
makes him understand.
LXX

Jób 32:8 avlla. pneu/ma, evstin evn brotoi/j pnoh. de.
pantokra,toro,j evstin h` dida,skousa

`~nE)ybiT. yD:äv; tm;Þv.nIw> vAn=a/b, ayhiä-x:Wr) !kea'â

BHS

Jób 32:8

Jób 33:4 Az Istennek lelke (ruah/pneuma) teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete
(neshama/pnoé) adott nékem életet.
ESV

Jób 33:4 The Spirit of God has made me, and the breath of the
Almighty gives me life.
LXX

Jób 33:4 pneu/ma qei/on to. poih/sa,n me pnoh. de.
pantokra,toroj h` dida,skousa, me

`ynIYE)x;T. yD:äv; tm;Þv.nIw> ynIt.f'_[' laeî-x:Wr)

BHS

Jób 33:4

Ha nem parallelizmusról lenne szó és a trichotomisták írásértelmezési logikáját követnénk, akkor
kénytelenek lennénk azt a következtetést levonni, hogy az ember nem is 3, hanem 4 részből áll: test,
lélek (nefesh/pszüché), szellem (ruah/pneuma) és lehelet (neshama/pnoé).
Az alábbi versben valóban úgy tűnik, mintha a ruah/pneuma és a neshama/pnoé két különböző
dologra utalna:
Jób 34:14 Ha csak Önmagára volna gondja, lelkét (ruah/pneuma) és leheletét (neshama)
magához vonná:
ESV

Jób 34:14 If he should set his heart to it and gather to himself his
spirit and his breath,
LXX

Jób 34:14 eiv ga.r bou,loito sune,cein kai. to. pneu/ma parV
auvtw/| katascei/n

`@so*a/y< wyl'îae Atªm'v.nIw>÷ AxðWr AB=li wyl'äae ~yfiäy"-~ai

BHS

Jób 34:14

Ám igen valószínű, hogy itt ún. hendiadüsz-ről (gör. "egy a kettő által") van szó, azaz ugyanarra az
egy belső, immateriális részre utal mind a két kifejezés: ruah és neshama.
A neshama/pnoé (életnek lehelete) volt az, amit Isten az ember teremtésekor az orrába lehelt és így
lett ugyanolyan élőlénnyé (szószerint “élő lélekké”), mint az állatok, amelyek orrában ugyanaz a
neshama/pnoé (életnek lehelete) van, mint az emberben (Gen 2:7; Gen 1:24; Gen 7:22 stb.).
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A Prédikátor könyvében is azt olvassuk, hogy az állatnak is ugyanaz a ruah/pneumája van (ami, ahogy
az eddigiekben láthattuk a lehelet [neshama/pnoé] szinonímájaként is használatos), mint az
embernek:
Préd 3:19 Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök
van azoknak; a mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek
(ruah/pneumaja) van mindegyikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan
20
állatoknál, mert minden hiábavalóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a
21
porból való, és mindenik porrá lesz. Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét
(ruah/pneuma), hogy felmegy-é; és az oktalan állat lelkét (ruah/pneuma), hogy a föld alá
megy-é?
ESV

Préd 3:19 For what happens to the children of man and what
happens to the beasts is the same; as one dies, so dies the other.
They all have the same breath, and man has no advantage over the
20
beasts, for all is vanity. All go to one place. All are from the dust,
21
and to dust all return. Who knows whether the spirit of man goes
upward and the spirit of the beast goes down into the earth?
LXX

Préd 3:19 o[ti suna,nthma ui`w/n tou/ avnqrw,pou kai. suna,nthma
tou/ kth,nouj suna,nthma e]n auvtoi/j w`j o` qa,natoj tou,tou ou[twj o`
qa,natoj tou,tou kai. pneu/ma e]n toi/j pa/sin kai. ti, evperi,sseusen
o` a;nqrwpoj para. to. kth/noj ouvde,n o[ti ta. pa,nta mataio,thj 20 ta.
pa,nta poreu,etai eivj to,pon e[na ta. pa,nta evge,neto avpo. tou/ coo,j
kai. ta. pa,nta evpistre,fei eivj to.n cou/n 21 kai. ti,j oi=den pneu/ma
ui`w/n tou/ avnqrw,pou eiv avnabai,nei auvto. eivj a;nw kai. pneu/ma tou/
kth,nouj eiv katabai,nei auvto. ka,tw eivj gh/n

hm'ªheB.h; hr<äq.miW ~d"øa'h'-ynEb>) hr<’q.mi •yKi Préd 3:19
lKo+l; dx'Þa, x:Wrïw> hz<ë tAmå !KEå ‘hz< tAmïK. ~h,êl' ‘dx'a, hr<Ûq.miW
%lEßAh lKoïh; `lb,h'( lKoßh; yKiî !yIa'ê ‘hm'heB.h;-!mi ~d"Ûa'h' rt;’AmW
`rp")['h,-la, bv'î lKoßh;w> rp'ê['h,(-!mi hy"åh' ‘lKoh; dx'_a, ~Aqåm'-la,
hm'êheB.h; ‘x:Wr’w> hl'[.m'_l. ayhiÞ hl'î[oh' ~d"êa'h' ynEåB. x:Wr… [:dEªAy ymiä
`#r<a'(l' hJ'm;îl. ayhiÞ td<r<îYOh;
BHS

20

21

Megj: később a Prédikátor egyértelművé teszi, hogy az ember ruah/pneumája (azaz nem materiális
része) visszatér Istenhez a halálakor (Préd 12:7), azaz elhagyja a testet és nem megy a földbe a
testtel együtt, hogy ott aludjon. Ez a tanítás mégjobban kikristályosodik az ÚSZ-ben, vö. Lk 9:55;
Apcsel 2:27, 31; Apcsel 7:59; 2 Kor 5:1-10; Fil 1:21-24; Zsid 12:22-24!
A Gen 35:18 és Jób 11:20 szerint a nefesh/pszüché hagyja el a testet a halál pillanatában (az imént
azt láttuk, hogy a Préd 3:21-ben a ruah/pneuma távozik el a testből):
Gen 35:18 És mikor lelke (nefesh/pszüché) kiméne, mert meghala, nevezé nevét
Benóninak, az atyja pedig nevezé őt Benjáminnak.
ESV

Gen 35:18 And as her soul was departing (for she was dying), she
called his name Ben-oni; but his father called him Benjamin.

LXX

Gen 35:18 evge,neto de. evn tw/| avfie,nai auvth.n th.n yuch,n
avpe,qnh|sken ga,r evka,lesen to. o;noma auvtou/ Ui`o.j ovdu,nhj mou o` de.
path.r evka,lesen auvto.n Beniamin
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Amßv. ar"îq.Tiw: ht'meê yKiä ‘Hv'p.n: taceÛB. yhiúy>w: Gen 35:18
`!ymi(y"n>bi Alï-ar"q") wybiÞa'w> ynI+Aa-!B,
BHS

Jób 11:20 De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik előlök, és reménységök: a
lélek (nefesh/a gör. itt más kifejezést használ) kilehellése!
ESV

Jób 11:20 But the eyes of the wicked will fail; all way of escape will
be lost to them, and their hope is to breathe their last."
LXX

Jób 11:20 swthri,a de. auvtou.j avpolei,yei h` ga.r evlpi.j auvtw/n
avpw,leia ovfqalmoi. de. avsebw/n takh,sontai

~t'ªw"q.tiw>÷ ~h,_n>mi db;äa' sAnm'Wâ hn"yl,îk.Tiñ ~y[iªv'r> ynEïy[ew> Jób 11:20
p `vp,n")-xP;m;(
BHS

A Gen 7:15-ben az állatban levő “élő lélek” nem a megszokott nefesh hajjá / pszüché dzóész (Gen
1:30), hanem ruah hajjim/pneuma dzóész, vö. Gen 6:17. És ha elfogadjuk, hogy Mózes (tehát
egyetlen szerző) írta/szerkesztette Mózes első könyvét, akkor ebből szintén azt láthatjuk, hogy a
ruah/pneuma és a nefesh/pszüché egymás szinonímáiként is használhatóak.
Gen 7:15 Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből (értsd: állatból), melyben élő
lélek (ruah/pneuma) vala.
ESV

Gen 7:15 They went into the ark with Noah, two and two of all
flesh in which there was the breath of life.

LXX

Gen 7:15

eivsh/lqon pro.j Nwe eivj th.n kibwto,n du,o du,o avpo.
pa,shj sarko,j evn w-| evstin pneu/ma zwh/j

‘~yIn:’v. ~yIn:Üv. hb'_Teh;-la, x:nOà-la, WaboïY"w: Gen 7:15
`~yYI)x; x:Wrï ABà-rv,a] rf'êB'h;-lK'mi
BHS

Gen 1:30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek (nefesh/pszüché) van, a zöld füveket
adom eledelül. És úgy lőn.
ESV

Gen 1:30 And to every beast of the earth and to every bird of the
heavens and to everything that creeps on the earth, everything that
has the breath of life, I have given every green plant for food." And it
was so.

LXX

Gen 1:30

kai. pa/si toi/j qhri,oij th/j gh/j kai. pa/si toi/j
peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. panti. e`rpetw/| tw/| e[rponti evpi. th/j
gh/j o] e;cei evn e`autw/| yuch.n zwh/j pa,nta co,rton clwro.n eivj
brw/sin kai. evge,neto ou[twj

Ÿlkoål.W ~yIm;øV'h; @A[’-lk'l.W #r<a'h'û tY:åx;-lk'l.W* Gen 1:30
bf,[eÞ qr,y<ï-lK'-ta, hY"ëx; vp,n<å ‘AB-rv,a] #r<a'ªh'-l[; fmeäAr
`!kE)-yhiy>w:) hl'_k.a'l.
BHS
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Tehát az állatok esetében is egymással felcserélhetőnek tekinti a Szentíró a nefesh/pszüché,
ruah/pneuma, neshama/pnoé kifejezéseket.
A Gen 7:22-ben is ruah-ja van mind az állatoknak, mind az embereknek (érdekes módon a görög
kihagyja a pneumát a fordításból):
Gen 7:22 Mindaz, a minek orrában élő lélek (ruah) lehelete (neshama/pnoé) vala, a
szárazon valók közül minden meghala.
ESV

Gen 7:22 Everything on the dry land in whose nostrils was the
breath of life died.

LXX

Gen 7:22 kai. pa,nta o[sa e;cei pnoh.n zwh/j kai. pa/j o]j h=n evpi.
th/j xhra/j avpe,qanen

rv<ïa] lKo±mi wyP'ªa;B. ~yYI÷x; x:Wr’-tm;v.nI •rv,a] lKo‡ Gen 7:22
`Wtme( hb'Þr"x'(B,
BHS

Fontos! Nem az különbözteti tehát meg az embert az állattól, hogy neki ruah/pneumája van, azaz egy

olyan belső része, amely segítségével képes Istennel kapcsolatba lépni (ez az elképzelés feltehetőleg
inkább a görög gondolkodásmódból ered, ld. fent). Az alapvető különbség, a Szentírás szerint, abban
áll, hogy az embert Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, azaz az az összes
teremtmény közül csupán az ember Isten képmása (imago Dei). Ezt leszámítva azonban ő is „csak”
3
egy ugyanolyan „élő lélek” (élőlény), mint az összes többi állat.

S ha már az ember teremtését is érintettük, egy nagyon érdekes kifejezést találunk a Zak 12:1-ben,
ahol az áll, hogy Isten csakúgy, mint az ember testét (Gen 2:7), az ő lelkét (az ő immateriális
alkotórészét) is „formálta”, mint a fazekas az edényt:
Zak 12:1 Az ùr igéjének terhe Izráel ellen. ìgy szól az ùr, a ki az egeket kiterjesztette, a földet
fundálta, és az ember keblébe lelket (ruah/pneuma) formált:
ESV

Zak 12:1 The burden of the word of the LORD concerning Israel:
Thus declares the LORD, who stretched out the heavens and founded
the earth and formed the spirit of man within him:
LXX

Zak 12:1 lh/mma lo,gou kuri,ou evpi. to.n Israhl le,gei ku,rioj
evktei,nwn ouvrano.n kai. qemeliw/n gh/n kai. pla,sswn pneu/ma
avnqrw,pou evn auvtw/|

hj,ÛnO hw"©hy>-~aun> lae_r"f.yI-l[; hw"ßhy>-rb;d> aF'îm; Zak 12:1
p `AB)r>qiB. ~d"Þa'-x:Wr) rcEïyOw> #r<a'ê dseäyOw> ‘~yIm;’v'
BHS

Érdekes kérdés, hogy vajon mikor "formálja" vagy teremti Isten egy embernek a lelkét...?
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Az más kérdés, hogy az ember istenképűsége ennél azért egy összetettebb dolog és nyilvánvaló, hogy
rengeteg funkcionális, alkati és egyéb különbség van az állatok és az ember között (pl. az ember erkölcsi lény,
van lelkiismerte, esztétikai érzéke, személyisége, tervez, értékel, alkot stb.). Ám ennek kifejtése nem képezi a
jelen tanulmány részét. Csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem biblikus és éppen ezért nem
helytálló az az állítás, hogy az embert a "szelleme" különbözteti meg az állatoktól.
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Mi van akkor, amikor nem parallelizmusról van szó?
Vannak olyan igehelyek, ahol az ember immateriális részének ún. „alkotóelemei” egyértelműen meg
vannak különböztetve egymástól és egyértelmű, hogy nem parallelizmusról van szó, tehát különböző
dolgokra utalnak. Ezekben az esetekben az ÓSZ általában párosával említi ezeket a fogalmakat és
érdekes módon egyetlen esetben sem említi egy párban a lélek és szellem fogalmakat. Nézzük ezeket
a párosokat:
„szív és lélek”
Deut 4:29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha
teljes szívedből (léb/kardia) és teljes lelkedből (nefesh/pszüché) keresed őt.
ESV

Deut 4:29 But from there you will seek the LORD your God and
you will find him, if you search after him with all your heart and with all
your soul.

LXX

Deut 4:29 kai. zhth,sete evkei/ ku,rion to.n qeo.n u`mw/n kai.
eu`rh,sete o[tan evkzhth,shte auvto.n evx o[lhj th/j kardi,aj sou kai.
evx o[lhj th/j yuch/j sou evn th/| qli,yei sou

t'ac'_m'W ^yh,Þl{a/ hw"ïhy>-ta, ~V'²mi ~T,îv.Q;biW Deut 4:29
`^v<)p.n:-lk'b.W ^ßb.b'l.-lk'B. WNv,êr>d>ti yKiä
BHS

Salamont is arra bíztatja az Úr, hogy mind lelkét (pszüché/nefesh), mind szívét (léb/kardia) adja az Úr
keresésére:
1 Krón 22:19 No azért keressétek az Urat a ti Istenteket teljes szívetek (léb/kardia) és
lelketek (nefesh/pszüché) szerint, és felkelvén, az Ùr Isten szentséges helyét csináljátok
meg, hogy vigyétek az ùr szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba, a
mely építtetik az ùr nevének.
ESV

1 Krón 22:19 Now set your mind and heart to seek the LORD your
God. Arise and build the sanctuary of the LORD God, so that the ark
of the covenant of the LORD and the holy vessels of God may be
brought into a house built for the name of the LORD."
LXX

1 Krón 22:19 nu/n do,te kardi,aj u`mw/n kai. yuca.j u`mw/n tou/
zhth/sai tw/| kuri,w| qew/| u`mw/n kai. evge,rqhte kai. oivkodomh,sate
a`gi,asma kuri,w| tw/| qew/| u`mw/n tou/ eivsene,gkai th.n kibwto.n
diaqh,khj kuri,ou kai. skeu,h ta. a[gia tou/ qeou/ eivj oi=kon to.n
oivkodomou,menon tw/| ovno,mati kuri,ou

hw"åhyl; vArßd>li ~k,êv.p.n:w> ‘~k,b.b;l. WnÝT. hT'ª[; 1 Krón 22:19
aybiúh'l. ~yhiêl{a/h'¥ hw"åhy> ‘vD:q.mi-ta, ‘Wnb.W WmWqªw> ~k,_yhel{a/
hn<ïb.NIh; tyIB:ßl; ~yhiêl{a/h'( vd<qoå ‘ylek.W hw"©hy>-tyrIB. !Aråa]-ta,
p `hw")hy>-~vel.
BHS

Vö. deut 10:12
Józs 23:14 Én pedig ímé megyek már a minden földinek útján: Tudjátok meg azért teljes
szívetek (léb/kardia) és teljes lelketek (nefesh/pszüché) szerint, hogy egy szó sem esett el
mindama jó szóból, a melyeket az Ùr, a ti Istenetek szólott vala felőletek. Minden betelt
rajtatok, egy szó sem esett el azokból!
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ESV

Józs 23:14 "And now I am about to go the way of all the earth, and
you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has
failed of all the good things that the LORD your God promised
concerning you. All have come to pass for you; not one of them has
failed.

LXX

Józs 23:14 evgw. de. avpotre,cw th.n o`do.n kaqa. kai. pa,ntej oi`
evpi. th/j gh/j kai. gnw,sesqe th/| kardi,a| u`mw/n kai. th/| yuch/| u`mw/n
dio,ti ouv die,pesen ei-j lo,goj avpo. pa,ntwn tw/n lo,gwn w-n ei=pen
ku,rioj o` qeo.j u`mw/n pro.j pa,nta ta. avnh,konta u`mi/n ouv
diefw,nhsen evx auvtw/n

#r<a'_h'-lK' %r<d<ÞB. ~AYëh; ‘%leAh ykiÛnOa' hNE“hiw> Józs 23:14
dx'øa, rb'’D" •lp;n"-al{) yKiä ~k,ªv.p.n:-lk'b.W ~k,äb.b;l.-lk'B. ~T,ú[.d:ywI
~k,êyle[] ‘~k,yhel{a/ hw"Ühy> rB,øDI rv,’a] ~ybiªAJh; ~yrIåb'D>h; ŸlKoåmi
`dx'(a, rb"ïD" WNM,Þmi lp;în"-al{) ~k,êl' WaB'ä ‘lKoh;
BHS

Péld 14:10 A szív (léb/kardia) tudja az ő lelke (nefesh/pszüché) keserűségét; és az ő
örömében az idegen nem részes.
Péld 14:10 The heart knows its own bitterness, and no stranger
shares its joy.
LXX

Péld 14:10 kardi,a avndro.j aivsqhtikh, luphra. yuch. auvtou/
o[tan de. euvfrai,nhtai ouvk evpimei,gnutai u[brei

br:['ît.yI-al{ Atªx'm.fib.W÷ Av+p.n: tR:äm' [:dEAyâ bleª

BHS

Péld 14:10

`rz")
Ld. még 1Kir 2:4; 1 Kir 8:48; 2Kir 23:3; 1Krón 22:19; 2Krón 6:38; 15:12: 34:31.
A magyarban is használjuk azt a kifejezést, hogy „szívvel, lélekkel” csinálni valamit, azaz mindent
beleadva, teljes valónkkal, vö. Apcsel 4:32. Eszerint tehát, ha nagyon szőrszálhasogatók akarunk
lenni, az ÓSZ mégiscsak további két részre osztja az ember belső, nem materiális részét, de az nem a
lélek és a szellem, hanem szív és lélek (nefesh/pszüchére).

„szív, lélek és erő”
A híres Deut 6:5-ben, mely arra szólít fel, hogy teljes valónkkal szeressük Istent, már három
„alkotóelemet” említ a Szentírás, és még itt sem szerepel a ruah/pneuma, pedig ez aztán tényleg az
az Ige, amely az Istennel való kapcsolattartást, kapcsolatápolást írja elő.
Deut 6:5 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből (léb/kardia), teljes lelkedből
(nefesh/pszüché) és teljes erődből (möód/dünamisz).
LXX

Deut 6:5 kai. avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evx o[lhj
th/j kardi,aj sou kai. evx o[lhj th/j yuch/j sou kai. evx o[lhj
th/j duna,mew,j sou

^ïb.b'l.-lk'B. ^yh,_l{a/ hw"åhy> taeÞ T'êb.h;a'äw> Deut 6:5
`^d<)aom.-lk'b.W ^ßv.p.n:-lk'b.W
BHS
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A Zsoltáros egy másik "hármasról" beszél:
Zsolt 31:9 (31:10) Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt
szemem, lelkem (pszüché/nefesh) és testem (“gyomrom” gasztér/beten).
ESV

Zsolt 31:9 Be gracious to me, O LORD, for I am in distress; my
eye is wasted from grief; my soul and my body also.
LXX

Zsolt 30:10

evle,hso,n me ku,rie o[ti qli,bomai evtara,cqh evn
qumw/| o` ovfqalmo,j mou h` yuch, mou kai. h` gasth,r mou

yviîp.n: ynI©y[e s[;k;îb. hv'Þv.[' yliî-rc;ñ yKiÛ éhw"hy> ynINEïx'

BHS

Zsolt 31:1

`ynI)j.biW
Itt ugyan 3 “alkotóelemet” említ a Szentírás, ám mégsem gondolná senki ezen Ige alapján, hogy Dávid
(vagy Isten) e 3 részre tagolná az embert: szemek, lélek, gyomor.
A szív (léb/kardia) és szellem (ruah/pneuma) is lehetnek szinonímák
Úgy tűnik, a ruah/pneuma nem csak a nefesh/pszüché-vel és a neshama/pnoé-val, hanem a szívvel
(léb/kardia) is felcserélhető.
Zsolt 51:17 (51:19) Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek (ruah/pneuma); a
töredelmes és bűnbánó szívet (léb/kardia) oh Isten nem veted te meg!
ESV

Zsolt 51:17 The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and
contrite heart, O God, you will not despise.

LXX

Zsolt 50:19 qusi,a tw/| qew/| pneu/ma suntetrimme,non kardi,an
suntetrimme,nhn kai. tetapeinwme,nhn o` qeo.j ouvk evxouqenw,sei

hK,_d>nIw> rB"ïv.nI-ble hr"îB'ñv.nI x:Wrá é~yhil{a/ yxeäb.zI) Zsolt 51:19
`hz<)b.ti al{å ~yhiªl{a/÷
BHS

Ez 36:26 És adok néktek új szívet (léb/kardia) és új lelket (ruah/pneuma) adok belétek, és
elveszem a kőszívet testetekből (bászár/szarx), és adok néktek hússzívet (bászár/szarx).
ESV

Ez 36:26 And I will give you a new heart, and a new spirit I will put
within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and
give you a heart of flesh.
LXX

Ez 36:26 kai. dw,sw u`mi/n kardi,an kainh.n kai. pneu/ma kaino.n
dw,sw evn u`mi/n kai. avfelw/ th.n kardi,an th.n liqi,nhn evk th/j
sarko.j u`mw/n kai. dw,sw u`mi/n kardi,an sarki,nhn

!TEåa, hv'Þd"x] x:Wrïw> vd"êx' bleä ‘~k,l' yTiÛt;n"w> Ez 36:26
bleî ~k,Þl' yTiît;n"w> ~k,êr>f;B.mi ‘!b,a’h, ' bleÛ-ta, ytiørosi’h]w: ~k,_B.r>qiB.
`rf")B'
BHS

Ha valaki azt állítja, hogy itt nem parallelizmusról (vagy hendiadüszről) van szó, tehát a szív és a
szellem nem egymás szinonimáiként szerepelnek (és nem ugyanarra a dologra utalnak), hanem két
különböző immateriális „alkotórészt” jelölnek, akkor eszerint az Ige szerint az ember szívből és
szellemből áll (csupán). Fentebb láttuk, hogy másutt a szívet és lelket említi párban az ÓSZ, de

12
érdekes módon sehol nem „osztja” szellemre és lélekre az embert. Úgy gondolom, helyesebb, ha azt
mondjuk, hogy az Ez 36:26 esetében a szívcsere és az Isten szelleme általi megújulás ugyanarra a
belső lelki változásra utal, melyet az ÚSZ újjászületésnek nevez.
Megj.: érdekes, hogy itt a "hússzív" (szarx/bászár) nem a bűnös szívet/természetet jelöli, hanem
éppen hogy az Isten iránt érzékennyé tett szívet, vö. Ez 11:19; 18:31.
A zsoltáros is egymással felcserélhetőnek tekinti a lélek (ruah/pneuma) és szív (léb/kardia) szavakat:
Zsolt 143:4 Elcsügged bennem a lelkem (ruah/pneuma), felháborodik bennem a szívem
(léb/kardia)!
ESV

Zsolt 143:4 Therefore my spirit faints within me; my heart within
me is appalled.
LXX

Zsolt 142:4 kai. hvkhdi,asen evpV evme. to. pneu/ma, mou evn evmoi.
evtara,cqh h` kardi,a mou

`yBi(li ~meîATv.yI ykiªAtB.÷ yxi_Wr yl;ä[' @JEå[;t.Tiw:

BHS

Zsolt 143:4

Zsolt 78:8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan
nemzedék, a melynek szíve (léb/kardia) nem volt szilárd, és lelke (ruah/pneuma) nem volt
hű Isten iránt.
ESV

Zsolt 78:8 and that they should not be like their fathers, a stubborn
and rebellious generation, a generation whose heart was not
steadfast, whose spirit was not faithful to God.
LXX

Zsolt 77:8 i[na mh. ge,nwntai w`j oi` pate,rej auvtw/n genea.
skolia. kai. parapikrai,nousa genea, h[tij ouv kathu,qunen th.n
kardi,an auvth/j kai. ouvk evpistw,qh meta. tou/ qeou/ to. pneu/ma
auvth/j

rADâ hr<îmoñW rrEáAs érAD ~t'ªAba]K; ŸWy“h.yI al{Üw> Zsolt 78:8
`Ax*Wr laeä-ta, hn"ßm.a,n<-al{w> AB=li !ykiähe-al{
BHS

Dávid a lelkével (nefesh/pszüchéjével) vágyakozik az Úr után, szíve (léb/kardia) és teste
(baszar/szarx) énekelve újjong az Úrnak:
Zsolt 84:2 (84:3) Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem (nefesh/pszüché) az Ùrnak tornáczai
után; szívem (léb/kardia) és testem (baszar/szarx) ujjongnak az élő Isten felé.
ESV

Zsolt 84:2 My soul longs, yes, faints for the courts of the LORD;
3
my heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow
finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay
her young, at your altars, O LORD of hosts, my King and my God.
LXX

Zsolt 83:3 evpipoqei/ kai. evklei,pei h` yuch, mou eivj ta.j auvla.j
tou/ kuri,ou h` kardi,a mou kai. h` sa,rx mou hvgallia,santo evpi.
qeo.n zw/nta 4 kai. ga.r strouqi,on eu-ren e`autw/| oivki,an kai.
trugw.n nossia.n e`auth/| ou- qh,sei ta. nossi,a auvth/j ta.
qusiasth,ria, sou ku,rie tw/n duna,mewn o` basileu,j mou kai. o`
qeo,j mou
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hp'ìs.k.nI `tAa)b'c. hw"ïhy> ^yt,ªAnK.v.mi tAdïydIY>-hm; Zsolt 84:2
`yx'(-lae( la,ä Wn©N>r:y>÷ yrI+f'b.W yBiîli hw"ïhñy> tArác.x;l. éyvip.n: Ÿht'’l.K'-~g:w>
3

BHS

Ha ragaszkodunk hozzá, hogy az ember ruah/pneumája szükséges az Istennel való kapcsolathoz,
akkor érdekesnek tűnhet, hogy a ruah/pneumát meg sem említi Dávid (ahogy a fenti Zsolt 63:1-2-ben
sem). Talán azért, mert a szív és lélek használatával is ugyanarra a belső (nem materiális) részre utal,
amivel akár a pneuma használatával is utalhatott volna.
Megj.: a Károli is sok esetben szívként fordítja a ruah/pneuma szavakat.
Ha a trichotomisták írásértelmezési logikáját követjük, akkor ezen a ponton azt kellene mondanunk,
4
hogy az ember 5 alkotóelemből áll: test, lélek, szellem, lehelet és szív!
A 103. zsoltárban Dávid a nefesh/pszüchéjével áldja az Urat, ami ez esetben az egész benső (nem
materiális) rész (kereb/entosz) szinonímája:
Zsolt 103:1 Áldjad én lelkem (nefesh/pszüché) az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
ESV

Zsolt 103:1 OF DAVID. Bless the LORD, O my soul, and all that is
within me, bless his holy name!
LXX

Zsolt 102:1 tw/| Dauid euvlo,gei h` yuch, mou to.n ku,rion kai,
pa,nta ta. evnto,j mou to. o;noma to. a[gion auvtou/

yb;ªr"q.÷-lk'w> hw"+hy>-ta, yvip.n:â ykiär]B' ŸdwI’d"l. Zsolt 103:1
`Av*d>q' ~veî-ta,
BHS

Úgy gondolom, ez a vers jól érzékelteti az eddig vizsgált szavak helyes értelmét és egymáshoz való
viszonyát. A lélek, szellem, lehelet, szív egymás szinonímáiként is használhatók, melyek mind az
ember benső (nem materiális) részére utalnak. Nem tűnik tehát helytállónak, ha funkcionális alapon
próbáljuk megkülönböztetni őket, hiszen a Szentírás szerint mindegyik "alkotóelem" (talán a leheletet
kivéve) képes betölteni ugyanazt a funkciót, azaz, hogy kapcsolatba lépjen Istennel.
Izsák a nefesh/pszüchéjével áldja meg fiait:
Gen 27:4 És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem hogy egyem: hogy
megáldjon téged az én lelkem (nefesh/pszüché) minekelőtte meghalok.
ESV

Gen 27:4 and prepare for me delicious food, such as I love, and
bring it to me so that I may eat, that my soul may bless you before I
die."

LXX

Gen 27:4

kai. poi,hso,n moi evde,smata w`j filw/ evgw, kai. e;negke,
moi i[na fa,gw o[pwj euvlogh,sh| se h` yuch, mou pri.n avpoqanei/n
me

yLiÞ ha'ybiîh'w> yTib.h;²a' rv<ïa]K; ~yMiø[;j.m; yli’-hfe[]w: Gen 27:4
`tWm)a' ~r<j,îB. yviÞp.n: ^ïk.r<b'T. rWb±[]B; hl'ke_aow>
BHS

Vö. Gen 27:19
Dávidnak a nefesh/pszüchéje ragaszkodik az Úrhoz:

4

És akkor a szemet nem is említettük, ld. fentebb a Zsolt 31:9-et.
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Zsolt 63:8 (63:9) Ragaszkodik hozzád az én lelkem (nefesh/pszüché); a te jobbod
megtámogat engem.
ESV

Zsolt 63:8 My soul clings to you; your right hand upholds me.

LXX

Zsolt 62:9

evkollh,qh h` yuch, mou ovpi,sw sou evmou/ avntela,beto

h` dexia, sou

`^n<)ymiy> hk'îm.T' yBi÷ª ^yr<_x]a; yviäp.n: hq"åb.D"

BHS

Zsolt 63:9

Érdekes, hogy noha a 63. zsoltár kifejezetten Dávid az Úrhoz fűződő lelki kapcsolatának mélységét
mutaja be, végig a nefesh/pszüchét használja és egyszer sem fordul elő benne a ruah/pneuma,
mint az Istennel való kapcsolathoz szükséges "alkotórész". Persze erre még mondhatjuk azt, hogy ez
csupán a hallgatás argumentuma, ám ez egy meglehetősen sokatmondó hallgatás (t.i. a pneuma elő
nem fordulása).

A híres 42. zsoltárban is Dávid nefesh/pszüchéje éhezik Isten után:
Zsolt 42:2 Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem
2
(nefesh/pszüché) hozzád, oh Isten! (42:3) Szomjuhozik lelkem (nefesh/pszüché) Istenhez,
az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?
ESV

Zsolt 42:1 TO THE CHOIRMASTER. A MASKIL OF THE SONS
OF KORAH. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for
2
you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I
come and appear before God?
LXX

eivj to. te,loj eivj su,nesin toi/j ui`oi/j Kore 3
evdi,yhsen h` yuch, mou pro.j to.n qeo.n to.n zw/nta po,te h[xw kai.
ovfqh,somai tw/| prosw,pw| tou/ qeou/
Zsolt 41:1

groï[]T; lY"©a;K. `xr:qo)-ynEb.li lyKiîf.m; x:Ceªn:m.l; Zsolt 42:1
`~yhi(l{a/ ^yl,äae groß[]t; yvi’p.n: !KEÜ ~yIm"+-yqeypi(a]-l[;
2

BHS

Dávid a 25. zsoltárban is a nefesh/pszüchéjét emeli fel az Úrhoz:
Zsolt 25:1 Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet (nefesh/pszüché)!
ESV

Zsolt 25:1 OF DAVID.To you, O LORD, I lift up my soul.

LXX

Zsolt 24:1 yalmo.j tw/| Dauid pro.j se, ku,rie h=ra th.n yuch,n
mou o` qeo,j mou

`aF'(a, yviîp.n: hw"©hy>÷ ^yl,îae dwI³d"l.

BHS

Zsolt 25:1

Nefesh/pszüché egyéb jelentései
Nefesh/pszüché sok esetben jelenthet egyszerűen „életet” is:
Gen 9:5 De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek (nefesh/pszüché), számon kérem;
számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem
az ember életét (nefesh/pszüché).
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ESV

Gen 9:5 And for your lifeblood I will require a reckoning: from
every beast I will require it and from man. From his fellow man I will
require a reckoning for the life of man.
LXX

Gen 9:5 kai. ga.r to. u`me,teron ai-ma tw/n yucw/n u`mw/n
evkzhth,sw evk ceiro.j pa,ntwn tw/n qhri,wn evkzhth,sw auvto. kai. evk
ceiro.j avnqrw,pou avdelfou/ evkzhth,sw th.n yuch.n tou/ avnqrw,pou

dY:ïmi vroêd>a, ‘~k,ytevo)p.n:l. ~k,Ûm.DI-ta, %a;’w> Gen 9:5
vroßd>a, wyxiêa' vyaiä ‘dY:mi ~d"ªa'h'¥ dY:åmiW WNv,_r>d>a, hY"ßx;-lK'
`~d"(a'h'¥ vp,n<ï-ta,
BHS

Ex 21:23 De ha veszedelem történik: akkor életet (nefesh/pszüché) életért
(nefesh/pszüché) adj.
ESV

Ex 21:23 But if there is harm, then you shall pay life for life,

LXX

Ex 21:23

eva.n de. evxeikonisme,non h=n dw,sei yuch.n avnti. yuch/j

`vp,n") tx;T;î vp,n<ß hT'ît;n"w> hy<+h.yI !Asßa'-~aiw>

BHS

Ex 21:23

Vö.: Lev 24:17.
A nefesh/pszüché jelentheti az embert/személyt magát:
Gen 12:5 És felvevé Åbrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden
szerzeményöket, a melyet szereztek vala, és a cselédeket (nefesh/pszüché), a kikre
Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a
Kanaán földére.
ESV

Gen 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son,
and all their possessions that they had gathered, and the people that
they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of
Canaan. When they came to the land of Canaan,

LXX

Gen 12:5 kai. e;laben Abram th.n Saran gunai/ka auvtou/ kai.
to.n Lwt ui`o.n tou/ avdelfou/ auvtou/ kai. pa,nta ta. u`pa,rconta
auvtw/n o[sa evkth,santo kai. pa/san yuch,n h]n evkth,santo evn
Carran kai. evxh,lqosan poreuqh/nai eivj gh/n Canaan kai. h=lqon
eivj gh/n Canaan

wyxiªa'-!B, jAlå-ta,w> ATøv.ai yr:’f'-ta, •~r"b.a; xQ:åYIw: Gen 12:5
!r"+x'b. Wfå['-rv,a] vp,N<ßh;-ta,w> Wvk'êr" rv<åa] ‘~v'Wkr>-lK'-ta,w>
`![;n")K. hc'r>a:ï WaboßY"w: ![;n:ëK. hc'r>a:å ‘tk,l,’l' Waªc.YEw:
BHS

Gen 14:21 És monda Sodoma királya Åbrámnak: Add nékem az embereket
(nefesh/androsz), a jószágot pedig vedd magadnak.
ESV

Gen 14:21 And the king of Sodom said to Abram, "Give me the
persons, but take the goods for yourself."

LXX

Gen 14:21 ei=pen de. basileu.j Sodomwn pro.j Abram do,j moi
tou.j a;ndraj th.n de. i[ppon labe. seautw/|
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vp,N<ëh; yliä-!T, ~r"_b.a;-la, ~doßs.-%l,m,( rm,aYOðw: Gen 14:21
`%l")-xq:) vkuÞr>h'w>
BHS

Vö. Gen 36:6; 46:18; a teljes 46. fejezet.
A nefesh/pszüché megfertőződhet tisztátalan állat érintése/evése által:
Lev 20:25 Tegyetek különbséget azért a tiszta és tisztátalan barmok között, a tiszta és
tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat (nefesh/pszüché)
barommal vagy szárnyas állattal, sem semmiféle földön csúszó állattal, a melyeket
megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat.
ESV

Lev 20:25 You shall therefore separate the clean beast from the
unclean, and the unclean bird from the clean. You shall not make
yourselves detestable by beast or by bird or by anything with which
the ground crawls, which I have set apart for you to hold unclean.
LXX

Lev 20:25 kai. avforiei/te auvtou.j avna. me,son tw/n kthnw/n tw/n
kaqarw/n kai. avna. me,son tw/n kthnw/n tw/n avkaqa,rtwn kai. avna.
me,son tw/n peteinw/n tw/n kaqarw/n kai. tw/n avkaqa,rtwn kai. ouv
bdelu,xete ta.j yuca.j u`mw/n evn toi/j kth,nesin kai. evn toi/j
peteinoi/j kai. evn pa/sin toi/j e`rpetoi/j th/j gh/j a] evgw. avfw,risa
u`mi/n evn avkaqarsi,a|

ha'êmeJ.l; ‘hr"hoJ.h; hm'ÛheB.h;-!yBe( ~T,úl.D:b.hiw> Lev 20:25
hm'äheB.B; ~k,øytevo)p.n:-ta, Wc’Q.v;t.-al{)w> rho=J'l; ameÞJ'h; @A[ïh'-!ybeW
`aMe(j;l. ~k,Þl' yTil.D:îb.hi-rv,a] hm'êd"a]h'( fmoår>Ti rv<åa] ‘lkob.W @A[ªb'W
BHS

Egyes Igékből, a trichotomista értelmezés logikája alaján úgy tűnhet, mintha Istennek, akiről Jézus azt
mondja, hogy Ő pneuma (Jn 4:24), is több “alkotórésze” volna:
1 Sám 2:35 Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki szívem (léb/kardia) és lelkem
(nefesh/pszüché) szerint cselekszik; és építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt
fog járni mindenkor.
ESV

1 Sám 2:35 And I will raise up for myself a faithful priest, who shall
do according to what is in my heart and in my mind. And I will build
him a sure house, and he shall go in and out before my anointed
forever.

LXX

1 Sám 2:35 kai. avnasth,sw evmautw/| i`ere,a pisto,n o]j pa,nta ta.
evn th/| kardi,a| mou kai. ta. evn th/| yuch/| mou poih,sei kai.
oivkodomh,sw auvtw/| oi=kon pisto,n kai. dieleu,setai evnw,pion
cristou/ mou pa,saj ta.j h`me,raj

ybiîb'l.Bi rv<±a]K; !m'êa/n< !hEåKo ‘yli ytiîmoyqih]w: 1 Sám 2:35
yxiÞyvim.-ynE)p.li %LEïh;t.hw> !m'êa/n< tyIB:å ‘Al ytiynIÜb'W hf,_[]y: yviÞp.n:b.W
`~ymi(Y"h;-lK'
BHS

Ha nagyon következetesek akarunk lenni, akkor eszerint az Ige szerint Isten pneumája (nem
materiális része, nem mintha lenne neki materiális része) további két részre osztható: szív és
pszüché. Ld. Lev 26:11; Zsolt 11:5.
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Lev 26:11 És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem
(nefesh/pszüché).
ESV

Lev 26:11 I will make my dwelling among you, and my soul shall
not abhor you.
LXX

Lev 26:11 kai. qh,sw th.n diaqh,khn mou evn u`mi/n kai. ouv
bdelu,xetai h` yuch, mou u`ma/j

yviÞp.n: l[;îg>ti-al{)w> ~k,_k.AtB. ynIßK'v.mi yTiît;n"w>

BHS

Lev 26:11

`~k,(t.a,
Zsolt 11:5 Az Ùr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő
lelke (nefesh/pszüché).
ESV

Zsolt 11:5 The LORD tests the righteous, but his soul hates the
wicked and the one who loves violence.
LXX

Zsolt 10:5 ku,rioj evxeta,zei to.n di,kaion kai. to.n avsebh/ o` de.
avgapw/n avdiki,an misei/ th.n e`autou/ yuch,n

`Av*p.n: ha'în>f") sm'_x' bheäaow> [v'r"w>â !x"ïb.yIò qyDIçc; éhw"hy>

BHS

Zsolt 11:5

Ez utóbbi helyen a nefesh/pszüché az Urat magát, az ő személyét is jelentheti (ha parallelizmusról
van szó) vö. Lev 26:30.
Értsük tehát mindezt úgy, hogy Istennek van pszüchéje és pneumája? Nem gondolnám. Ez is csak azt
erősíti meg, hogy a két szó egymással felcserélhető és mindkettő egyszerűen azt jelzi, hogy Isten nem
materiális „összetételű”, vagyis nincs teste.

Az ÚSZ vizsgálata
Az ÚSZ is két részre osztja az embert és, trichotomista szemszögből úgy tűnik, hogy meglehetősen
“inkonzisztens” módon használja az egyes fogalmakat sőt funkcionális szempontból felcserélhetőnek
tekinti a lelket (pszüchét) a szellemmel (pneuma) sőt(!) a testet (szarx) is a másik test szóval
(szomával), de e két utóbbi szó elemzésébe és egymáshoz való viszonyába a jelen írás keretein belül
nem kívánok belemenni:
Jézus az embert egy helyen szomára és pszüchére osztja:
Mt 10:28 És ne féljetek azoktól, a kik a testet (szoma) ölik meg, a lelket (pszüché) pedig
meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a
gyehennában.
ESV

Mt 10:28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the
soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell.
NTG

Mt 10:28 kai. mh. fobei/sqe avpo. tw/n avpoktenno,ntwn to. sw/ma(
th.n de. yuch.n mh. duname,nwn avpoktei/nai\ fobei/sqe de. ma/llon
to.n duna,menon kai. yuch.n kai. sw/ma avpole,sai evn gee,nnh|Å
Egy másik helyen, ugyanabban az evangéliumban szarxra és pneumára:
Mt 26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek
(pneuma) kész, de a test (szarx) erőtelen.
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NTG

Mt 26:41

grhgorei/te kai. proseu,cesqe( i[na mh. eivse,lqhte eivj
peirasmo,n\ to. me.n pneu/ma pro,qumon h` de. sa.rx avsqenh,jÅ
Jakab is testről (szoma) és lélekről (pneuma) beszél:
Jak 2:26 Mert a miképen holt a test (szoma) lélek (pneuma) nélkül, akképen holt a hit is
cselekedetek nélkül.
ESV

Jak 2:26 For as the body apart from the spirit is dead, so also faith
apart from works is dead.

NTG

Jak 2:26 w[sper ga.r to. sw/ma cwri.j pneu,matoj nekro,n evstin(
ou[twj kai. h` pi,stij cwri.j e;rgwn nekra, evstinÅ
A fizikai, hústestet is sokszor szarx-nak nevezi Jézus:
Lk 24:39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok
meg engem, és lássatok; mert a léleknek (pneuma) nincs húsa (szarx) és csontja, a mint
látjátok, hogy nékem van!
ESV

Lk 24:39 See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me,
and see. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I
have."

NTG

Lk 24:39 i;dete ta.j cei/ra,j mou kai. tou.j po,daj mou o[ti evgw,
eivmi auvto,j\ yhlafh,sate, me kai. i;dete( o[ti pneu/ma sa,rka kai.
ovste,a ouvk e;cei kaqw.j evme. qewrei/te e;contaÅ

és Pál is:
2 Kor 7:1 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat
minden testi (szarx) és lelki (pneuma) tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi
megszentelésünket.
ESV

2 Kor 7:1 Since we have these promises, beloved, let us cleanse
ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness
to completion in the fear of God.

NTG

2 Kor 7:1 tau,taj ou=n e;contej ta.j evpaggeli,aj( avgaphtoi,(
kaqari,swmen e`autou.j avpo. panto.j molusmou/ sarko.j kai.
pneu,matoj( evpitelou/ntej a`giwsu,nhn evn fo,bw| qeou/Å
Pál a Római levélben arról beszél, hogy a szarx a pneuma (amit belső embernek ill. elmének is
nevez, ld. Rm 7:22,25) ellen harcol (Rm 8:4, 6, 9, 10):
Rm 8:4-6 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test (szarx) szerint
5
járunk, hanem Lélek (pneuma) szerint. Mert a test (szarx) szerint valók a test (szarx)
dolgaira gondolnak; a Lélek (pneuma) szerint valók pedig a Lélek (pneuma) dolgaira. Mert a
testnek (szarx) gondolata halál; a Lélek (pneuma) gondolata pedig élet és békesség.
ESV

Rm 8:4 in order that the righteous requirement of the law might be
fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the
5
Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the
things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their
minds on the things of the Spirit.
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NTG

Rm 8:4-5

i[na to. dikai,wma tou/ no,mou plhrwqh/| evn h`mi/n toi/j
mh. kata. sa,rka peripatou/sin avlla. kata. pneu/maÅ 5 oi` ga.r kata.
sa,rka o;ntej ta. th/j sarko.j fronou/sin( oi` de. kata. pneu/ma ta.
tou/ pneu,matojÅ
Ám a 10. versben “váratlanul” a szómát állítja ellentétbe a pneumával:
Rm 8:9-10 De ti nem vagytok testben (szarx), hanem lélekben (pneuma), ha ugyan az Isten
10
Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig
Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test (szóma) holt a bűn miatt, a lélek (pneuma) ellenben
élet az igazságért.
NTG

Rm 8:9 u`mei/j de. ouvk evste. evn sarki. avlla. evn pneu,mati( ei;per
pneu/ma qeou/ oivkei/ evn u`mi/nÅ eiv de, tij pneu/ma Cristou/ ouvk e;cei(
ou-toj ouvk e;stin auvtou/Å 10 eiv de. Cristo.j evn u`mi/n( to. me.n sw/ma
nekro.n dia. a`marti,an to. de. pneu/ma zwh. dia. dikaiosu,nhnÅ
Péter azonban meglepő módon úgy fogalmaz, hogy a testi kívánságok a pszüché (és nem a pneuma)
ellen tusakodnak:
1 Pét 2:11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg
magatokat a testi (szarx) kívánságoktól, a melyek a lélek (pszüché) ellen vitézkednek;
ESV

1 Pét 2:11 Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain
from the passions of the flesh, which wage war against your soul.
NTG

1 Pét 2:11 VAgaphtoi,( parakalw/ w`j paroi,kouj kai.
parepidh,mouj avpe,cesqai tw/n sarkikw/n evpiqumiw/n ai[tinej
strateu,ontai kata. th/j yuch/j\

Egészen bizonyosak lehetünk afelől hogy mind Péter, mind Pál, mind Jézus a belső és a külső ember
ellentétéről/harcáról beszélnek, mégis más és más kifejezéseket használnak, amelyeket egymással
felcserélhetőnek tekintenek csakúgy, mint az ÓSZ írói. S hogy mennyire nem helytálló az ÚSZ szerint
sem az az állítás, hogy kell egy külön belső rész (pneuma) az Istennel való kapcsolathoz azt az alábbi
Igék is mutatják.
Mária is felcserélhetőnek tartja, funkcióját tekintve, a pszüchét és a pneumát és mondhatnánk azt is,
hogy mindkettővel örvendezve dícséri az Urat, hacsak nem egy újabb parallelizmussal van dolgunk:
Lk 1:46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem (pszüché) az Urat,
én lelkem (pneuma) az én megtartó Istenemben.
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És örvendez az

NTG

Lk 1:46 Kai. ei=pen Maria,m\ Megalu,nei h` yuch, mou to.n
ku,rion( 47 kai. hvgalli,asen to. pneu/ma, mou evpi. tw/| qew/| tw/|
swth/ri, mou(
Jézus egyszer pszüchéjében, egyszer pneumájában nyugtalankodik közelgő kereszthalála miatt:
Jn 12:27 Most az én lelkem (pszüché) háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem
ettől az órától. De azért jutottam ez órára.
NTG

Jn 12:27 Nu/n h` yuch, mou teta,raktai( kai. ti, ei;pwÈ pa,ter(
sw/so,n me evk th/j w[raj tau,thjÈ avlla. dia. tou/to h=lqon eivj th.n
w[ran tau,thnÅ
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Jn 13:21 Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen háborog (u.a. a görög szó, mint a Jn 12:27ben) lelkében (pneuma), és bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek,
hogy egy ti közületek elárul engem.
NTG

Jn 13:21 Tau/ta eivpw.n Îo`Ð VIhsou/j evtara,cqh tw/| pneu,mati
kai. evmartu,rhsen kai. ei=pen\ avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti ei-j evx
u`mw/n paradw,sei meÅ

Pál arra buzdítja az efézusiakat, hogy pszüchéből engedelmeskedjenek Istennek:
Ef 6:6 Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint
Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből (pszüché),
NTG

Ef 6:6 mh. katV ovfqalmodouli,an w`j avnqrwpa,reskoi avllV w`j
dou/loi Cristou/ poiou/ntej to. qe,lhma tou/ qeou/ evk yuch/j(

Azaz egész bensőjükkel.
Jakab azt mondja, hogy (nem a szarx, nem is a pszüché, hanem) a pneuma irigykedik, azaz a
pneuma is lehet bűnre hajló:
Jak 4:5 Vagy azt gondoljátok, hogy az ìrás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a lélek
(pneuma), a mely bennünk lakozik?
NTG

Jak 4:5 h' dokei/te o[ti kenw/j h` grafh. le,gei\ pro.j fqo,non
evpipoqei/ to. pneu/ma o] katw,|kisen evn h`mi/n(

Pál megparancsolja, hogy “tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki (pneuma) tisztátalanságtól”
(2 Kor 7:1). Tehát a pneuma is beszennyeződhet. Sőt, a ruah/pneuma válhat hűtlenné is Isten
iránt:
Zsolt 78:8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan
nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke (ruah/pneuma) sem volt hű Isten iránt.
Zsolt 78:8 and that they should not be like their fathers, a stubborn
and rebellious generation, a generation whose heart was not
steadfast, whose spirit was not faithful to God.
Zsolt 77:8

i[na mh. ge,nwntai w`j oi` pate,rej auvtw/n genea. skolia.
kai. parapikrai,nousa genea, h[tij ouv kathu,qunen th.n kardi,an
auvth/j kai. ouvk evpistw,qh meta. tou/ qeou/ to. pneu/ma auvth/j

AB=li !ykiähe-al{ rADâ hr<îmoñW rrEáAs érAD ~t'ªAba]K; ŸWy“h.yI al{Üw> Zsolt 78:8
`Ax*Wr laeä-ta, hn"ßm.a,n<-al{w>
Vö. Préd 7:8-9; Ézs 29:24; Dán 5:20.
Pál az alábbi parallelizmussal bíztatja a filippibelieket:
Fil 1:27 Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda
menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy
lélekben (pneuma), egy érzéssel (pszüché) viaskodván az evangyéliom hitéért;
ESV

Fil 1:27 Only let your manner of life be worthy of the gospel of
Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear
of you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving
side by side for the faith of the gospel,

21
NTG

Fil 1:27 Mo,non avxi,wj tou/ euvaggeli,ou tou/ Cristou/
politeu,esqe( i[na ei;te evlqw.n kai. ivdw.n u`ma/j ei;te avpw.n avkou,w
ta. peri. u`mw/n( o[ti sth,kete evn e`ni. pneu,mati( mia/| yuch/|
sunaqlou/ntej th/| pi,stei tou/ euvaggeli,ou

Ez olyan, mintha Pál azt mondaná, hogy egy akarattal, azaz egy szándékkal . A két fogalom között
vannak nüansznyi eltérések, de valójában mindkettővel ugyanazt akarja kifejezni és a nyomatékosság
kedvéért két rokonértelmű szót használ ugyanannak az egy dolognak a kifejezésére (hendiadüsz, “egy
a kettő által”).
Pál egy helyen szarxra és pneumára tagolja az embert és a pneuma megtartatásáról/üdvösségéről
beszél:
1 Kor 5:5 Átadjuk az ilyent a sátánnak a testnek (szarx) veszedelmére, hogy a lélek
(pneuma) megtartassék [üdvözíttessék] az Ùr Jézusnak ama napján.
ESV

1 Kor 5:5 you are to deliver this man to Satan for the destruction of
the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

NTG

1 Kor 5:5 paradou/nai to.n toiou/ton tw/| satana/| eivj o;leqron
th/j sarko,j( i[na to. pneu/ma swqh/| evn th/| h`me,ra| tou/ kuri,ouÅ

Pál, később, ugyanebben a levélben, szómára és pneumára “osztja” az embert:
1 Kor 7:34 Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az ùr
dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében (szóma), mind lelkében (pneuma); a
ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.
ESV

1 Kor 7:34 and his interests are divided. And the unmarried or
betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be
holy in body and spirit. But the married woman is anxious about
worldly things, how to please her husband.
NTG

1 Kor 7:34 kai. meme,ristaiÅ kai. h` gunh. h` a;gamoj kai. h`
parqe,noj merimna/| ta. tou/ kuri,ou( i[na h=| a`gi,a kai. tw/| sw,mati
kai. tw/| pneu,mati\ h` de. gamh,sasa merimna/| ta. tou/ ko,smou( pw/j
avre,sh| tw/| avndri,Å

Jakab szerint a pszüché fog üdvözülni/megtartatni:
Jak 1:21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel
fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtartja a ti lelkeiteket (pszüché).
NTG

Jak 1:21 dio. avpoqe,menoi pa/san r`upari,an kai. perissei,an
kaki,aj evn prau<thti( de,xasqe to.n e;mfuton lo,gon to.n duna,menon
sw/sai ta.j yuca.j u`mw/nÅ

János is a már meghalt és üdvösségre jutott mártírok pszüchéit látja az oltár alatt a mennyben:
Jel 6:9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit (pszüché),
a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.
NTG

Jel 6:9 Kai. o[te h;noixen th.n pe,mpthn sfragi/da( ei=don
u`poka,tw tou/ qusiasthri,ou ta.j yuca.j tw/n evsfagme,nwn dia. to.n
lo,gon tou/ qeou/ kai. dia. th.n marturi,an h]n ei=conÅ
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Miért nem a pneumát használja? Vagy miért nem említi meg János a pneumát is a pszüchével együtt?
Talán mert nem lát akkora lényegi különbséget a két fogalom között, mint a trichotomisták és
ugyanúgy felcserélhetőnek tekinti azokat, mint az ÓSZ és az ÚSZ többi szerzője. Ez a vers mellesleg
újabb megerősítése annak a fentebb megfogalmazott állításnak, mely szerint ami lelki/immateriális,
az nem feltétlenül jelenti azt, hogy láthatatlan is. Hozzá kell tegyük azonban azt is, hogy mivel itt egy
látomásról van szó, ez a vers önmagában nem szolgáltatna meggyőző érvet ezen állítás igazolására.
A Zsidókhoz írt levél írója a mennybeli (azaz már üdvösségre jutott) szentek pneumáiról beszél:
Zsid 12:23 Az elsôszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben,
és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez (pneuma),
NTG

Zsid 12:23 kai. evkklhsi,a| prwtoto,kwn avpogegramme,nwn evn
ouvranoi/j kai. krith/| qew/| pa,ntwn kai. pneu,masi dikai,wn
teteleiwme,nwn
Amikor Jézus a fentebb is említett Deut 6:5-öt (a nagy parancsolatot) idézi, egy további
„alkotóelemmel” egészíti ki az eddigi listát: az elmével.
Mt 22:37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az urat, a te Istenedet teljes szívedből (kardia),
teljes lelkedből (pszüché) és teljes elmédből (dianoia).
NTG

Mt 22:37 o` de. e;fh auvtw/|\ avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n sou evn
o[lh| th/| kardi,a| sou kai. evn o[lh| th/| yuch/| sou kai. evn o[lh| th/|
dianoi,a| sou\
A pneumát (melynek, ahogy korábban is említettem, prominens helyet kellene elfoglalnia ebben a
felsorolásban) az ÓSZ-i szerzőhöz (Mózeshez) hasonlóan Ő sem említi meg, pedig ha valaki, akkor
Jézus igazán "ügyelhetett volna" a helyes szóhasználatra. Sőt Márk és Lukács evangéliuma szeint az
ember immateriális/belső része a következő 4 további alkotóelmre bontható: szív, pszüché, elme és
erő (Mk 12:30; Lk 10:27). Ráadásul az ÚSZ az elmére két szót is használ: dianoia és nous (1 Kor
14:15), ami akár további 2 alkotóelemet is jelenthetne.
Lássuk csak, mennyinél tartunk eddig (csak a görög megfelelőket tüntetem fel): test (szoma és szarx),
szellem (pneuma), lélek (pszüché), lehelet (pnoé), szív (kardia), elme (dianoia és nous) és erő
(iszchüsz). Tehát ha szeretnénk következetesen tartani magunkat a trichotomista értelmezés
logikájához, akkor azt kellene mondanunk, hogy az ÚSZ szerint az ember összesen nem is 3, hanem
(szűkebb értelemben) 7 ill. (tágabb értelemben) 9 részből áll, melyek közül az immateriális részek
mindegyike képes az Istennel való kapcsolattartásra (talán a pnoét kivéve).
Nyilvánvaló tehát, hogy sem Mózes, sem Jézus, amikor ezt a parancsot idézi nem az ember belső
felosztásáról akar nekünk pontos információkat adni, hanem azt akarta különböző, rokonértelmű
szavakkal hangsúlyozni, hogy a teljes valónkkal kell szeretnünk Istent (vö. Lk 10:27). Ha Jézus az
ember belső felépítését szerette volna részletezni, akkor igen csak furcsa lehet egy trichotomista
számára, hogy miért hagyja ki épp a pneumát, mint az Istennel való kapcsolathoz oly elengedhetetlen
belső alkotórészt.
Ugyanígy merész dolog lenne tehát messzemenő következtetéseket levonni a trichotomisták egyik
leggyakrabban hangoztatott Igéjéből, az 1 Thessz 5:23-ból az ember belső felépítésére vonatkozóan:
1 Thessz 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti
egész valótok, mind szellemetek (pneuma), mind lelketek (pszüché), mind testetek
(szóma) feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
ESV

1 Thessz 5:23 Now may the God of peace himself sanctify you
completely, and may your whole spirit and soul and body be kept
blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
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NTG

1 Thessz 5:23

Auvto.j de. o` qeo.j th/j eivrh,nhj a`gia,sai u`ma/j
o`lotelei/j( kai. o`lo,klhron u`mw/n to. pneu/ma kai. h` yuch. kai. to.
sw/ma avme,mptwj evn th/| parousi,a| tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/
Cristou/ thrhqei,hÅ
Hová tűnt például az elme vagy a szív ebből a felsorolásból? Azt talán nem kell tisztán tartani?
Lehetséges, hogy a lista nem teljes? Lehetséges, hogy Pál nem antropológiai leírást akar adni
nekünk, hanem egyszerűen arra bíztat, amit korábban így fogalmazott meg:
1 Thessz 3:13 Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a
mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel
egyetemben.
Ahogy fentebb bemutattam, a szív ugyanúgy megfeleltethető az ember nem materiális részének,mint
a pszüché és a pneuma, melyeket nagyon gyakran egymás szinonímájaként használ a Szentírás.

A Zsid 4:12 értelmezése
Hogyan értelmezzük mindezek fényében a trichotomisták másik leggyakrabban idézett igeversét, a
Zsid 4:12-őt? A pszüché és pneuma, mint az ember nem materiális részének 2 alkotóeleme szerepel
itt vagy szinoním kifejezésekkel van dolgunk, melyek az ember legbensőbb (immateriális) részére
utalnak? Miért pont az izületeket és a velőket említi Pál? Ezek párhuzamban értendők a pszüchével és
pneumával?
Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és
elhat a léleknek (pszüché) és szellemnek (pneuma), az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és indulatait.
ESV

Zsid 4:12 For the word of God is living and active, sharper than
any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of
joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the
heart.

NTG

Zsid 4:12 Zw/n ga.r o` lo,goj tou/ qeou/ kai. evnergh.j kai.
tomw,teroj u`pe.r pa/san ma,cairan di,stomon kai. dii?knou,menoj
a;cri merismou/ yuch/j kai. pneu,matoj( a`rmw/n te kai. muelw/n( kai.
kritiko.j evnqumh,sewn kai. evnnoiw/n kardi,aj\

Szigorúan véve itt sem csupán kettő, hanem 3 összetevő szerepel: pszüché, pneuma, szív. Ez
esetben pedig a szívnek vannak “gondolatai”, nem az elmének, ami összhangban van az ÓSZ-gel:
Gen 6:5 És látá az ùr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve
gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz,
Úgy gondolom, itt is, a korábban említett Igékhez hasonlóan, csupán egy hendiadüszről van szó. A
Zsid 4:12-ben szereplő elkülönítés, szétválasztás (merismou, meriszmu) nem feltétlenül a szellem és
a lélek egymástól való elválasztását jelenti (noha ez is egy helyes értelmezése lehet az itt szereplő
görög kifejezésnek, ld. pl. Ef 4:8), hanem sokkal inkább magának a felsorolt részeknek a
„kettéhasítását”. Vagyis sokkal inkább úgy tűnik, hogy arról van itt szó, hogy az Ige kardja belehasít
mind a lélekbe mind a szellembe, azaz az ember belső nem materiális részébe (akárhány kifejezéssel
utaljunk is arra), hogy megviszgálja, megítélje és elkülönítse egymástól az ott belül, összefoglaló
néven: a szívben dédelgetett gondolatokat és indulatokat. Ez olyan, mintha lenne az asztalon egy
sárgadinnye meg egy görögdinnye. A konyhakést nem arra fogom használni, hogy elválasszam
egymástól a két dinnyét, hanem, hogy mindkettőt felhasogassam vele.
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Mit mondjunk tehát?
Nem tagadom, hogy vannak nüasznyi eltérések a pneuma és pszüché jelentései között, ám a
fentiekben vizsgált Igék alapján láthatjuk, hogy használatukat és funkciójukat tekintve nagyon gyakran
egymással felcserélhető, rokonértelmű kifejezésekkel van dolgunk és ezért igen nagy merészség
lenne messzemenő következtetéseket levonni, netalán komolyabb teológiai tantételeket
megfogalmazni vagy lekigondozói módszereket kidolgozni az ember ezen Igék (1 Thessz 5:23 és Zsid
4:12) alapján történő felosztására, e két fogalom jelentésbeli különbözőségére vagy akár az egyes
alkotórészek funkcióinak önkényes (csupán néhány kiragadott igehely alapján történő)
meghatározására alapozva.
Több fenti Igéből is világosan kiderült, hogy a két nem materiális alkotórész funkcióját tekinve messze
nem különböztethető meg olyan határozottan, ahogy azt a trichotomisták állítják. Nem csak a
pneumájával képes az ember Istennel kapcsolatba lépni vagy kapcsolatot tartani, hanem a nefeshével
is, hogy csak az egyik leglényegesebb félreértést említsem.
Úgy gondolom, hogy nem mehetünk messzebb annál, amit e tanulmány bevezetőjében is
hangsúlyoztam, hogy t.i. a Szentírás az embert egy egységes lényként szemléli és alapvetően két
egymástól el nem választható részét különbözteti meg: egy belső, nem materiális, láthatatlan részt és
egy külső materiális, látható részt (Rm 7:22; 2 Kor 4:16). A belső részre gyakran egyetlen szóval
(pszüché vagy pneuma vagy pnoé vagy szív vagy értelem vagy egész benső) vagy a nyomatékosítás
kedvéért kettő vagy három, rokonértelmű szóval utalnak a szentírók, míg a külső (materiális) részre
vagy a szarxot vagy a szómát használják (illetve az ÓSZ-ben a „gyomor”-t). Helyesebb talán úgy
fogalmaznunk, hogy a lélek, szellem, szív, elme kifejezések nem egymástól különböző és
elkülöníthető „alkotóelemei” az ember nem matriális részének, hanem különböző megközelítési módjai
(vagy aspektusai) az ember teljes és egységes személyiségének. Ezek legtöbbször egymással
felcserélhetők, de a kontextustól függően különböző hangsúllyal bírhatnak.
A Zsid 4:12 egszerűen arra utal, hogy a lényünk legbelsejét is megítéli/megvizsgálja Isten Igéje, amit
Pál is hangsúlyoz Krisztus visszajövetelével kapcsolatban az 1 Kor 4:5-ben:
1 Kor 4:5 Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az ùr, aki egyrészt világra hozza a
sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait...
Ha pedig mégis ragszkodunk hozzá, hogy a Zsid 4:12-ben az ember felépítésének pontos leírásáról
van szó, akkor kénytelenek vagyunk azt is kimondani ezen Ige alapján, hogy ezek szerint az ember
materiális része is izületekre és velőkre osztható csupán. Azt azonban biztosan tudhatjuk, hogy az
ember materiális része ennél sokkal több összetevőből áll.
Mi a helyzet az 1 Kor 2:14-15-tel?
Pál kétféle embert különböztet meg:
1 Kor 2:14-15 Érzéki (pszühikosz) ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének
(pneuma) dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek
15
meg.
A lelki (pneumatikosz) ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik
meg.
1 Kor 2:14 The natural person does not accept the things of the Spirit
of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them
15
because they are spiritually discerned. The spiritual person judges
all things, but is himself to be judged by no one.
1 Kor 2:14 yuciko.j de. a;nqrwpoj ouv de,cetai ta. tou/ pneu,matoj
tou/ qeou/\ mwri,a ga.r auvtw/| evstin kai. ouv du,natai gnw/nai( o[ti
pneumatikw/j avnakri,netaiÅ 15 o` de. pneumatiko.j avnakri,nei Îta.Ð
pa,nta( auvto.j de. u`pV ouvdeno.j avnakri,netaiÅ
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Ez a megkülönböztetés nem az ember immateriális részének az összetételéről szól, hanem
egyszerűen arról, hogy vannak olyan emberek (pneumatikosz), akikben Isten Lelke lakik, akik Isten
Lelkének uralma és irányítása alatt élnek, mert a Lélek által már megvilágosodtak; és vannak olyan
emberek (pszühikosz), akikben nincs Isten Lelke és akik csak természeti szinten élik az életüket, a
saját belső megérzéseiket követve. Jellemzőkről és nem alkotóelemekről van tehát itt szó.
Egy érdekes összefüggés
Nem kizárt, hogy a Zsid 4:12 hátterében az 1 Krón 28:9 áll (mely szókincsében is sok hasonlóságot
mutat), melyben Dávid Salamont arra kéri, hogy ismerje meg Istent és szolgálja őt teljes szívvel és
törekvő lélekkel, mert Isten vizsgálja a szíveket=szándékokat=gondolatokat.
1 Krón 28:9 Te azért fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes
szívvel (léb/kardia) és jó lélekkel (nefesh/pszüché); mert az ùr minden szívet vizsgál/kutat
és minden emberi gondolatot jól ért.
ESV

1 Krón 28:9 "And you, Solomon my son, know the God of your
father and serve him with a whole heart and with a willing mind, for the
LORD searches all hearts and understands every plan and thought. If
you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will
cast you off forever.
LXX

1 Krón 28:9 kai. nu/n Salwmwn ui`e, mou gnw/qi to.n qeo.n tw/n
pate,rwn sou kai. dou,leue auvtw/| evn kardi,a| telei,a| kai. yuch/|
qelou,sh| o[ti pa,saj kardi,aj evta,zei ku,rioj kai. pa/n evnqu,mhma
gignw,skei eva.n zhth,sh|j auvto,n eu`reqh,setai, soi kai. eva.n
katalei,yh|j auvto,n katalei,yei se eivj te,loj

^ybiøa' yhe’l{a/-ta, •[D: ynI³b.-hmo)l{v. hT'äa;w> 1 Krón 28:9
hw"ëhy> vrEäAD ‘tAbb'l.-lk' yKiÛ hc'êpex] vp,n<åb.W ‘~lev' bleÛB. WhdEªb.['w>
WNb,Þz>[;T;(-~aiw> %l'ê aceM'äyI ‘WNv,’r>d>Ti-~ai( !ybi_me tAbßv'x]m; rc,yEï-lk'w>
`d[;(l' ^ïx]ynIz>y:
BHS

A Példabeszédek írója is hasonló gondolatokat feszeget:
Péld 24:12 Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja a szíveket, ő érti, és
a ki őrzi a te lelkedet (nefesh/pnoé), ő tudja? És kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
ESV

Péld 24:12 If you say, "Behold, we did not know this," does not he
who weighs the heart perceive it? Does not he who keeps watch over
your soul know it, and will he not repay man according to his work?
LXX

Péld 24:12

eva.n de. ei;ph|j ouvk oi=da tou/ton gi,nwske o[ti ku,rioj
kardi,aj pa,ntwn ginw,skei kai. o` pla,saj pnoh.n pa/sin auvto.j
oi=den pa,nta o]j avpodi,dwsin e`ka,stw| kata. ta. e;rga auvtou/

!kEÜto«-al{h] hz<ï Wnò[.d:çy"-al{ é!he rm;ªato-yKi( Péld 24:12
~d"äa'l. byviÞhew> [d"_yE aWhå ^v.p.n:â rcEånOw> !ybiªy"-aWh) ŸtAB’li
`Al*[\p'K.
BHS

Megj.: Az LXX nem pszüchének (léleknek), hanem pnoé-nak (leheletnek) fordítja a nefesht.
Ugyanerre utalhat Simeon, Máriának tett kijelentése is a templomnál:
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Lk 2:35 Sőt a te lelkedet (pszüché) is általhatja az éles tőr; hogy sok szív (kardia) gondolatai
nyilvánvalókká legyenek.
ESV

Lk 2:35 (and a sword will pierce through your own soul also), so
that thoughts from many hearts may be revealed."

NTG

Lk 2:35 kai. sou/ Îde.Ð auvth/j th.n yuch.n dieleu,setai r`omfai,a&
o[pwj a'n avpokalufqw/sin evk pollw/n kardiw/n dialogismoi,Å

Függelék
Fordítási „inkozisztenciák” a Jézus és az apostolok által is használt görög ÓSZ-ben (LXX),
melyek szintén a ruah/pneuma és a nefesh/pszüché és más fogalmak felcserélhetőségét jelzik.
A Gen 41:8 héber szövege szerint a Fáraó (azaz egy pogány ember) ruah-ja nyugtalankodott, amikor
álmot látott, ám az LXX „nagyvonalúan” pszüchével fordítja a héber ruah-ot:
Gen 41:8 Reggelre kelvén, nyugtalankodék lelkében (ruah/pszüché), elkülde azért és
egybehívatá Égyiptom minden jövendőmondóját, és minden bölcsét és elbeszélé nékik a
Faraó az ő álmát, de senki sem vala, ki azokat megmagyarázta volna a Faraónak.
ESV

Gen 41:8 So in the morning his spirit was troubled, and he sent
and called for all the magicians of Egypt and all its wise men. Pharaoh
told them his dreams, but there was none who could interpret them to
Pharaoh.

LXX

Gen 41:8 evge,neto de. prwi. kai. evtara,cqh h` yuch. auvtou/ kai.
avpostei,laj evka,lesen pa,ntaj tou.j evxhghta.j Aivgu,ptou kai.
pa,ntaj tou.j sofou.j auvth/j kai. dihgh,sato auvtoi/j Faraw to.
evnu,pnion kai. ouvk h=n o` avpagge,llwn auvto. tw/| Faraw

ar"²q.YIw: xl;ªv.YIw: AxêWr ~[,P'äTiw: ‘rq,Bo’b; yhiÛy>w: Gen 41:8
‘~h,l' h[oÜr>P; rPe’s;y>w: h'ym,_k'x]-lK'-ta,w> ~yIr:ßc.mi yMeîjur>x;-lK'-ta,
`h[o)r>p;l. ~t'ÞAa rtEïAP-!yaew> Amêl{x]-ta,
BHS

Ugyanezt látjuk az Ézs 57:15-ben:
Ézs 57:15 Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent:
Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos lelkűvel (ruah/pszüché)
is,
ESV

Ézs 57:15 For thus says the One who is high and lifted up, who
inhabits eternity, whose name is Holy: "I dwell in the high and holy
place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive
the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite.
LXX

Ézs 57:15

ta,de le,gei ku,rioj o` u[yistoj o` evn u`yhloi/j
katoikw/n to.n aivw/na a[gioj evn a`gi,oij o;noma auvtw/| ku,rioj
u[yistoj evn a`gi,oij avnapauo,menoj kai. ovligoyu,coij didou.j
makroqumi,an kai. didou.j zwh.n toi/j suntetrimme,noij th.n
kardi,an

Amêv. vAdåq'w> ‘d[; !kEïvo aF'ªnIw> ~r"ä rm;øa' hko’ •yKi

BHS

Ézs 57:15
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x:Wrå ‘tAyx]h;l. x:Wrê-lp;v.W ‘aK'D:-ta,w> !AK+v.a, vAdßq'w> ~Arïm'
`~yai(K'd>nI bleî tAyàx]h;l.W* ~yliêp'v.
Más helyen az LXX értelemmel (dianoia) fordítja a héber szív (léb) szót (megj.: a Károli is ugyanilyen
nagyvonalúan fordít):
Péld 2:10 Mert bölcseség megy a te elmédbe (léb/dianoia), és a tudomány a te lelkedben
(nefesh/pszüché) gyönyörűséges lesz.
ESV

Péld 2:10 for wisdom will come into your heart, and knowledge will
be pleasant to your soul;

LXX

Péld 10 eva.n ga.r e;lqh| h` sofi,a eivj sh.n dia,noian h` de.
ai;sqhsij th/| sh/| yuch/| kalh. ei=nai do,xh|

`~['(n>yI ^ïv.p.n:l>) t[;d:ªw>÷ ^B<+lib. hm'äk.x' aAbåt'-yKi(

BHS Péld 10

Ez egy újabb parallelizmus, melyből ismét egyértelművé válik, hogy a szív/értelem és lélek
(nefesh/pszüché) fogalmak is felcserélhetők egymással.
A Józs 22:5-ben is értelemmel (dianoia) fordítja az LXX a héber szív (léb) kifejezést.
Józs 22:5 Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, a melyet
parancsolt néktek Mózes az ùrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat a ti Isteneteket, és
járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és
szolgáljatok néki teljes szívetekből (léb/dianoia) és teljes lelketekből (nefesh/pszüché).
ESV

Józs 22:5 Only be very careful to observe the commandment and
the law that Moses the servant of the LORD commanded you, to love
the LORD your God, and to walk in all his ways and to keep his
commandments and to cling to him and to serve him with all your
heart and with all your soul."

LXX

Józs 22:5 avlla. fula,xasqe poiei/n sfo,dra ta.j evntola.j kai.
to.n no,mon o]n evnetei,lato h`mi/n poiei/n Mwush/j o` pai/j kuri,ou
avgapa/n ku,rion to.n qeo.n u`mw/n poreu,esqai pa,saij tai/j o`doi/j
auvtou/ fula,xasqai ta.j evntola.j auvtou/ kai. proskei/sqai auvtw/| kai.
latreu,ein auvtw/| evx o[lhj th/j dianoi,aj u`mw/n kai. evx o[lhj th/j
yuch/j u`mw/n

hw"åc.Mih;-ta, tAf’[]l; daoªm. Wråm.vi Ÿqr:ä Józs 22:5
hb'h]a;l.û èhw"hy>-db,[,( hv,ämo é~k,t.a, hW"åci rv<åa] éhr"ATh;-ta,w>
wyt'ÞwOc.mi rmoðv.liw> wyk'²r"D>-lk'B. tk,l,ól'w> ~k,øyhel{)a/ hw"“hy>-ta,
`~k,(v.p.n:-lk'b.W ~k,Þb.b;l.-lk'B. Ad§b.['l.W Ab+-hq'b.d"l.W
BHS

Egy helyen az LXX pszüchének fordítja a héber szívet (léb):
Ézs 7:2 És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula
szíve (léb/pszüché) s népének szíve (léb/pszüché), a mint megindulnak az erdő fái a szél
miatt.
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ESV

Ézs 7:2 When the house of David was told, "Syria is in league with
Ephraim," the heart of Ahaz and the heart of his people shook as the
trees of the forest shake before the wind.
LXX

Ézs 7:2 kai. avnhgge,lh eivj to.n oi=kon Dauid le,gontej
sunefw,nhsen Aram pro.j to.n Efraim kai. evxe,sth h` yuch. auvtou/
kai. h` yuch. tou/ laou/ auvtou/ o]n tro,pon o[tan evn drumw/| xu,lon
u`po. pneu,matoj saleuqh/|

~yIr"+p.a,-l[; ~r"Þa] hx'(n"ï rmoêale ‘dwID" tybeÛl. dG:©YUw: Ézs 7:2
`x:Wr)-ynEP.mi r[;y:ß-yce[] [;AnðK. AMê[; bb;äl.W ‘Abb'l. [n:Y"Üw:
BHS

A Péld 24:12 görög fordítása (LXX) nem pszüchének (léleknek), hanem pnoé-nak (leheletnek) fordítja
a nefesht, ld. fentebb.
Néhány érdekes Ige, melyben a ruach/pneuma szó szerepel “meglepő kontextusban”
Szihonnak nem a lelkét (nefesh/pszüchéjét), hanem a szellemét (ruah/pneumáját) keményíti meg
Isten:
Deut 2:30 De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert
megkeményítette volt az ùr, a te Istened az ő lelkét (ruah/pneuma), és engedetlenné tette az
ő szívét (léb/kardia), hogy a te kezedbe adja őt, a mint nyilván van e mai napon.
ESV

Deut 2:30 But Sihon the king of Heshbon would not let us pass by
him, for the LORD your God hardened his spirit and made his heart
obstinate, that he might give him into your hand, as he is this day.

LXX

Deut 2:30

kai. ouvk hvqe,lhsen Shwn basileu.j Esebwn
parelqei/n h`ma/j diV auvtou/ o[ti evsklh,runen ku,rioj o` qeo.j h`mw/n
to. pneu/ma auvtou/ kai. kati,scusen th.n kardi,an auvtou/ i[na
paradoqh/| eivj ta.j cei/ra,j sou w`j evn th/| h`me,ra| tau,th|

WnrEÞbi[]h; !ABêv.x, %l,m,ä ‘!xoysi hb'ªa' al{åw> Deut 2:30
Abêb'l.-ta, ‘#Meaiw> AxªWr-ta, ^yh,øl{a/ hw"“hy> •hv'q.hi-yKi( AB+
`hZ<)h; ~AYðK; ^ßd>y"b. ATïTi ![;m;²l.
BHS

Valószínűleg itt is parallelizmussal van dolgunk: szellem megkeményítése = szív engedetlenné tétele.
Pont ezen változtat Isten az újjászületéskor, ld. fent az Ez 36:26 magyarázatát.
Tiglath-Pileszernek (másik nevén Pulnak), tehát egy pogány újjá nem született embernek is a
ruah/pneumáját indította föl Isten:
1 Krón 5:26 Felindítá azért az Izráel Istene Pulnak, az Assiriabeli királynak lelkét
(ruah/pneuma) és Tiglát-Pilnésernek, az assiriai királynak lelkét (ruah/pneuma), és fogva
elvivé őket, a Rúbenitákat, a Gáditákat és a Manasse félnemzetségét is; és elvivé őket
Haláhba és Háborba, Hárába és a Gózán folyóvizéhez mind e mai napig.
ESV

1 Krón 5:26 So the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of
Assyria, the spirit of Tiglath-pileser king of Assyria, and he took them
into exile, namely, the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of
Manasseh, and brought them to Halah, Habor, Hara, and the river
Gozan, to this day.
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LXX

1 Krón 5:26 kai. evph,geiren o` qeo.j Israhl to. pneu/ma Falwc
basile,wj Assour kai. to. pneu/ma Qaglaqfalnasar basile,wj
Assour kai. metw,|kisen to.n Roubhn kai. to.n Gaddi kai. to. h[misu
fulh/j Manassh kai. h;gagen auvtou.j eivj Calac kai. Cabwr kai.
evpi. potamo.n Gwzan e[wj th/j h`me,raj tau,thj

lWPå Ÿx;Wrå-ta, laeør"f.yI yhe’l{a/ •r[;Y"w: 1 Krón 5:26
‘~leg>Y:w: rWVêa; %l,m,ä ‘rs,n<’l.Pi tg:ÜL.Ti ‘x:Wr’-ta,w> rWVªa;-%l,m,(
rAbÝx'w> xl;’x.l; ~aeybiy>w:û hV,_n:m. jb,veä yciÞx]l;w> ydIêG"l;w> ynIåbeWarl'
p `hZ<)h; ~AYðh; d[;Þ !z"ëAG rh:ån>W ‘ar"h'w>
BHS

A filiszteusoknak és araboknak is a ruahját indította fel az Úr (2Krón 21:16). Ld. még a fentebb említett
Igéket, melyek a pneuma bűnösségéről, beszennyeződéséről és Isten iránt hűtlenné válásáról szólnak
(Jak 4:5; 2 Kor 7:1; Zsolt 78:8).
További érdekes igeszakaszok
Érdekes, hogy Elízeus azért könyörög, hogy a nefesh térjen vissza a halott gyermekbe, nem könyörög
külön a ruah-ért:
1 Kir 17:21 És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az ùrhoz, mondván: Én Uram,
22
Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét (nefesh/pszüché) ő belé! És meghallgatta az ùr
Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek (nefesh), és megélede.
ESV

1 Kir 17:21 Then he stretched himself upon the child three times
and cried to the LORD, "O LORD my God, let this child's life come into
22
him again." And the LORD listened to the voice of Elijah. And the life
of the child came into him again, and he revived.

LXX

1 Kir 17:21 kai. evnefu,shsen tw/| paidari,w| tri.j kai.
evpekale,sato to.n ku,rion kai. ei=pen ku,rie o` qeo,j mou
evpistrafh,tw dh. h` yuch. tou/ paidari,ou tou,tou eivj auvto,n 22 kai.
evge,neto ou[twj kai. avnebo,hsen to. paida,rion

ar"îq.YIw: ~ymiê['P. vl{åv' ‘dl,Y<’h;-l[; ddEÛmot.YIw: 1 Kings 17:21
hZ<ßh; dl,Y<ïh;-vp,n<) an"± bv'T'î yh'êl{a/ hw"åhy> rm:+aYOw: hw"ßhy>-la,
dl,Y<±h;-vp,n<) bv'T'ów: WhY"+liae lAqåB. hw"ßhy> [m;îv.YIw: `AB*r>qi-l[;
`yxiY<)w: ABàr>qi-l[;
BHS

22

A nefesh igei alakban felfrissülést jelent:
Ex 31:17 Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az ùr
a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott (wajjinnáfas).
Ex 31:17 It is a sign forever between me and the people of Israel that
in six days the LORD made heaven and earth, and on the seventh day
he rested and was refreshed.
Exodus 31:17 evn evmoi. kai. toi/j ui`oi/j Israhl shmei/o,n evstin
aivw,nion o[ti evn e]x h`me,raij evpoi,hsen ku,rioj to.n ouvrano.n kai.
th.n gh/n kai. th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| evpau,sato kai. kate,pausen
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~ymiªy" tv,veä-yKi ~l'_[ol. awhiÞ tAaï laeêr"f.yI ynEåB. ‘!ybeW ynI©yBe Exodus 31:17
tb;Þv' y[iêybiV.h; ‘~AYb;W #r<a'êh'-ta,w> ~yIm:åV'h;-ta, ‘hw"hy> hf'Û['
`vp;(N"YIw:
A neshama lélegzetet/lélegzőt/leheletet jelent:
Józs 11:11 És levágának minden lelket (neshama/pnoé), a mely benne vala, megölvén őket
fegyver élével; nem maradt meg egy lélegző (neshama/pnoé) sem; Hásort pedig tűzzel
égeté meg.
ESV

Józs 11:11 And they struck with the sword all who were in it,
devoting them to destruction; there was none left that breathed. And
he burned Hazor with fire.

LXX

Józs 11:11 kai. avpe,kteinan pa/n evmpne,on evn auvth/| evn xi,fei
kai. evxwle,qreusan pa,ntaj kai. ouv katelei,fqh evn auvth/| evmpne,on
kai. th.n Aswr evne,prhsan evn puri,

~rEêx]h;( ‘br<x,’-ypil. HB'Û-rv,a] vp,N<“h;-lK'-ta, WKY:w:û Józs 11:11
`vae(B' @r:ïf' rAcàx'-ta,w> hm'_v'n>-lK' rt:ßAn al{ï
BHS

Dávidnak is a nefesh/pszüchéje háborodott meg:
Zsolt 6:3 (6:4) Lelkem (nefesh/pszüché) is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen?
ESV

Zsolt 6:3 My soul also is greatly troubled. But you, O LORD- how
long?

LXX

Zsolt 6:4

kai. h` yuch, mou evtara,cqh sfo,dra kai. su, ku,rie e[wj

po,te

`yt'(m'-d[; hw"©hy>÷ ÎhT'îa;w>Ð ¿T.a;w>À dao+m. hl'äh]b.nI yvip.n:w>â
A Num 16:22 szerint Isten minden test (baszar/szarx) ruah/pneumájának Istene.

BHS

Zsolt 4

