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Keresztyén körökben elterjedt az a nézet, hogy 
a Biblia szóhasználatán alapuló beosztás ez: az 
ember személyisége három összetevőből áll, 
mégpedig test lélek és szellem, azzal az indok-
lással, hogy ezzel az Újszövetség görög szóhasz-
nálatát követjük a következő séma szerint:

 
το σωμα  to szóma  a test
η ψυχη  hé pszüché  lélek
το πνευμα  to pneuma  szellem 

Ez a szóhasználat sem a Károlyi-fordítást, sem 
a protestáns új fordítást nem követi, mégis, 
ennek ellenére sokan képviselik azt, hogy ez a 
bibliai alapon álló szóhasználat. Nézzük meg 
akkor, hogy a Biblia, különösen az Újszövetség 
hogyan, milyen fogalmakkal szól az emberről. 
A hármas beosztás azért is népszerű, mert ön-
magában is van valamiféle rendszerező jellege, 
a hármas szám a teljesség látszatát sugallja, de 
rögtön meg kell jegyezni, hogy ennek a beosz-
tásnak az a legnagyobb hibája, hogy kimarad 
belőle a negyedik szó, a η σαρξ (hé szarksz), 
a test szó.  Ez jelenti először is az emberi tes-
tet, sőt, szimbolikus értelemben a testi életet. 
Ilyen negatív értelemben szerepel pl. a 2Kor 
10,2-ben, ahol test szerinti életmódot jelenti, 
ugyanakkor a Jn 1,12-ben ez szerepel Jézus 
testetöltéséről – az ige testté lett: ο λογος σαρξ 
εγενετο. 

A szóhasználat kérdését erősen befolyásol-
ta az, hogy 1950 és 1990 között Magyaror-
szágon nem engedélyezték hitépítő irodalom 
nyomtatását, és ezt a hiányt a németországi 
stuttgarti evangéliumi iratmisszió igyekezett 
pótolni úgy, hogy sok német és angol nyel-
vű hitépítő könyvet lefordítottak és ingyen is 
eljuttatták hozzánk. Ezekben a könyvekben 
jelent meg először a lélek és a szellem szavak 
fenti értelemben vett használata. Erre a köny-
vek előszavában utaltak is, azt azonban nem 
jelezték, hogy itt igazából nem bibliafordítási 
kérdésről volt szó, hanem a németből vagy an-
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golból a magyarra való fordítás során jött elő a kérdés: a német die Seele – angolul the 
soul és a der Geist – ghost – spirit szavak magyar megfelelőjét vélték így megtalálni. 
Mindenesetre nagy hatása volt a szóhasználatra. Készült olyan bibliafordítás is, pl. a 
Csia Lajos-féle fordítás, amely ezt konzekvensen alkalmazta. Így lett a Szentlélekből is 
Szent Szellem bizonyos körök szóhasználatában. Ezzel azonban az a gond, hogy a mai 
köznapi nyelvben a szellem kísértetet jelent, az irodalmi nyelvben is más a jelentése, 
mint a bibliai fogalomnak. Gondoljunk pl. a továbbképzett alakjaira: mennyire mást 
jelent, hogy valaki milyen szellemben végzi munkáját, a szellemes szó is más értelmű, 
a szellemi munka pedig az intellektuális, értelmiségi munkát jelöli a fizikai munka 
ellentéteként. Mindezek miatt a szellem szó használata esetenként félreérthető.

A hármas felosztáson túl

A σωμα általában testet jelöl szervezet értelemben is, több helyen az egyházról azt 
olvassuk, hogy Krisztus teste, mindig σωμα χριστου, ugyanakkor néha hangsúlyosan 
a halandó test, pl. a Mt 10,28-ban: „Ne attól féljetek, aki csak a testet [szóma] öli 
meg, hanem attól, aki az életet is elveszti”. Itt pedig az életet a ψυχη szó jelöli! Vigyáz-
nunk kell, hogy ne a mai szóhasználat felől értsük a görög kifejezést, mert az orvosi 
pszichológia és a pszichiátria, a ψυχη szó szűkebb értelmét alapul véve az emberi 
agyműködés és a gondolkodás betegségeivel foglalkozik, de a Bibliában a ψυχη az 
életet, a létezést jelenti. Amikor a gyermek Jézussal szülei Egyiptomba menekülnek, 
a mennyei angyaltól látásban József ezt a jó hírt kapja, térjetek vissza, mert meghal-
tak, akik a gyermeket meg akarták ölni: τεθνηκασιν γαρ οι ζητουντες την ψυχην του 
παιδιου, tehát az életét (pszüchéjét!) akarták elvenni. A Mt 2,20-ban szereplő kifeje-
zés jelentheti nemcsak a puszta létet, hanem a megélhetést és általában is az életet.  
A hegyi beszédben Jézus az aggodalmaskodástól óvja követőit: „ne aggodalmaskod-
jatok életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok”. Itt az szerepel: 
περι την ψυχην. A pszüché ezen a helyen is az életet jelenti (Mt 6,25), amit óvni kell, 
de el is lehet veszíteni. Hasonlóan a Jn 12,25-ben: aki szereti az életét, elveszti azt, aki 
pedig gyűlöli az életét ebben a világban, az örök életre őrzi meg azt. A jó pásztorról 
beszélve Jézus a következőt mondja: την ψυχην αυτου adja a juhokért. Amikor pedig 
saját magáról szól, azaz, hogy van hatalma letenni az életét, majd újra felvenni, min-
dig a ψυχη szó szerepel (Jn 10,1). Ennek megfelelően a szóból képzett melléknév a 
pszüchikosz mindig azt jelenti, hogy a földi élettel kapcsolatos, esetenként éppen az 
isteni, vagy fentről való dolgok ellentéteként, pl. ahogy a 1Kor 2,14-ben szerepel: az 
élő (evilági) ember nem fogadhatja be Isten lelkének dolgait. Itt a ψυχικος ανθρωπος 
kifejezés szerepel! Még negatívabb értelmű a jelentése Jak 3,15-ben: „ez a bölcsesség 
nem fentről való, hanem földi, emberi (görögül ψυχικος!) és ördögi”. Ugyanígy Pál 
a feltámadásról szóló tanításban ezt mondja: „elvettetik érzéki test, feltámad a lelki 
test”. A halandó, azaz érzékelhető (!) test neve itt σομα ψυχικον, a lelki test pedig σομα 
πνευματικον. A fordítás Károlyitól származik, de időközben a nyelv sokat változott. 
Az érzéki ma valamiféle érzékiséget, pl. erotikát jelent, eredetileg az érzéki itt ezt je-
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lentette: evilági, érzékelhető, fizikai, empirikus, ezzel szemben pedig a pneumatikus 
az, amit emberileg nem tudunk érzékelni. Mivel mára az érzéki már mást jelent, a 
legújabb bibliarevizióban (RUF2014) már földi test és lelki test szerepel.

Jézus halálakor ezt olvassuk: πατηρ, εις τας χειρας σου παραθιτεμαι το πνευμα μου, 
τουτε δε ειπων εξεπνευσεν (Lk 23,46). A πνευμα a test halálakor nem hal meg, hanem 
visszatér a mennyei Atyához, ilyen értelemben „halhatatlan”. Ezzel el is jutottunk 
a pneuma értelmezéséhez. A szó a görögben a πνευω, fúj igéből származik. Jézus 
a Nikodémussal való beszélgetésben (Jn 3,5-10) a Szentlelket a szélhez hasonlítja:  
το πνευμα πνει egyszerre jelenti, hogy a szél fúj vagy a lélek hat. Éppen ezért nehéz 
lefordítani, mert Jézus a lelki dolgokról beszél, az ujjászületésről, de Nikodémus ezek 
földi értelménél nem tud továbblépni. A kifejezés abból a képből kiindulva érthe-
tő, hogy a teremtésnél Isten élő lelket lehelt, fújt az addig élettelen emberbe. Jézus 
halálakor is azt olvassuk, hogy kilehelte lelkét εξεπνευσεν, ennek a pneuó igének a 
fordított irányra utaló igekötős alakjával kifejezve εξ πνευω.

A σαρξ – ψυχη – πνευμα helyes értelmezése tehát ez: test – élet – lélek. Megkülön-
böztetésül, ha Isten lelkéről van szó, akkor abszolút értelemben a το πνευμα szerepel, 
esetleg a szent jelzővel. Ezért is van, hogy a pünkösdi történetben az erő kiáradásához, 
ami a Lélek igazi munkája, külső jelként a kívülállók által is érzékelhető szél kapcso-
lódik. A magyar lélek szó a lég, légzés szóban még élő szótőből származik. A 19. sz. 
végén mind református, mind evangélikus részről volt olyan javaslat, hogy az egyházi 
szóhasználatban a görög eredeti értelmét jobban tükröző nyelvújítási „szellet” szót 
kellene meghonosítani. Végül is a javaslatból nem lett semmi, ami talán jobb is, mert 
a szó nagyon félreérthető, esetleg nevetségesen hangzó is lett volna.

Összegzés

Szent Lélek, vagy Szentlélek szavunk tökéletesen visszaadja a görög eredeti értelmét, 
mivel a szent szó nálunk is arra utal, hogy itt valami isteni dologról van szó, megkü-
lönböztetésül az emberi lélektől. Az újabban terjedő és sokak által már szinte hitvallási 
kérdéssé tett Szent Szellem szó használata nem indokolt, mivel nem fejezi ki jobban, 
hogy miről van szó, sőt félreérthetőbb, ezért inkább kerülendő. Erre a problémára az 
apostoli hitvallás így felel: hiszem a testnek feltámadását: αναστασιν της σαρκος, tehát 
itt a σαρξ feltámadásáról van szó, ami magában foglalja a pszüché (az élet) és a pneu-
ma (a lélek) megelevenedését is. Végezetül: az ember élete titok, teljességgel meg nem 
érthetjük. A Szentírás sok mindenben segít minket a titok megfejtésében, és talán ez 
a rövid írás is segít az olvasónak egy kicsiny lépéssel közelebb merészkedni ehhez a 
csodához és beletekinteni a teremtés szépségébe. Mondjuk hát együtt Máriával (Lk 
1,46) magnificat anima mea Dominum, azaz magasztalja az én lelkem az Urat! Most 
már tudva, hogy az itt is szereplő latin anima, a görög pszüché megfelelője nem csak 
a lelket jelenti, hanem magát az életet, a teljes személyiséget.
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