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Πνεύμα και Πνοή

Ο Ιώβ 27 (κζ) : 3 δείχνει ότι “το πνεύμα” και “η πνοή” είναι το ίδιο πράγμα. Επιπλέον, ο Ιώβ λέει 
ότι αυτό το πνεύμα, ή η πνοή, είναι “εις τους μυκτήρας” του. Παρακαλώ να θυμηθείτε ότι ήταν “η 
πνοή” που έβαλε ο Θεός στους μυκτήρες του Αδάμ στην δημιουργία, Γεν. 2 (β) : 7. Έτσι, το πνεύμα
που επιστρέφει στο Θεό όταν κάποιος πεθάνει, είναι η πνοή της ζωής. Θυμηθείτε ότι το πνεύμα, ή
η πνοή, επιστρέφει στο Θεό κατά το θάνατο, αλλά όχι μια άυλη ψυχή. Ποτέ στη Γραφή δεν 
αναφέρεται ότι η άυλη ψυχή επιστρέφει στο Θεό κατά το θάνατο.
Η λέξη “πνοή” εδώ, δεν αναφέρεται στην κοινή αναπνοή, αλλά στην πνοή ή “η θεία σπίθα της 
ζωής”, που επιστρέφει στο Θεό κατά το θάνατο. Μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να δημιουργήσει τη 
ζωή και Αυτός διατηρεί τη δύναμη αυτή με αποκλειστικότητα.

Ψυχή
Στη δημιουργία, δύο πράγματα ενώνονται και συνθέτουν μια ψυχή: το σώμα και η πνοή. Εάν αυτά 
τα δύο πράγματα δεν ενωθούν, δεν υπάρχει ψυχή. Κατά το θάνατο, αυτά τα δύο πράγματα (σώμα 
και πνοή) χωρίζουν. Το σώμα επιστρέφει στο χώμα και η πνοή επιστρέφει στο Θεό, και ξανά η 
ψυχή παύει να υπάρχει. Η ψυχή δεν πάει πουθενά κατά το θάνατο. Απλώς παύει να υπάρχει.

Ένα απλό παράδειγμα θα βοηθήσει να αποσαφηνισθεί αυτό το σημείο. Ας υποθέσουμε ότι ενώνω 
ξύλα και καρφιά και φτιάχνω ένα κουτί: ξύλα και καρφιά = κουτί. Κατόπιν, ας υποθέσουμε ότι δε 
χρειάζομαι πλέον το κουτί, οπότε τραβώ τα καρφιά και τα αποσύρω, και στιβάζω τα ξύλα κάπου 
αλλού. Τι γίνεται το κουτί; Που πηγαίνει; Δεν πηγαίνει πουθενά. Απλώς παύει να υπάρχει. Το κουτί 
είναι ένας συνδυασμός δύο πραγμάτων. Δεν υπάρχει κουτί εάν δεν ενωθούν ξύλα και καρφιά. Και 
τα καρφιά και τα ξύλα υπάρχουν ακόμα, αλλά δεν υπάρχει κουτί, παρά μόνο όταν τα δύο ενωθούν. 
Έτσι και με την ψυχή: η πνοή υπάρχει και το σώμα επιστρέφει στο χώμα, αλλά δεν υπάρχει ψυχή 
εάν τα δύο δεν είναι ενωμένα.

Θάνατος, Ψυχή και Πνεύμα
Ο θάνατος δεν είναι ζωή στον ουρανό, στην κόλαση ή στο καθαρτήριο πυρ. Δεν υπάρχει ζωή 
κανενός είδους πουθενά. Στο θάνατο, η ψυχή δε ζει, το πνεύμα δε ζει. Καμιά σκιερή υπόσταση, 
κανενός είδους δε ζει. Είναι ακριβώς το αντίθετο της ζωής-ο θάνατος.

Οι λέξεις “ψυχή” και “πνεύμα” βρίσκονται στη Γραφή πάνω από 1600 φορές, αλλά ούτε μια φορά 
δεν αναφέρονται με την έννοια της ζωής ή της προσωπικότητας, της σοφίας ή της γνώσης, όταν 
είναι χωρισμένη από το σώμα. Η λέξη “ψυχή” έχει άλλες βασικές έννοιες στη Γραφή. Συνήθως 
σημαίνει ένας άνθρωπος ή μία ζωντανή ύπαρξη, Γεν. 2 (β) : 7. Αλλά μερικές φορές σημαίνει “ζωή”,
Ιώβ 12 (ιβ) : 10, και μερικές φορές σημαίνει απλώς το “νου” ή τη “νοημοσύνη”, Ψαλμοί 139 (ρλθ) :
14. Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, ο ορισμός είναι ίδιος: σώμα συν πνοή, ίσως ψυχή. Και σε όλες 
τις περιπτώσεις, η ψυχή δεν υπάρχει όταν το σώμα και η πνοή είναι χωρισμένα.


