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EMPATIA (a görögben: en=benn,
bele; Pathein=érezni). Az a képes
ség, amellyel megpróbáljuk beleélni
magunkat mások helyzetébe, hogy job
ban megértsük gondolkodásmódjukat,
magatartásukat.

EUTANAzIA. (A görögben: Eu = jó,
thanatosz=halál.) A gyógyíthatatlan be
tegek fájdalommentes, orvosilag végre
hajtott megölése. Nemcsak a keresztény
erkölcs, de az orvosi etika és valameny
nyi kultúrállam törvénye is tiltja a
gyilkosságnak ezt a "kegyes" módját:
még akkor is, ha azt maga a beteg
kéri. Különbözik tőle a betegség és a
haldoklás fájdalmainak enyhítése (pl.
morfiummal). Nem kötelező az sem,
hogy orvosi beavatkozással késleltessék
a biztos halált és meghosszabbítsák a
szenvedést, ha maga a beteg már ké
szen áll a halálra. Napjaink polgári
társadalmában újra sok szó esik az
eutanázia korlátolt engedélyezéséről.

Valamennyi keresztény egyház egyön
tetűen ellene van.

EVANGÉLIUM. (A görögben: eu=
jó, angelia = üzenet, hír.) A régebbi
egyházi szóhasználatban többnyire csak
az újszövetségi szentírásnak azt a négy
könyvét értették evangéliumon, amely
Jézus életét és működését írja le. (Má
té-Márk-Lukács-János evangélíuma.) A
Zsinat óta a szót ismét szívesen hasz
nálják őskeresztényi értelmében, mínt
"jó hírt", "örömhírt". Ez az örömhír:
hogy Isten nekünk embereknek a földi
léten túlmutató (azaz transzcendens)
hivatást adott; Isten gyermekei és egy
más testvérei vagyunk; bűneinket is
kész megbocsátani, ha egész szívvel
őfelé fordulunk; bennünket magunkat
tett munkatársaivá, az "örömhír" köz
vetítőivé más emberek számára. Evan
géliumi magatartást tanúsít, aki ilyen
elvek szerint él. "Evangelizáció" az
evangélium örömhírének mindennemű

továbbadása. Ezt a kifejezést azónban
többnyire leszűkítettebb értelemben
szokták használni: ilyenkor csak az
evangélium módszerileg jól átgondolt,
szervezett és egyházi intézményekkel
biztosított terjesztését (és megőrzését)

értjük evangelizáción. Az 1974 évi ró
mai Püspöki Szinodus tárgya éppen a
korszeru evangelizáció kérdése volt.

EXARCHATUS. (A görögben: exar
chos = vezető, elöljáró.) Csakis a keleti
egyházak szervezetében ismert szó. így
nevezik az. egyes patriarchátusok alá
tartozó, de földrajzilag távol eső földek
agyházkormányzatát, exarchának pedig
a pátriárkát helyettesítő püspököt. így
például mind a konstantinápolyi, mind
a moszkvai pátriárkának van nyugat
európai és van amerikai exarchája. A
keleti szertartású katolikus egyházak
nak is számos exarchátusuk van.

EXKOMMUNIKACIÚ: (A latinban:
ex = kí-, communio = közösség.) A kö
zösségből történő kizárás, kiközösítés.
(Régi nevén anatéma.). A legsúlyosabb
egyházi büntetés. Sohasem jelenti azt,
hogy valakit magából Krisztus egyházá
ból és ennek folytán magából az üd
vösségből zárnának ki (amint ezt sokan
vélik!). Jelenti azonban az egyház "asz
talközösségéből" való kizárást, azaz a
szentségek, főleg az Oltáriszentség vé
telétől való eltiltást. Egyetlen szélső

séges esetben Pál apostol is alkalma
zott ilyen büntetést. A későbbi száza
dok során gyakran hatalmi eszközzé
vált egyházfejedelmek kezében és visz
szaéltek vele, ami súlyosan csorbítot
ta az egyház becsületét a világ előtt,

Az újabb korban viszont inflációsze
rűen elszaporodtak a katolikus egyház
jogban azok a kiközösítések, amelyek
be valaki külön egyházbírósági ítélet
nélkül, automatikusan beleeshetett. A
zsinat óta ezekből egyeseket már visz
szavontak. A most készülő új egyházi
jogalkotás egyik feladata lesz, hogy
ezeket újra szabályozza, a visszaélések
és önkényességek ellen pedig az emberi
személy jogait biztosítsa.

"EX OPERE OPERATO". Latin teo
lógiai szakkifejezés a kegyelemtanban,
és azt jelenti: olyan cselekedet, amely
az érintett személy saját közreműkö

dése nélkül is (pl. a csecsemők keresz
telésekor) pusztán a "tett véghezvitelé
vel" megad valamilyen kegyelmet. Ha
a személy tudatos együttműködése is
szükséges, akkor "ex opere operantis"
ható kegyelemről beszélünk. (Pl. egy
szentbeszéd meghallgatásából származó
kegyelem, amelyben nyilván nem része
sül az a csecsemő, aki anyja karján
alva van jelen a beszéden.) A zsinat
előtti lelkipásztori gyakorlat nemegy
szer a képtelenségíg kisarkította az "ex
opere operato" elvét, amikor a pszicho
lógia, sőt a teológia szempontjait is tel
jesen kiiktatva, hajlandónak mutatko
zott kiszolgáltatni a keresztséget oly
szülők gyermekének, akinél bizonyos
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volt, hogy vallástalanul fogják nevelni.
Hasonló lelkipásztori abszurdum volt a
"keresztény nagykorúság szentségét", a
bérmálást" kisgyerekeknek kiszolgáltat
ni, - vagy a házasság szentségét meg
nyitni teljesen komolytalan szándékú
fiatalok előtt. Mindez abban a "má
gikus" elképzelésben történt, hogy a
szentség majd tudattalanul is "vala
miképpen hatni fog". A zsinatutáni lel
kipásztori gyakorlat ezért sokkal in
kább hangsúlyozza, hogy a kegyelem
(kivételektől eltekintve) csakis akkor
fejtheti ki hatását, ha megfelelő "em
beri", jelen esetben pszichológiai ala
pot, befogadó készséget talál.

E?,TAZIS. (A görögben: ek = kí-,
sztazíszwállás, hely.) Elragadtatás. Egy
házi nyelvhasználatban különleges
misztikai állapotot jelez, amelyben. a
lélek annyira közvetlenül kapcsolatba
kerül a hozzá szóló Istenhez; hogy át
menetileg a test érzéketlenné válik kül
ső érzékszervi behatolásokra. Ezt az
érzéktelenséget lélektanilag a bensőleg

"látott" vagy "hallott" dologra történő
felfokozott figyelem-összpontosítás okoz
za. A szentté avatott szentek többsé
gének nem volt elragadtatást élménye,
és maga az extázis sem bizonyítéka az
életszentségnek. Az igazi extázis és az
ál-mísztíkaí élmények megkülönbözteté
sét elsőként és legalaposabban a nagy
egyháztanító, Avilai Szent Teréz írásai
segítették elő, amelyek ma is alapjait
képezik a modern "metapszichikai" ku
tatásoknak. (Metapszichika: a rendkí
vüli lélektani jelenségek tudománya.)

EZOTERIKUS. Görög eredetű filozó
fiai szó, annyit jelent,' mint "csak be
avatottak számára érthető", - ellen
tétben az exoterikussal, ami kívülállók
tól is érthető. (Ez utóbbi szót sok
kal ritkábban használják, mint az ezo
terikust.) Régen egyes, főleg keleti val
Iások és szekták jellegzetessége volt az
"ezoterikus" magatartás: csak hosszú
előkészület és próbák után közölték a
beavatottakkal titkos tanításukat. A
kereszténység mindenkor mindenkié le
hetett. A III-V. századig találkozunk
ugyan a kereszténységnél is bizonyos
"titoktartási fegyelemmel" (díscíplína
arcaní), ami azt jelentette, hogy egyes
hittitkokról, főleg az Eucharisztiáról,
kívülállók és kezdő hitújoncok előtt még
nem beszéltek. Szükségképpen ezoteri
kus minden tudományág, amelyet csak
szakképzettséggel lehet elsajátítani: így
a teológia is. Mihelyt azonban teológiai
szakkérdéseket nem szakemberek egy
más közt, hanem hívek számára tár-
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gyalnak, szükséges, hogy egyrészt a
teológusok se beszéljenek teljesen szak
nyelven, másrészt a hívek is ismerjék
a fontosabb kifejezések és szavak ér
telmét. Jelen Kisszótárunk is ez·ta célt
szolgálja.

FAKULTAs (a latinban: képesség).
Egyházi nyelvben különleges "felha
talmazásokat" hívnak így, amelyek
egyébként a római Szentszéknek vol
nának fenntartva, de a pápa felhátal
mazza bizonyos cselekedetek [ogérvé
nyes el végzésére a püspököket, vagy
esetleg másokat. így például hazánk
ban mínden esperesnek fakultása van
ünnepélyesen bérmálni, még ha
nem is szoktak ezzel a jogukkal élni.

FELELŰSSÉG. A szó mindennapi ér
telme közismert. A zsinat azonban
erősen hangsúlyozta, hogy nemcsak sa
ját életünkért és a közvetlenül ránk
bízottakért tartozunk felelősséggel, ha
nem az egész keresztény közösségért
és az egész emberiségért is. (L. a "Gau
dium et Spes" Konstitúció 31, 55, 56
pontjait, valamint a Világiak apostol
ságáról és a missziókról szóló zsinati
dekrétumokat.) A régebbi idők erosen
individualista (= egyéni szempontokat
előtérbe állító) szemlélete főleg saját
üdvösségünk célját hangsúdyozta. Ma
azonban inkább megértjük, hogy még
az üdvösségünk is kétséges, ha nem
veszünk részt Krisztus országának
építésében. A közösségért való felelős

ségnek ez a felismerése első lépés az
ún. "keresztény nagykorúság" útján.

FENOMENOLOGIA (a görögben: fái
nó = napfényre jut; Iogía = tudó
mány, Innen a "fenomén" = jelen
ség). Oly tudomáriyos módszer, mely
elsősorban nem elvont kövétkeztetés
sei, hanem a [elenségek vizsgálatával
foglalkozik, minden előítélet nélkül.
Csupán a tárgyi ismeretek birtokában
von le tapasztalati (=empirikus) kö
vetkeztetéseket.

FORMALIZMUS. Azt az irányzatot
nevezzük így, mely túízö fontosságot
tulajdonít külső formáknak. az előírá

sok 'Qetúinek. Hajlik arra, hogy kicsi
nyesen. paragrafusok kedvéért feláldoz
za a lényeget, a hívek lelki javát, vagyis
a lelkipásztori szempontokat. Szélsősé

gesen formalisták voltak Jézus korá
ban a farizeusok, akik ellen a mi
Urunk élesen felemelte szavát (lásd
Máté 23. fejezetét!). A formalizmus
minden korszakban megkísértette az
egyházat. Napjainkban is burjánzik.


