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NAGYKONSTANTINI. Nagy Konstan
tin császár (306-337) több vonatkozás
ban is bevonult az egyháztörténelembe.
A kereszténység neki köszönheti az ül
dözések megszűnését, Azáltal, hogy a
császári székhelyet Bizáncba helyezte,
a római pápaság függetlenségét segítette
elő. Messzebb távlatban viszont hátrá
nyára vált az evangelizáció szellemének
az a körülmény, hogy Nagy Konstantin
óta a hivatalos (intézményes) egyház
maga is államhatalmi tényezővé lett; az
egyházi vezetők magas politikai méltó
ságokat viseltek és az uralkodótól függő

v'<zonvba kerültek. Ezt a "hatalmi" egy
ház~t ílletik a Zsinat óta. rosszalló érte
lemben, a "nagykonstantíni" jelzővel.

NAGYKORÚSÁG. A szó jogi értelme
közismert. A ,ielenlegi egyházi jogban 21
év cl nazvkorúság határa. A Zsinat óta
azonban gyakran használják a szöt át
vitt értelemben...Nazvkorű keresztény
npk" nevpzik azt. aki felelősségtudattal

részt vesz az egyház közösségi életében
/\ 7sinat tnbb helyütt is kifejezte óhaját,
hogy a hívek nagykorú keresztények
ként miíködienek együtt egyházukkal
(Lumr-n Gentium 37. pont: Világi Apos
tolkodás 7. pont). A papok és hívek
együttműködését szelgálják a plébániá
kon és az egyházmezvékben megalakult
..Lelkipásztori Tanácsok", - ahol azokat
megvalósították. A hívek nagykorú se
gítségének visszautasítását nevezzük ,.pa
ternalizmusnak". (Értelmezését lásd ott.)

NIHILIZMUS. (A latinban: nihil =
semmi.) Semmi-elvűség. Minden val
lásnak. örök igazságnak, minden erkölcsi
törvénynek és nemes eszménynek elvi
tagadása.

ONTOLOGIA. (A görögben: on = lé
tező.) A léttel foglalkozó bölcselet. Az
.xmtológiai" megjelölést oly értelemben
szekták használni. mint "valaminEk lé
nvegéhcz tartozó"; pl. ..Az Istennek
szóló elkötelezettség a szerzetesi élet
vallásontológiai követelménye" (VI. Pál).

or-crö. (A latinban: kíválasztás.) A
nemzetközi jogban a sz6 azt jelenti,
hogy bizonyos esetekben valaki eldönt
heti, két állampolgárság közül melytket

választja. Innen ered a szó pszicholó
giai és valláspszichológiai értelme: sza
bad döntés valami nagy fontosságú ügy
ben, rnely egész életünkre kihatással
lesz (pl. élethivatás, cölibátus, stb.). "Op
tio fundamentalisv-nak (alapvető opció
nak) nevezi az 1971l januárjában kiadott
"Persona Humana" kezdetú pápai ok
mány annak megválaszolását : Istennel
vagy Isten nélkül akarunk-é élni.

ORTODOXIA. (A görögben: orthosz =
helyes, igaz; doxa = vélemény, hit.)
Összetételben: Igazhitűség. Orthodoxnak
nevezték magukat a Bizánchoz tartozó
keleti egyházak. De szoktak beszélni a
katolikus egyházon belül is ortodoxiáról :
ami az eredeti katolikus tanhoz való hű

séget jelenti. Mivel a modern teológusok
teljes "ortodoxiáját" sokan (igaztalanul)
kétségbevonják, a szö legújabban kissé
olyan árnyalatot kapott, mint a "régi
teológiai iskolák híve".

ORDO. (A latinban: rend.) Ha a szót
magyar vallási szövegben különállóan
használják, az "egyházi rend" szentségét
értik rajta.

ÖKONOMIA. (A görögben: oikosz =
a világ; nomosz = törvény.) A profán
nyelvben .,gazdálkodást" jelent: akár
egyénileg, akár közgazdasági vonatko
zásban. Egyházi szóhasználatban más
összefüggésben alkalmazzák. és az "üd
vösség ökonómlájáről" beszélnek. így
értjük az emberiség megváltásának Is
tentül akart "rendjét", amibe beletarto
zik a megváltás ószövetségi előkészít.ése,

Jézus élete, halála, föltámadása, a Szent
lélek eljövetele, az egyház, a kegyelem,
az j gehirdetés, a szentségek stb. Tehát
minden, ami Isten akarata szerint az
emberiség megváltásával valamiképpen
összefügg.

ÖKUMENIZMUS. (A görögben: oikosz
= a világ; menó = maradni. Ebből az
újabbkori görög szó ; oikomenikosz =
egyetemes.) Az "ökumenikus" címet vet
ték fel a konstantinápolyi pátriárkák,
hogy hangsúlyozzák elsőségüket az ort
hodox világban. A szó újabb értelmet
nyert századunk eleje óta: szakkifejezése
lett minden olyan tevékenységnek (és
gondolkodásmódnak), mely a keresztény
egyházak közeledését igyekszik előmoz

dítani. Legismertebb hivatalos szerve az
"Egyházak Világtanácsa". (Lásd e cím
szó alatt.)


