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akinek egész élete töretlenül képvisel
valamilyen eszmét. (VI. Pál: legyen ko
herencia otthoni, társadalmi és vallási
életünk között.) Koherencia van a hivő

tudós tudományos világképe és teológiai
látásmódja között, A koherencia hiányá
ról beszélünk az egyházban, ha például
a liturgia nyelve és külső jelei elsza
kadnak a mindennapi élet, főleg pedig
a fiatalok (a jövő egyháza) valóságától.
A templomi és templomon kívüli vallá
sosság kettőssége (= dualizmusa) a ko
herencia hiányát jelzi. Korunk egyházi
életének talán ez a legnagyobb veszélye,
az egyház hitelvesztésének. sok hivő el
htdegülésének és esetleg még a hitetlen
ség terjedésének is ez a legfőbb oka.

A Római Katolikus Hittudományi

Akadémia üresedésben levő Ószövetségi

Szentírástudománví tanszékére pályáza-

15-i~ nyújtsák be.

ZSINATUTANI 2RTELMEZO KISSZOTAR
FOLYTATASA A-tól Z-Ig

KERIGMA (a görögben: kérügma =
közhírré tétel). Az újabbkori egyházi
szóhasználatban így nevezik azt, amit
ekképp írhatnánk körül: "Az egész ke
resztény tanítás veleje". Ebben az értel
mezésben szükségszerűen benne van,
hogy csakis azt a tanítást nevezzük ke
rigmának, amit Jézus és az apostolok
már tanítottak .

KLERIKALIZMUS (a latinban: cle
rus = papi osztály). A klerikalizmus,
mint történelmi intézmény, oly társa
dalmi rend, amelyben a papi osztály,
főleg a főpapság, világi értelemben is
uralmat gyakorolt, vagy legalábbis be-
folyása alatt tartotta a közéletet és va-
lamelyegyház törvényeit polgárjogilag
is rákényszerítette az emberekre. Ellen
tétpárja a LAICIZMUS, amely a pap
ságot és a hivatalos egyházakat teljesen
kiszorítani igvekszlk a közéletből ; tör
vénvhozását függetleníti az egvházaktól.
Mível klérusnak csak a keresztény pap
ságot nevezik, klerikalizmusról csak a
régi kereszténv országokhan beszélhe
tünk. Nem keresztény, például buddhis- tot hirdetek.
ta államvallású országokban (például Felhívom a pályázni óhajtó katolikus
Burma) ,.teokratikus" államforrnának
nevezik a papi uralmat. - Átvitt pr- egyházi rendbeli férfiakat, hogy hittu-
telemben ma azt a papi magatartást I dományi és a római Pápai Biblikus
értF;k lcleríkaüzrnuson. mely saiát aka-
ratát tekí-itelvi alapon akarná ráerősza- Intézet-i (legalább Jicentiátusi oklevél),
kolni a hívekre. A szó tehát egyértél- vagy esetleg még egyéb képesítésüket,
műcn rosszalló jelentésű. I

eddigi működésüket igazoló okmányai-

kat, tudományos működésükre vonat

kozó nyomtatványokat és kéziratokat,

egyházi elbocsátó levéllel, életrajzzal

felszerelt kérvényeikkel együtt közvet

lenül a Hittudományi Akadémia Dé

káni Hivatalába (1053 Budapest, Eötvös

L6ránd u. 7. I. em. 30.) 1977. február

KODIFIKÁLÁS. Az Egyházi Törvény
könyv hivatalos neve: Codex Juris Ca
nonici (rövidítve: CJC), vagyis a "ká
nonjog kódexe". Kodifikálni egyházi ér
telemben annyi, mint valamely törvényt
ebbe a gyűjteménybe beiktatni.

KOEGZIS7TENCIA (a latinban: con =
val, vel; existere = létezni). Napjaink
ban a "békés egvmás mellett élést".
egymás kölcsönös el viselését nevezik így:
különböző népek, fajok, vallások, ember
csoportok. különböző nézeteket valló
emberek között. Jobb. mint a harc és a
polémia, de jóval kevesebb, mint a ba
rátság. Babits kifejezésével illusztrálha
tó: "Jónás fájt a cetnek és a cet Jónás
nak". Tehát csupán első lépésnek tekint
hetjük a teljes megbékélés útján.

KOH"€ZIÓ, KOHERENCIA (a latinban:
co-haerere = összetapadni, ősszetartoz

ni). Ha személyekre mondjuk: egymás
hoz tartozás. Ha tárgyra vagy fogalom
ra: egymással szoros összefüggés. Kohe
renciáról beszélünk például valakinél.




