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SZABADEGYHÁZAK. (Németül: Frei
kirchen.) Protestáns nyelvhasználatban
így nevezik azokat az egyházakat, ame
lyek egyházszervezetileg szabaddá tették
magukat az egyes országok történelmi
(protestáns) egyházaitól. A népegyházzal
ellentétben nem hagyományból. hanem
saját elhatározásuk, megtérésüle alapján
rekrutálódnak híveik. Szervezetükben
eredetükben ezek is az egyetemesség igé
nyével fellépő egyházak, és nem szekták.
Ugyanakkor, éppen a történelmi egyhá
zakkal folytatott harcaik során, sok
szektás beszűkültséget mutatnak. A ha
tárvonalat nem mindig könnyű megha
tározni.

Ide kapcsoljuk a következő címsza
vunkat:

SZEKTA. (A latinban: seco = vágni;
secta = kivágott út.) Szektának neve
zünk olyan kisebb keresztény közössége
ket, amelyek elvileg tagadják a megváltás
egyetemességét, és azt csak a nagy több
ségtől elkülönült "választottaknak" tart
ják fenn. Általános jellemzőjük a Szent
írás szó szerintí. sőt gyakran erőszakolt

magyarázata (főleg a Jelenések Köny
véé), ál kinyilatkoztatások hite, közeli vi
lágvég-várás, fanatizmus, agresszív térí
tési mód, egymásért rendkívüli áldozat
készség. A szekták általában nem vesz
nek részt az ökumenikus mozgalornban,
és ilyen szempontból megközelíthetet
lenek. Magyarországon legismertebb
szekta a "Jehova tanúi" azaz jehovisták.

SZAKRÁLIS. (Lásd a "DESZAKRALI_
ZÁCIO" címszónál.)

SZANKCIO. Eredeti latin jelentésében:
egy törvény szentesítése. Mai értelmé
ben: büntető rendelkezés valamely tör
vény megszegőjére, megtorlás. A ma még
érvényben levő egyházi törvénykönyv
jelentős része ilyen szankciókat tartalmaz.

SZAVAHIHETOSÉG. (A latinban: ere
dibilitas ; németben: Gl aubwürdtakeít.)
Köznapi értelemben megbízhatóságot je
lent. Mai, zsinatutáni egyházi szóhaszná
latban azonban más értelmet is nyert:
annyi, mint valamilyen eszme (főleg az
evangélium) becsületes, hiteles bemuta-

tása. Együtt jár az elkövetett hibák tár
gyilagos beismerésével (= önkritika).
Szavahihetőség hiányával vádolják az
egyházat ott, ahol- Jézussal ellentétben
- nem áll az elnyomottak oldalára.
Ilyen magatartás esetén az emberek ab
ban sem hallgatnak az egyház szavára,
amiben csakugyan az igazságot hirdeti.
Ebben az esetben beszélünk "szavahihe
tőségí kríztsről". Sokan a zsinati meg
újulás késlekedése miatt aggódnak attól,
hogy maga az egyház is szavahihetőségí

krízisbe kerül.

SZEKULARIZMUS, SZEKULARIZÁ
CIO. (A latinban magának a "seculum"
szónak értelme is több változáson ment
át. Kezdetben időbelileg jelentette azt a
kort, amelyben élünk; később korszakot,
nagyon hosszú időt értettek rajta. A
régi egyházi nyelvben azt jelentette: "az
idők végezetéig tartó", sőt jelentette az
örökkévalóságot is. Legújabb egyházi
nyelvünkben viszont a "profán" világot
jelenti, amelyben élünk.) Két fenti cím
szavunk, nyelvi hasonlósága ellenére, na
gyon eltérő jelentésű. Szekularizmuson
értjük a teljes evilágiságot, mely kizár
minden "transzcendenciát", azaz min
dent, ami a földi léten túlmutat. Ez te
hát a kereszténységgel nem fér össze.
Politikai vetülete a laicizmus. (Lásd ott.)

Ezzel szemben a "szekularizáció" első

sorban régi társadalompolitikai kifejezés:
jelenti a ..Klerikalizmus" (azaz: a papság
és az intézményes egyház evilági, poli
tikai uralma, befolyása) rnegszüntetését.
A szekularizált társadalomban helye van
méz a vallásnak: de ezt az emberek
maiánügyé:1ek tekintik. A szekularizáció
társadalmi f'olyar inta a francia forrada
lom óta végigment az egész világon.
Néhol békés megegyezéssel (például
konkordátumokka1), másutt a laicizmus
egyházpolitikai harcai (.,kultúrharcok")
során. Innen a régi kifejezés: a szekula
rizáció egyet jelentett az egyházi vagyon
állami elkobzásával.

Zsinatutáni szóhasználatban "szekula
rizációról" más értelemben is beszélnek:
í;nr nevezik a politika, tudomány, tech
nika, ipar, kereskedelem stb. önállóvá
(autonómmá) alakult törvényeit, amelyek
önmagukban nem vallásellenesek ugyan,
de egyszerűen nem érdekli őket a "más
világ", vagyis hogy a vallások miként
vélekednek róluk. A szekularizáció fogal
ma részben egybeesik a "Deszakralizáció
val". Ilyen értelemben a mágikus val
lásosság elvetését jelenti.


