
 

 

 

  

Dr. Béres Tamás 

Evangélikus Hittudományi 

Egyetem 

2019 

A DIAKÓNIA SZOCIÁLETIKAI 

ALAPJAI 

Segédanyag 



 

II 

 

 

COPYRIGHT: 2019,  

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

 

LEKTORÁLTA: Dr. Orosz Gábor Viktor 

OLVASÓSZERKESZTŐ: Tóth Beáta 

 

Creative Commons NonCommercial-NoDerivs 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0) 

A szerző nevének feltüntetése mellett nem kereskedelmi céllal szabadon 

másolható, terjeszthető, megjelentethető és előadható, de nem módosítható. 

TÁMOGATÁS: 

Készült az EFOP-3.5.2.-17-2017-00003 számú, „Duális és gyakorlatorientált 

felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a 

segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban” című projekt keretében. 

Budapest • 2019 

  



 

III 

ELŐSZÓ 

A kurzus bevezetést nyújt és előkészíti a részletesebb megértő-feldolgozó 

tevékenységet a diakónia szociáletikai alapjaival kapcsolatos ismeretek terén, a 

szupervízori munkához nélkülözhetetlen szinten. A kurzuson szó esik a diakónia 

jelentésrétegeiről, az egyházi életben játszott szerepének módjáról és 

felbecsülhetetlen szerepéről, az egyéni munkaközösségi reflexiójáról, valamint az 

egyházi élet dinamikájában nélkülözhetetlen olyan normatív alapfogalmakról, mint 

az igazságosság, megigazulás, emberi méltóság és emberi jogok, végül a hatalom 

természetének paradoxonjairól. 



 

IV 

 

SZERZŐK 

Dr. Béres Tamás 



 

V 

TÁJÉKOZTATÓ 

Speciális kiemelések 

 Megjegyzés helye 

 

 Ez egy kiemelt információt tartalmazó szövegrész. 

Figyelemfelkeltő szerepe van. 

 

Navigálás 

Az alábbi két navigáló gombot helyeztük el az oldalak fejlécében. Ezek: 

 Bárhonnan elérheted a fő tartalomjegyzéket. 

  Bárhonnan átléphetsz a Stílusmutató fejezetéhez 

 

Amennyiben a tananyagot Acrobat Readerrel olvassa, úgy lehetősége van a 

dokumentumot bejárni a linkek segítségével a böngészőknél már megszokott 

módon. Előre lépni a linkre klikkeléssel lehet, visszalépni pedig a billentyűzet 

Alt+kurzor mozgató nyilak közül a balra. 

 

Az anyag feldolgozásának ajánlott formája: Interaktív, tanári magyarázat-

fókuszú stratégia 

 

Definíció: Sajátélményű csoport vagy interaktív oktatás 

 

 

Interaktív, tanári magyarázat-fókuszú stratégia 

 

Komplex, megbeszélés és tanári magyarázat-fókuszú stratégia, mely során a 

leggyakrabban alkalmazott oktatási módszerek közé tartozik az előadás, magyarázat, 

megbeszélés, vita, szemléltetés. Főképpen a fogalmak, információk, összefüggések 

tanítását célzó stratégia, mely alapvetően a tanári dominanciájú előadásra, 



 

VI 

 

magyarázatra, megbeszélésre, illetve szemléltetésre épül, de helyet kap(hat)nak 

benne indirektebb jellegű tanulási módszerek is (például vita). A tervezés és 

tanulásszervezés során nagy hangsúly kerül a hallgatói kérdésekre, a megértésről és 

döntésekről való visszajelzésekre, hiszen így teremtődhet meg a kölcsönös egymásra 

hatás motiváló közege és válhatnak érdekeltté az oktatók és a hallgatók is a közös 

gondolkodásban és eredményekben. A módszer támogatja és fejleszti a 

problémaorientált asszertív kommunikációs kompetenciákat is. 

 

 

Kurzusvezető azonos 

az oktatóval 

egy kurzusvezető, 

több oktató 

kettős vezetés 

   

  



 

VII 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. A diakónia fogalmának jellemzői a szociáletika szempontjából ......................... 9 

2. A szociáletika kérdéskörei a diakóniai szemlélet szemszögéből...................... 11 

3. Egyéni és közösségi kapcsolatrendszerek............................................................ 13 

4. Emberi közösségek és az erények ......................................................................... 15 

5. Közösségek kötelességei ......................................................................................... 17 

6. Közösségek és felelősség (-vállalás, -gyakorlás) ................................................. 19 

7. Az igazságosság szerepe az emberi közösségek fennmaradásában ................. 21 

8. A megigazulás szerepe a közösségi kapcsolatok dinamikájában ..................... 23 

9. Az egyház és az emberi jogok ................................................................................. 25 

10. Egyén és hatalom ................................................................................................... 27 

 



8  |    

 

BEVEZETŐ 

A tananyag célja azoknak a szupervizoroknak az elméleti részterületi felkészítése, 

akik képesek elősegíteni a diakóniai munka szociáletikai alapjainak tudatos 

alkalmazásában érdekelt egyének szakmai személyiségének kialakulását és fejlődését. 

A tanagyag összeállításakor az ismeretanyag és személyes tapasztalat 

hatékonyságnövelő egyéni alkalmazására és a hivatásgondozás elősegítésére, a 

szakmai továbbképzés szemléletformáló kialakítására és a minőségbiztosítás 

szupervizoroktól elvárható feltételeinek folyamatszerű, rutinos alkalmazására 

voltunk kiemelt tekintettel. 
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1. A DIAKÓNIA FOGALMÁNAK JELLEMZŐI 
A SZOCIÁLETIKA SZEMPONTJÁBÓL 

A diakónia kifejezés kialakulásának kezdetétől közösségi jelentést hordoz. A közösség 

számára lényeges, általában életbe vágóan fontos események önkéntes segítőinek 

munkáját nevezi így már Platón is. Mivel a közösség tagjai számítanak az önkéntes 

diakónusok segítségére, szolgálatára, az önkéntesség csak a vállalt szolgálat 

elvállalásáig terjed. Ha az önkéntes a vállalt munkája végzése közben gondolná meg 

magát és állna ki feladata ellátásából, azzal legtöbbször a közösségi élet rendjét 

veszélyeztetné. A diakónia szó jelentése így először kötelességteljesítést jelölt, ami 

tartalmilag nem volt elválasztható az ókori görög világban néhány más szótól. Ilyen 

tartalmi rokonság figyelhető meg mindenekelőtt a filantrópia (emberszeretet) szóval, 

de a sort folytatnunk kell még az agape (szeretet), az eleos (irgalom, könyörület) és a 

filoxenia (az idegenek befogadása) kifejezésekkel. Homérosztól a nagy drámaírókon 

át a filozófusokon keresztül a hétköznapi élet sok területéig meghatározó volt az a 

magatartás, amelyet a mai kultúránkat is megalapozó antik görög világ szavaival 

írhatunk le. A diakónia az Újszövetségben sokféleképpen jelenti a rászorultak 

megsegítését. Az ebből kialakuló kép a közösségi szolgálat nélkülözhetetlen voltát 

állítja előtérbe elméleti, lelki és gyakorlati szempontból egyaránt. Az ige szolgálata itt 

megtalálja helyét az összegyülekező emberek materiális szükségleteit kielégítő asztali 

szolgálat mellett, de szó esik a megbékélés, az igazságosság, a lélek, sőt az ítélet 

meghirdetésének szolgálatáról is. A diakónia kifejezés jelentésváltozataival úgy fogja 

át az Újszövetség könyveit, hogy az emberi élettel járó széles körű tevékenységek 

egységes hátterét fedi le. Bár a keresztény egyházakban az eltérő teológiai 

hagyományokkal együtt a diakónia is eltérő hangsúlyokat kap, mindenütt őriz azonos 

vonásokat. A legfontosabb közös vonások közül kiemelendő, hogy a bajban levő 

ember megsegítése valójában Istennek adott válasz az élet ajándékaira. A diakónia 

ebben az értelemben köszönet, a hála egyik konkrét kifejezési formája. Az ortodox 

keresztény egyházakban a diakóniát a „liturgia után következő liturgiának” is nevezik, 

arra utalva, hogy az emberek ezzel folytathatják az istenismeret istentiszteletben 

elkezdődő folyamatát. A protestáns egyházak életébe a diakónia interdiszciplináris 

életjelenségként vonult be, melynek történelmi formái közül a „belmisszió” célja 

mellett kiemelkedik a kiterjedt, politikai és szociálpolitikai értelemben egyaránt 

jelentős, szervezeti gondoskodási háló létrehozása. A diakóniával az ember nemcsak 

más emberekhez fordulhat oda nélkülözhetetlen segítőtársként, hanem minden 

teremtmény felé is. Napjainkra, a nyilvánvaló globális gondok idején a Föld az emberi 

kapcsolatok világán túl egyre több szempontból szorul rá arra, hogy lakói ne csupán 

okosak legyenek, hanem értelmesek, bölcsek és hálásak is. A diakónia egységesíti és 

összefogja ezeket a válaszokat, amelyek egyszerre tekinthetők szakmának, 

hivatásnak, életszemléletnek, személyes megnyilvánulásnak és világnézetnek is. 
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Ennek megfelelően a diakónia nem végezhető ma eredményesen anélkül, hogy a 

segítők ne lennének tekintettel az emberi élet globális kapcsolatrendszerére. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen értelemben nevezhető önkéntes munkának a diakónia? 

2. Tartalmilag milyen rokon kifejezések gazdagítják a diakónia szó jelentését? 

3. Mire következtethetünk abból, hogy a diakóniát a liturgiát követő liturgiának is 

nevezik? 

4. Hogy jelenik meg a diakónia a protestáns egyházak életében? 

5. Milyen szerepet játszhat a diakónia a globális világban? 
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2. A SZOCIÁLETIKA KÉRDÉSKÖREI A 
DIAKÓNIAI SZEMLÉLET 

SZEMSZÖGÉBŐL 

A szociáletika filozófiai értelemben véve a legsajátságosabb társadalomtudomány. 

Nem egyike a tudományok társadalommal foglalkozó körének, hanem első azon 

tudományok között, amelyek elméleti, spirituális és gyakorlati szinten is tisztázni 

kívánják a társadalom fennállásának és fennmaradásának legáltalánosabb, 

ugyanakkor legaktuálisabb összefüggéseit. Ennek a szerepnek a hátterében magának 

az etikának a jellemzői állnak. Az etika már legkorábbi alkalmazásaiban is kettős 

feladatot látott el. Kereste és feltérképezte az adott helyen, adott korban és adott 

helyzetben élő emberek közösségi szokásait, valamint válaszokat keresett arra az 

egyszerű, de külső és benső szempontok felhasználását egyaránt igénylő kérdésre, 

hogy a létező szokások jók-e, azaz megfelelőképpen szolgálják-e a közösség céljait. 

Amennyiben a diakóniai szemléletet annak felismeréseként határozzuk meg, hogy a 

másokhoz való önkéntes odafordulás a teremtményi kötelességünk egyetlen olyan 

szabadságot jelentő útja, amely az egyént és a közösséget materiális-fizikai, 

spirituális-lelki és szellemi-eszmei területen egyaránt gazdagítja, a jó fogalmának is e 

három terület közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot kell tükröznie. A diakóniai 

szemléletű szociáletika számára mérvadó jó fogalma ennek megfelelően elősegíti a 

három szempont hozzávetőleg azonos mértékű érvényre jutását: szükség esetén 

előtérbe helyezi az egyik vagy korlátozza a másik érvényesülését. Materiális-fizikai 

szempontként mindenekelőtt az emberi élethez szükséges és méltó mértékű 

életfeltételek biztosítása jön szóba: az étel, ruházat és lakhatás. Spirituális-lelki 

szempontból a közösség tagjaként való önazonosítás biztosítása jön szóba, amely az 

önértékelés és a mások értékelésének alapja is. A szellemi-eszmei terület az ember 

egyéni és közösségi igényét fejezik ki arra, hogy életét értelmes tartalommal és 

célokkal tölthesse meg. Az egyházi keretek közt végzett diakónia munka szellemi-

eszmei alapja az egyház Jézus Krisztussal való kapcsolatában gyökerezik. Jelentheti ez 

azt a felfogást, hogy az egyház Krisztus teste, ezért minden tagja az emberi jogokat 

megelőzően már értékes és nélkülözhetetlen. Jelentheti a missziói küldetésnek való 

megfelelést. Megtestesülhet Jézus gyógyítói, teljes életfeltételeket ajándékozó 

munkájának példaként való követésében, az Isten Jézusban megjelenő szeretetére 

adott adekvát válaszban stb. A diakóniai szemléletű szociáletika számára emiatt 

kiemelkedően fontos az emberi méltóság, az igazságosság, a közösségépítés elve és az 

evangélium hirdetése közötti kiegyensúlyozott kapcsolat. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

6. Milyen kettős feladata van az etikának? 

7. Hogy fogalmazható meg a diakóniai szemlélet lényege? 

8. Milyen értékek formájában jelenhet meg az erkölcsi jó az emberi élet három 

alapvető szintjén? 

9. Milyen különlegességeket hordoz az egyházi diakóniai munka? 
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3. EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI 
KAPCSOLATRENDSZEREK 

Az ember közösségi természetű lény (politikon zóon), vagyis közösséget alkotó, 

képességeit közösségben kifejteni tudó, céljait közösségben megvalósítani képes lény 

(zoón koinonikon), aki a közösség nélkül nem rendelkezik a biológiai életfeltételeken 

túli életlehetőségek teljességének feltételrendszerével. Ez a meghatározó tapasztalat 

nem csak a növényekkel (szenzitív) és állatvilággal (animális) való kapcsolat ókori 

felismerését vagy a Maugli-kísérletek tanulságát fejezi ki, hanem megfelel a bibliai 

emberképnek is, amely a teremtmények világán túli, Teremtővel való kapcsolatot 

minden más kapcsolat alapjaként, természetes életfeltételként tartja számon: 

„Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal meg önmagának, hanem akár 

élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk” (Rm 14,7–8). Közösségi vonása mellett 

azonban az ember „értelmes”, „beszédre képes” lény is (zoón logon ekhon), aki 

tudatosan alakítja ki életközösségét és annak feltételeit (zoón oikonomikon). A 

tudatosság a közösség kialakításának lehetőségében, kötelességében és az érte vállalt 

felelősségben is megjelenik. Kapcsolatrendszereinkben Mark Granovetter (1973-as, 

később 1988-as) eredményei alapján megkülönböztethetünk erős és gyenge 

kapcsolatokat. Az erős kapcsolatokat az érzelmi töltés, a ráfordított idő és a kölcsönös 

szolgáltatások cseréje határozza meg. A gyenge kapcsolatokat ezzel szemben 

majdnem „ajándékba kapjuk”. Ezekért nem sokat kell tennünk a szélesebb 

értelemben vett környező, információs és kulturális világ iránti aktív nyitottságon, 

érdeklődésen, figyelemmel kísérésén kívül. Granovetter megállapításainak 

felhasználásával elmondható, hogy az erős kapcsolatok az életfolytatás kereteit jelölik 

ki, meghatározzák a szűkebb körhöz tartozók szokásait, magatartását, többek közt az 

információkezeléssel kapcsolatos magatartást is. A gyenge kapcsolatok ezzel szemben 

jóval távolabbra nyúló hidat képeznek az egyén és a környező világ között. Nemcsak a 

széles körben elérhető információk mennyiségét határozzák meg, hanem a gyenge 

kapcsolatok sűrűségének növekedésével az egyének problémamegoldási képessége, 

kulturális vitalitása, rezilienciaszintje is jelentősen növekedhet. A diakóniai 

munkában érezhető következmények között számon kell tartani, hogy a helyi egyház 

konkrét munkája sokrétűen ágyazódik bele az egyház területi, idő- és kultúrabeli 

jelenlétének széles kapcsolatrendszerébe. A helyi szokások, megszokások, eljárások 

és magatartások minden esetben részét képezik az egyházi szokások egészének. 

Ennek a megújulás képességére vonatkozóan közvetlen mentálhigiéniai előnyei is 

vannak a gyülekezetek, egyházi intézmények helyi diakóniai életében. A szupervizori 

munka számára nagy jelentősége van az egyéni és közösségi élet beágyazódási 

szintjeit érintő strukturált ismereteknek. A szóban forgó szintek az egyén 

önismeretétől, társadalmi és intézményi életben való jártasságán át a virtuális világ 

gyakorlati végtelenségéig tart. A vallásos hit akár egyéni, akár közösségi értelemben, 
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nem egy elem ebben a sorban, hanem minden szintet áthatni képes személyes 

tényező. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

10. Milyen konkrét tartalmat hordoz, hogy az ember közösségi lény? 

11. Milyen etikai következményei vannak az ember tudatos voltának? 

12. Hogyan jellemezhetők erős és gyenge emberi kapcsolataink? 

13. Mi a reziliencia? 

14. Milyen kapcsolatban állnak egymással az erős-gyenge kötődések és az egyházi 

közösség élete? 

15. A megújulás mentálhigiénés előnyei közül mi játszhat jelentős szerepet a 

szupervizor számára? 
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4. EMBERI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZ ERÉNYEK 

Az erények emberi tulajdonságok, amelyek személyiségjegyekké, karakterekké 

állhatnak össze. Bár csábító lehetőség úgy gondolni az erényekre, mint felsorolható 

emberi tulajdonságokra, az erények sem Platónnál, sem Arisztotelésznél, kultúránk 

első erénytanainak megalkotóinál nem merülnek ki egyenként, egymástól függetlenül 

felsorolható vagy megszerezhető tulajdonságokban. Platón négy erénye közül három 

megfelel mind emberképének, mind a társadalomról alkotott felfogásának. Az 

okosság, bátorság és mértékletesség mellett mégis felsorol egy negyediket, mely 

mindhárom birtokában alakulhat ki egy emberben. Ez a negyedik az igazságosság, és 

ez már, mint az egyén kifelé irányuló szemlélete, szociáletikai szempontból is jelentős. 

Arisztotelész erényei jellemző módon minden esetben rászorulnak az emberi 

mérlegelésre. Az erények nála sem kőbe vésett tulajdonságok, hanem a helyzet, a 

felek és az elérendő cél alapos végig gondolásából születő szemléleti és cselekvési 

módok, és ezek két szélső érték között ragadhatók meg, nem mindig félúton (arany 

középút). A középkorban teológiai erények néven ehhez a filozófiai erényekhez 

hozzávették még a hit, remény, szeretet hármasát (1Kor 13), így alakult ki a hét 

skolasztikus erény. Az Újszövetség „erényeit” megnézve azt látjuk, hogy ott végképp 

nem jó tulajdonságként, a begyakorlás vagy rátermettség eredményeként szereplő 

értékek vannak felsorolva, hanem a hit következményeiként kialakuló és azzal 

elszakíthatatlanul összetartozó képességek, például a „Lélek gyümölcsei” néven. „A 

Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” – olvassuk a Galata levél 

5,22–23. versében. Jézus szavaiban elsősorban, de az Újszövetség más rétegeiben is 

egyértelműen az Istenbe vetett hitből következnek ezek még akkor is, ha ilyen néven 

léteznek az emberi természetből fakadó tulajdonságok is. Az erények mind a filozófiai 

etika, mind a protestáns gondolkodás területén sokat vesztettek vonzerejükből az 

elmúlt kb. fél évszázad során, de a legújabb etikák ismét előveszik és kezdik az 

eddigieknél nagyobbra értékelni az erényeket. (Léteznek kifejezetten sikeres 

kutatások is ezzel kapcsolatban, például Martin Seligman közkedvelt könyvei 

hatására.) Az előzmények ismeretében az erényeket nem szabad rögzített, minden 

körülmények között érvényesnek tekinthető, követésre mindenek ellenére érdemes 

tulajdonságoknak vagy értékeknek tekinteni. A klasszikus értékek időtállóságát 

azonban érdemes komolyan venni, és a nehéz morális döntéseket igénylő 

élethelyzetek elemzéséből észrevenni, hogy komoly segítséget jelenthetnek a lehető 

legjobb döntések meghozatalában. Diakóniai alkalmazásában az erényeknek nagy 

szerep juthat az adott élethelyzetben főleg pedagógiai, kommunikációs és kooperatív 

szempontból, de nem szerencsés, ha bármely helyzetben az erények, mint értékek 

válnak kizárólagosan érvényessé. Ezek ugyanis háttérbe szoríthatják az emberi 

találkozások valóságos tétjét és jelentőségét. Szupervízióban érdemes az erényeket a 

segítők egyéni fejlődésének, önismeretének és készségfejlesztésének eszközeként 

kezelni, az abszolút célként vagy értékként való kikiáltás elkerülésével. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

16. Mik a jellemzői Platón és Arisztotelesz erényeinek és milyen különbségek 

vannak köztük? 

17. Mi a hét fő erény, ahogy azt már a középkorban ismerték? 

18. Miért nem nevezhetők erénynek az Újszövetségben olvasható “Lélek 

gyümölcsei”? 

19. Mik a Lélek gyümölcsei a Galata levélnek megfelelően? 

20. Hol a helyük az erényeknek a diakónai munka szempontjából? 
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5. KÖZÖSSÉGEK KÖTELESSÉGEI 

A kötelesség szóban magyarul jól felismerhető a „kötelék”, az egyén és társadalom 

kapcsolódására, összetartozására utaló szó. A kötelesség kettős köteléket jelent: 

egyrészről megmutatja, hogy az egyén a társadalom tagja. Részesülhet annak 

forrásaiból a helyi és korra jellemző társadalmi szokások és törvények által 

szabályozott módon. A társadalom felől nézve az egyént megtartják, betagolják a 

szokások és lehetővé teszik, hogy megtalálja a helyét és szerepét ebben a kapcsolati 

mezőben. Másrészről az egyén is válaszol társadalmi kapcsolataira. Egyik 

legalapvetőbb morális válaszlehetősége a rá nézve érvényes társadalmi szabályok elvi 

és gyakorlati elfogadása. Az elvi elfogadás a szabálykövetés iránti készségének 

kinyilvánítását is tartalmazza, ez teszi lehetővé, hogy az aktuális társadalmi rend 

elemei normatív és a kritika előtt nyitott szabályokként legyenek megismerhetők. Az 

ezekkel a szabályokkal foglalkozó morális szemléletet deontológiának 

(kötelességetikának) nevezzük. A kötelességről szóló elmélet azonban a gyakorlati 

megvalósítás nélkül nem sokat érne. A kötelesség gyakorlati teljesítésében az ember 

körülményei, hajlama, személyiségjegyei is közrejátszanak. Emiatt könnyen 

előfordulhat, hogy valaki annak ellenére sem végzi el kötelességeit, hogy erre elvileg 

nyitott. Ebből az alaphelyzetből számos olyan életkérdés (lelkiismeret-furdalás) 

adódhat, amellyel a szupervizornak szembe kell néznie a diakóniai munkában. 

Mindenekelőtt a családi élettel összefüggő jelenségek terén lehet erre számítani, 

mivel a család önmagában véve is a kötelességek megélésének legközvetlenebb 

helyszíne. A Tízparancsolat erre vonatkozó felszólítása: „tiszteld atyádat és anyádat!” 

félreérthetetlenül utal a szülőkkel való kapcsolat aszimmetriájára. Az utódokat a 

szülőkhöz nem ugyanazok a kapcsok és szempontok kötik, mint a szülőket az 

utódokhoz.  A tisztelet a társadalmi rend megtartását is jelenti, azt a rendet, amelyben 

az időssé váló szülőkről való gondoskodás a társadalmi rend elfogadott és 

figyelemmel kísért része. A szülők feladatát az Újszövetség azzal fogalmazza meg, 

hogy ne adjanak okot gyermekeiknek arra, hogy elforduljanak a szülők normáitól. (Ef 

6,1–4) Kétféle feladat, mindkettő mégis kötelesség. A szülők és gyermekek közötti 

kapcsolat a társadalom berendezkedésének is az egyik legalapvetőbb mintája. Mind a 

politikai hatalom birtokosainak, mind a társadalom tagjainak vannak kötelességei a 

személyek méltóságának és a társadalom rendjének fenntartása terén, bár mindkét 

szereplőnek más típusú. Itt jelenik meg a kisebb közösségek kötelessége tagjaik 

megtartása iránt. Ez a gondoskodásban és a mindenkori életfeltételek közös 

megvitatásában is kifejeződik az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

21. Hogyan vezethet közelebb a kötelék szó a kötelesség lényegének megértéséhez? 
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22. Hogyan nevezzük a kötelességetikát görögül? 

23. Hogy kapcsolódik össze a kötelesség elméleti és gyakorlati oldala? 

24. Mi annak a gyakorlati kötelességetikai alaphelyzetnek a lényege, amivel a 

szupervízióban gyakran lelkiismeret-furdalásként találkozhatunk? 

25. Hogyan értelmezhető a kötelesség a családi életen belül a szülők és gyerekek 

felől? 

26. Hogy válhat a kisebb közösségek javára a tagok kötelességtudata? 
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6. KÖZÖSSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG (-
VÁLLALÁS, -GYAKORLÁS) 

A kötelességetika a „tisztán erkölcsi” tett indítékát keresi, azaz az erkölcsileg helyes 

cselekvés minden érdek és gyakorlati körülmény nélküli mozgatórugói érdeklik. Az 

erényetikában az embernek magának kell alkalmassá válnia a jó cselekvésére 

tulajdonságai, jelleme tudatos alakításával. A felelősséget szem előtt tartó etikai 

irányzatokat a következményetikák körében találjuk meg. A cselekvés erkölcsi 

értékét tehát lemérhetjük a következményein is: például hogy a többség vagy a 

kisebbség jár-e jobban egy morális döntés következtében, vagy hogy a döntés 

nemesebb vagy alantasabb érzések megszületését idézi-e elő az emberekben stb. A 

felelősségetika olyan következményetika, amely egyrészt a felelős cselekvés 

lehetőségét és feltételeit vizsgálja, másrészt tudatosítja, hogy a döntések 

következményei még hozzátartoznak a döntésekhez. Persze nem volna olyan nehéz 

az erkölcsi döntés, ha kiszámíthatók lennének a következmények. Rejtett 

összefüggések mindig adódnak, a tetteinkért az előre nem látható kockázatokra való 

tekintettel is felelősséget kell tudni vállalni. Napjaink technikai kultúrájának egyik 

legnagyobb veszélye az, hogy ezeket a kockázatokat is tisztán technikai jelleggel 

kezeljük. Például arra hivatkozunk, hogy a nyilvánvalóan rossz vagy káros 

tömegjelenségek ellen sincs ereje fellépni az egyes embernek. Ilyen jelenség például a 

műanyag termékek kontroll nélküli vásárlása és használata. A társadalomról alkotott 

képünk is technikaivá vált. A politikai felelősséget magát is technikai jelenségként 

kezeljük, amikor lemondva egyéni felelősségünkről ellenőrizetlenül hagyjuk a 

hatalom (demokráciában) megválasztott gyakorlóit. A szupervízióban nagy hangsúly 

kerül a felelősségre, mert a hátrányos helyzetű emberek életének hátterében mindig 

húzódnak olyan élethelyzetek, amelyekben a felelőtlenség valamilyen formájáért 

okolható valaki a kialakult emberi sorsokért. A felelősségvállalás visszamenőleg már 

nem gyakorolható. Az emberi felelőtlenség következtében végzett munka azonban a 

segítő hivatások mindennapi kényszerszituációja. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

27. Miként különíthető el egymástól a kötelességetika, az erényetika és a 

felelősségetika célja? 

28. Milyen kapcsolatban áll a felelősségetika a következményetikákkal? 

29. Mi a felelősségetika lényege? 

30. Hogy kezeljük a kockázatokat a felelős döntés szempontjából? 

31. Miért jelent különös feladatot a felelősségetikai tisztánlátás a szupervizor 

számára? 
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7. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE AZ 
EMBERI KÖZÖSSÉGEK 
FENNMARADÁSÁBAN 

Az emberek nagy része már gyerekkorában felismeri az „igazság” szó jelentőségét és 

még előbb megtapasztalja az igazságosság fontos szerepét az emberi kapcsolatokban. 

Ez azért is nagyon érdekes, mert az igazság szó jelentése valójában nem rögzíthető: 

vagy valami nagyon elvont, elméleti tartalma van, vagy állandóan ki van téve a 

kapcsolatiságból, élethelyzetekből eredő viszonylagosságnak. Az igazság 

meghatározásához vagy jelentőségéhez a filozófiai iskolák már rég nem is 

ragaszkodnak, helyette beérik azzal, hogy egy gondolatot vagy tettet helyesnek, 

vagyis az adott szituációban megfelelőnek, érvényesnek tekintsenek. Korábban az 

igazság összetartozott a jó és a jóság fogalmával is, és részben a „jó” fogalom 

kiüresedésének köszönhető az igazság fogalom kiüresedése. Mivel az igazságosság 

nem más, mint az igazság érvényesítése az emberi kapcsolatokban, és a történelem 

során az igazságnak többé-kevésbé rögzített formáival találkoztunk, az 

igazságosságról alkotott képünket is újra végig kell gondolni. Ez a múlt században 

részben meg is történt például olyan híres gondolatok formájában, mint John Rawls 

igazságosság elmélete, de ez a fajta gondolkodás ennek ellenére nem volt jellemző a 

közelmúltra. Igazságosság alatt rendszerint két elrendező elvet szoktunk érteni 

társadalmi összefüggésben: az érdemeken nyugvó, úgynevezett osztó igazságosságot 

és a kiigazító, korrekciós igazságosságot. Az osztó igazságosság jelszava: mindenki a 

megérdemelt javakban részesüljön. Ám ez még nem ad választ arra a kérdésre, hogy 

az érdemeket a személyes rátermettség, az elődök által megszerzett társadalmi és 

anyagi előnyök, vagy éppen a társadalom egésze számára végzett munka hasznossága 

alapján jelöljék-e ki. (A „társadalom egésze” ráadásul nem is jelent semmit abban az 

esetben, ha ez alatt az egymástól nagyon különböző csoportok egymás mellett élését 

értjük, ami szintén nem ritka jelenség.) A történelem megmutatja, hogy a társadalmak 

nem élhetnek az elosztásra vonatkozó elvi szabályok nélkül, és hogy ezek a szabályok 

soha sem nevezhetők tökéletesen helyesnek. A társadalmak sokkal jobban el tudják 

viselni azt, ha a viszonyaikat az igazságtalanság jellemzi, mintha nem él benne az 

igazságra vonatkozóan semmiféle elvi szabály. Ezt az ellentmondást igyekszik 

helyrebillenteni a kiigazító igazságosság jelensége, amely mint egy második elv, 

hosszú időn át pótolni tudja az igazságosság érvényesülésének megtapasztalt 

hiányait. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

32. Hogyan kapcsolódik össze az igazság és az igazságosság fogalma? 

33. Mit jelent az igazságosság? 

34. Milyen két elrendező elvet kell megemlítenünk, amikor igazságosságról 

beszélünk? 

35. Mi a lényege és szerepe az osztó és a korrekciós igazságnak? 
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8. A MEGIGAZULÁS SZEREPE A 
KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK 

DINAMIKÁJÁBAN 

Ahhoz, hogy egy közösség életképes, támogató és befogadó lehessen, szükség van az 

ebbe az irányba mutató, dinamikáját biztosító szabályokra. Elfogadott szabályok 

nélkül nem létezik közösség, csak legfeljebb egymás mellett élő emberek halmaza. 

Nem mindegy azonban, hogy a szabályok kívülről, mások elképzelése vagy célja 

szerint igyekeznek-e irányítani a közösség életét, vagy belső, valós szokásokon, 

például hagyományokon, érdekek felismerésén vagy a közös célok elérésének 

szándékán épülnek fel. A közös, belső célok, ezek megvitatása és elfogadása, az ehhez 

való viszony alakítja ki a közösség elsődleges, természetes dinamikáját. A közösség 

dinamikájának alapját az evangélikus teológiai gondolkodás a megigazulásról szóló 

tételeivel fejezi ki. Az ember alapvetően közösségi létre teremtetett, de egyéni, 

sokszor meggondolatlan céljai kiszakítják a természetes közösségből, akár annak 

elpusztítása árán is. Ezt a lehetőséget mutatja be Káin és Ábel bibliai története. A 

leírás középpontjában a gyilkosság kiváltó okaként az a mozzanat áll, hogy Káin 

megharagszik öccsére, mert Isten Ábel áldozatát fogadta el. Káin az eset után 

„lehorgasztott fejjel” járt, azaz elveszítette önértékelését. A szöveg alapján elég 

egyértelműen arról van szó, hogy Káin önmaga szemében is annyit ér, amennyi az ő 

„társadalmi elfogadottságának” a súlya. A társadalmi elfogadottság közvetlen 

értékmérője pedig az áldozat sikere, vagyis Isten emberi életre adott szava, ítélete. Az 

áldozat az ember életének legfontosabb, lényegi viszonyait szimbolikusan kifejező 

rituális tett. Ebben az archaikus történetben olyan részletekkel találkozhatunk, 

amelyek a modern vagy legmodernebb lélektani, közösségelméleti ismereteinkkel is 

igazolhatók. Igaz, néhány száz éve az istenhitet már nem a jelentős 

társadalomformáló erők között tartjuk számon, de ez csak bizonyos veszteség árán, 

ezt pótló újabb szabályok megformálása által volt kiváltható. Tömegesen állnak most 

rendelkezésünkre olyan jellemformálónak szánt szempontok a vulgárlélektanban és 

általában a populáris kultúrában, amelyek az emberek érvényesülését igyekeznek 

segíteni, néha tényleg a legjobb szándékkal. Nagy veszteség lenne ugyanakkor 

elfelejteni, hogy az ember teremtőjével való közvetlen és lényeges kapcsolata is 

számottevő alapja a társadalom életének. Az evangélikus teológia a megigazulás 

kettős arcát ismeri: az ember Isten előtti és az emberek előtti megigazulását. E kettő 

kapcsolatában érthető meg, hogy miként állhat rendelkezésére egy közösségnek a 

tagjai hitéből eredő erő. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

36. Miért fontos egy közösség életében a dinamizmus? 

37. Mi jelenti egy közösség dinamikájának alapját az evangélikus teológia 

értelmezésében? 

38. Milyen jól ismert közösségi szituációt példáz a bibliai Káin és Ábel története? 

39. Mi volt Káin tettének közvetlen és lényegibb kiváltó oka? 

40. Hogy érhető tetten a teológiai igazság örök érvénye a (post)modern társadalom 

szabályaiban? 

41. Mely két elemét kell megkülönböztetni a megigazulásnak? 
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9. AZ EGYHÁZ ÉS AZ EMBERI JOGOK 

Az Emberi Jogok Ünnepélyes Nyilatkozata 1948. december 10-én született meg az 

ENSZ-ben, és 1950-től ezen a decemberi napon emlékeznek meg jelentőségéről a 

világban. Ez az alapvető nyilatkozat 1966-ban kiegészült a Polgári és politikai jogok 

nemzetközi egyezségokmányával és a Gazdasági, szociális és kulturális jogok 

nemzetközi egyezségokmányával. Az emberi jogok kifejezés az ember önértékén 

alapul. Ezekkel a jogokkal minden ember rendelkezik pusztán azáltal, hogy ember. Az 

emberi jogokat nem a törvényalkotók hozzák létre és még ha nem ismernék is el, 

érvényben vannak. Ezen a ponton jól látható, hogy itt olyan filozófiai és részben 

teológiai szempontokat kell figyelembe venni, amelyek megelőzik egy nemzet vagy 

politikai közösség törvényhozását. Az állam az ember alapvető jogait tudja elismerni. 

A magyar alaptörvény szerint „az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető 

jogait tiszteletben kell tartani”, és „védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége”. Az 

alaptörvényben „Szabadság és felelősség” címen olvashatók részletesebben az 

állampolgárok jogai és kötelességei. Ezek ismerete elengedhetetlen a szociális segítő 

foglalkozású emberek számára. Az „emberi jogok” azonban az alapvető jogoknál 

mélyebben gyökereznek: alapja filozófiai értelemben az emberi minőség, teológiailag 

az emberi méltóság. A bibliai szemlélet szerint az emberi méltóság alapja az ember 

istenképűsége. „És teremtette Isten az embert az ő képmására, Isten képmására 

teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket.” – olvassuk a Teremtés könyvében. 

(1Móz 1,27) Továbbolvasva ezt a bibliai részt, a következő versekből kiderül az 

istenképűség tartalma is. Az ember azért viseli Isten képét, mert a teremtő 

megosztotta vele az emberi élet továbbadásának és a teremtett világ vezetésének, 

kormányzásának feladatát. Ebben a feladatban osztoznak az emberek: általuk 

folytatódik az emberi élet, a közöttük létrejövő viszonyok döntő hatással vannak a 

„föld arcának” alakulására és végső soron felelősek ezért, hogy mire és hogyan 

használják fel kapcsolataikat. Ehhez már szorosan kapcsolódnak az emberi jogok is, 

ugyanis az emberek közötti kapcsolatokon múlik, hogy mindenki rendelkezik-e az 

élethez és szabadsághoz való joggal, a véleményformálás és kinyilvánítás 

szabadságával, a törvény előtti egyenlőséggel. Továbbá a gazdasági, szociális és 

kulturális jogokkal, az élelemhez, neveléshez és munkához való joggal. Az emberi 

jogok érvényesülését és érvényesítését sokszor könnyebb feladat intuitív módon, a 

józan ész segítségével megítélni vagy megvalósítani, mint jogi kódexbe foglalni. Az 

egyházak, annak ellenére, hogy sok évszázados történelmi hagyományaik sokkal 

inkább mutatnak az emberi kötelességek, mint az emberi jogok irányába, ma 

meghatározó tényezői lehetnek annak a világfolyamatnak, amelyben egyre nagyobb 

mértékben épülhet be az emberi jogok tisztelete a hétköznapi élet gyakorlatába. 
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42. Mi az emberi jogok alapelve? 

43. Milyen feladata van az államnak az emberi jogok és az alapvető jogok 

tekintetében? 

44. Milyen felsorolással találkozunk az Alaptörvény “Szabadság és felelősség” című 

részében? 

45. Hogy nevezzük az emberi jogok alapját képező teológiai szempontot? 

46. Mi az ember istenképűségének teológiai tartalma? 

47. Milyen szerepet játszhatnak az egyházak általában az emberi jogok 

érvényesülésében? 
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10. EGYÉN ÉS HATALOM 

Minden ember valamilyen hatalmi erőtérben él. Hatalmi viszonyok nemcsak a 

társadalom legszélesebb köreiben alakulnak ki és nemcsak a hatalom hivatalos 

képviselőinek közelében, hanem a hétköznapi emberi viszonyokban is. Az uralkodó-

alattvaló, úr-szolga, patrónus-kliens viszonyok évezredek óta meghatározzák az 

emberi együttélést. A demokrácia olyan államforma, mely felismerve a hatalmi 

szerepek társadalmi kikerülhetetlenségét, a hatalmat gyakorló személyek elvi 

kicserélhetőségével igyekszik biztosítani az igazságosság elvének érvényesülését. A 

hatalmi viszonyok nélküli társadalom gyakorlatilag csak az anarchia irányába tarthat, 

elméletileg azonban mint társadalmi utópia, számos hasznos új gondolat 

kiindulópontja lehet. Az anarchia szó jelentése: fejetlenség vagy fej nélküliség. A 

jelenlegi globális társadalmak egyik jellegzetessége a hatalom gócpontokba 

szerveződése, vagyis a korábban egyeduralkodó politikai hatalom mellé felsorakoztak 

a hatalom gazdasági, kulturális, tudományos és vallási képviselői is. Az elektronikus 

kommunikációs eszközök igénybevételével ezek a hatalmi tényezők az egyének 

szintjén felosztódnak és megsokszorozódnak. (2018-ban ötmilliárd ember 

rendelkezik mobiltelefonnal.) Az emberek kapcsolatát biztosító technikai eszközök 

révén kialakuló hálózatos társadalom is telítve van hatalmi viszonyokkal, de részben 

a hatalmi tényezők homogén eloszlása, részben háttérbe húzódása miatt ez kevésbé 

feltűnő jelenség. A hatalom problémája az utópiákon kívül még soha, semmilyen 

formában nem oldódott meg a történelemben. A hatalom problémájára adott egyik 

legmarkánsabb, legradikálisabb és legismertebb válasz Jézus élettörténetéből 

ismerhető meg. Jézus, aki a teljes hatalom birtokosaként élt, cselekedett és szólt, 

anélkül uralta a hatalmilag kiélezett élethelyzeteket, hogy ezzel párhuzamosan 

előnyszerzésre törekedett volna. Végül halálával, amelyhez a történelem legtöbbször 

dramatizált, hatalmi játszmákon át vezető úton jutott, megmutatta a hatalom igazi 

természetét: a szeretet erejét. A „földi” viszonyok között élő egyház, mint a jézusi 

életút tanulságainak örököse, saját belső történeteként is megéli a hatalommal 

szembeni végső emberi tehetetlenség és a jézusi útmutatás közötti feszültséget. Az 

egyház emiatt nem lehet a végső béke földi megvalósulásának helye, de sohasem 

feledkezhet el arról, hogy küldetése mégis a békesség szolgálata és az ennek 

megfelelő gondolkodás és élet. A szupervizori feladat elsősorban a békességre vezető 

út megtalálásának elősegítése azzal a fenntartással, hogy a békességre vezető út 

állandó útonlétet jelent. 
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48. Mi az anarchia és az utópia? 

49. Mennyiben jelent változást a hatalomgyakorlás szempontjából a hálózatos 

társadalom? 

50. Milyen választ ad Jézus a hatalom problematikájára? 

51. Milyen lehetőségei vannak az egyháznak a hatalommal kapcsolatos jézusi út 

érvényesítésére? 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A diakónia az egyház életének megnyilvánulása, amely a rászorulók segítése révén ad 

számot a Megváltó szeretetének korlátlan érvényéről. A szociáletika diakóniai 

szemlélete cselekvő elmélet: az etika alapvető kérdései a segítő munka hangsúlyai 

szerint kapnak helyet benne. Az egyéni felkészülés során nélkülözhetetlen szerepet 

játszó személyes erények szükséges és elégtelen feltételei az egyéni, társadalmi és 

egyházi közösségi életnek. A diakóniai munka során tisztában kell lenni az erős és 

gyenge kapcsolatok természetével, mert ezek jelentőségének tudatosítása utat építhet 

a közösség erejének gyógyító felhasználására. Az erények mellett fontos szerep jut a 

kötelességnek, amelynek kívülről érkező hangja minden embert arra emlékeztet, 

hogy részese egy nagyobb egységnek, amelynek mindenkire érvényes szabályai 

elvezethetnek a transzcendens kapcsolat megbecsüléséhez. A harmadik etikai 

kompetencia, a felelősség gyakorlása ezek közül a legkevésbé előrelátható, ezért a 

legnagyobb odafigyelést igénylő módja az emberi kapcsolatok ápolásának, amely 

során a megszerzett képességek, tulajdonságok és ismeretek kivétel nélkül a 

közösségépítés hasznos eszközévé válhatnak. A szociáletika normatív alapfogalmai 

között kiemelkedik az igazságosság elve. Ez a társadalmak életében olyan 

alapszempont, amelynek fenntartásáért minden körülmények között minden 

nemzedéknek tenni kell. A következő alapfogalmunk a megigazulás. Ez egy folyamatot 

jelöl, ahogy az Isten szeretetéből élő ember közkinccsé teszi e szeretet látható jeleit, 

eközben építő tagjává válik közösségének. Az európai értékrend alapjait jelentő 

„emberi jogok” a közös cselekvés alapértékeit fogalmazza meg. Alapja az 

istenképűségben gyökerező emberi méltóság. A diakóniában végzett munka 

velejárója az emberi jogok érvényesüléséért való küzdelem, a rászorulók emberi 

méltóságának feltétlen elfogadásával. Végül meg kell említenünk a hatalmi 

viszonyokat, mint a társadalmi jelenségek szintjén  jelentkező megoldhatatlan 

történelmi problémát. Jézus erre adott válasza követhetetlen, mégis kikerülhetetlen. 
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FOGALOMTÁR 

diakónia: Az egyház életének elengedhetetlen területe, a rászorultak megsegítése. 

szociáletika: Az emberek közösségi életével kapcsolatos erkölcsi, etikai kérdések 

tudománya. 

erkölcsi jó: Az ember egyéni és közösségi életének legfőbb normája. Enélkül nem 

beszélhetünk sem boldogulásról, sem boldogságról. Elméleti, gyakorlati és spirituális-

lelki értelemben egyaránt fontos és nélkülözhetetlen fogalom a következetes etikai 

döntéshez. 

reziliencia: Rugalmas ellenállási képesség. Az anyagi és élő szervezetek azon 

képessége, amellyel a fennmaradásuk ismert körülményeit támadó erős, sokkszerű 

hatás után képesek adaptálódni, ismét lábra állni. 

a Lélek gyümölcsei: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, önmegtartóztatás.” Gal 5,22-23. 

lelkiismeret: Erkölcsi személyiségi karakterünk tevékenysége, mely képes értékelést 

nyújtani egyes erkölcsi döntéseink általános erkölcsiségünkkel való kapcsolatáról. 

kötelesség: Olyan (külső vagy belső normákból levezetett) erkölcsi szempont, 

amelynek teljesítésére minden körülmények között törekedni kell. 

felelősség: Olyan emberi létmód, mely tisztában van a kapcsolatok jelentőségével és 

vállaltan törekszik ezek ápolására. 

erény: Az ember erkölcsi személyiségének tulajdonságként számon tartható 

összetevője. 

osztó igazságosság: A társadalmi tőke és források elosztásának érdem szerinti elve. 

Korrekciós igazságosság: Az osztó igazságosság által létrehozott igazságtalan 

közösségi viszonyok megszüntetésének elve például az emberiesség, az 

emberszeretet, a méltányosság, az emberi jogok, emberi méltóság stb. alkalmazásával.  

megigazulás: Kettős fogalom. Egyfelől az ember Isten előtti elfogadottságát jelenti. 

Másfelől az ember többi emberhez fűződő viszonyáról szól. A kettő kapcsolatának 

alapját az a felszabadult öröm jelenti, melyet mindenki átélhet istenhitében. Az ebből 

következő öröm terjedhet el ezt követően az emberek emberi és non-humán 

kapcsolataiban is, mely az egyszerre konstruktív és kreatív közösségi lét egyik 

feltétele. 

istenképűség: A bibliai teremtéselbeszélésnek megfelelő felfogás arról, hogy az ember 

világban való tevékenységét Isten munkatársaként végzi. 

hatalmi paradoxon: Feloldhatatlan társadalmi ellentmondás, mely annyiban 

foglalható össze, hogy hatalom nélkül nincs békesség, mégis a hatalom a békesség 

legnagyobb ellenfele. 


