Spalis. TEISINGUMAS.

1. Teisingumo dorybė
JOSEPH HÖFFNER
Apie tekstą:
Skirsnis „Teisingumo dorybė“
paimtas iš Joseph Höffner
knygos „Krikščioniškasis
socialinis mokymas“.
Pirmąkart knyga išleista 1962
m. Vokietijoje ir per
pirmuosius dvidešimt metų
pasirodė dar 8 leidimai ir 6
vertimai į kitas kalbas. Leidykla
„Aidai“ ją išleido 1996 m.
Apie autorių:
Joseph Höffner – vienas žymiausių katalikiškojo socialinio mokymo
atstovų pasaulyje. Autorius įgijo filosofijos daktaro laipsnį
popiežiškame Grigaliaus universitete Romoje. Po penkerių metų
apgynė teologijos daktaro disertaciją „Socialinis teisingumas ir
socialinė meilė“. Po ketverių metų Friburgo universitete parašė dar
vieną Vokietijos teologijos daktaro laipsniu įvertintą studiją. Po dvejų
metų ten pat apgynė ekonomikos daktaro laipsnį. Dar po ketverių
metų apgynė moralinės teologijos habilitacinį darbą. Vėliau tapo
profesoriumi, jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų garbės
daktaro laipsnis. J. Höffner buvo ilgametis akademikas ir pedagogas,
pokario Vokietijos Šeimos ir jaunimo, Butų statybos, Darbo ir
socialinės apsaugos ministerijų mokslinių tarybų narys.
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Klausimai:
1. Suskirstykite tekstą į prasmines dalis ir išskirkite kiekvienos
dalies temą ir pagrindinę mintį.
2. Kokią pagrindinę mintį autorius nori perteikti skaitytojui visu
tekstu?
3. Kokie dalykai Jums buvo nauji? Nesuprantami? Su kuriais
nesutinkate? Kuriems labai pritariate? Pasirodė labai svarbūs?
4. Apibūdinkite, kaip suprantate komutatyvųjį teisingumą,
distribucinį teisingumą, legalųjį teisingumą ir socialinį teisingumą.
5. Koks yra socialinio teisingumo ir socialinės meilės ryšys?

Klausimai diskusijai:
1. Kas yra teisingumas?
2. Kas yra teisinga, o kas ne – universitete, jūsų aplinkoje?
3. Kur yra riba tarp socialinio teisingumo ir socialinės meilės?
4. Kuo krikščioniškoji teisingumo samprata skiriasi, koks yra
(galėtų būti) jos įnašas visuomenei?
5. Kokias kitas teisingumo sampratas žinote, kaip jos apibrėžia
teisingumą?
6. Teisingumas, bendrasis gėris ir asmens gėris. Koks tarp jų
turėtų būti teisingas santykis?
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Teksto aptarimai spalio pabaigoje:




Vilniuje
Kaune
Šiauliuose

Daugiau informacijos: http://sas.ateitis.lt
Organizuoja: Studentų ateitininkų sąjunga
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