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دیاکونی څه شی دی?
دیاکونی د ایوانګلس د مسیحیانو د کلیسا د ټولنیز کار څخه عبارت
دی او ځوانانو او زړو خلکو رسه مرسته کوی او هغه خلکو رسه هم
مرسته کوی چه د نورو ملکونو څخه املان ته پناه راوړی وی.
داسی یوه ټولنه ده چه د املان په هره برخه کی حضور لری .د دیاکونی
د ناوړینو پیښو د مرستی اداره حتی د املان په بهر کی هم مرستی
کوی یعنی هغو ملکونو کی چه طبعی پیښی او یا جنګ وی.

ځوک په دیاکونی کی کار کوی ?
په املان کی د دیاکونی په برخه کی د  400.000کسانو څخه زیاد کار
کوی .د بایرن په ایالت کی تقریبان  90.000کسان هلته کار کوی
لکه ښځینه او نارینه پرستاران د وړکتون ښځینه او نارینه ښوونکی
ښځینه او نارینه مشوره ورکونکی د ټولنیزو زده کړو ښځینه او
نارینه ښوونکی او ښځینه نارینه ارواپوهان او داسی نور.
ډیری دغه کسان د خپل کار په بدل معاش اخلی خو داسی کسان
هم شته چه په افتخاری او وړیا توګه هلته کار کوی.
مهمه نه ده چه نارینه او که ښځینه .په دیاکونی کی دواړه جنسونه
په په ب رابر ډول په مختلفو برخو کی په ګډه کار کوی.

دیاکونی
.څوګ دی
.څه کوی

www.diakonie-bayern.de

دیاکونی او مذهب
د دیاکونی ور یا دروازه د ټولو پر مخ خالصه ده یعنی د نورو
مذهبو پیروانو ته هم  .ددیاکونی کړه وړه د مسیحیت د
مذهب او د انجیل د کتاب په قواعدو والړ دی یعنی د انجیل
پخوانی او نننی کتاب او د عیسی پیغمربپه ویناو او عملونو.
خو دا په دی معنی نه ده چه د دیاکونی رسه د اړیکی نیولو په
صورت کی باید سړی د عیسی په مسیحیت مذهب باندی ایامن
راوړی.
اما په دی معنی ده چه ددیاکونی کارګ ران د مسیحیت د
مذهب د الرښوونی په اساس کار او هغه اک رثان پلی کړی خو
رسه له هغی هم د نورو مذهبونو پیروانو رسه د خواخوږی او
درناوی له مخی چلند کوی.
د نورو پاملرنه او درناوی د دیاکونی د کار مرکزیت جوړوی او
په عملی شکل پلی کیږی.

دیاکونی څه کوی?
دیاکونی هغه خلکو رسه مرسته کوی چه ورته اړتیا لری.
مرستی د مشوری په دفرت کی یا د زړو خلکو په لیلیه کی او یا د
ځوانانو په لیلیه کی صورت نیسی.
پخپلو پښو والړیدل د مرستو هدف دی .نو ځکه د مشوری او
عملی کار په برخه مرستی کوی او لږ وخت د پیسو او اعانی له
درکه مرسته کوی.
د سیاست په برخه هم د خلکو استازیتوب کوی لکه د
سیاستمدارانو رسه غږیدل د میډیاو رسه غږیدل د ورځپاڼو او
تلویزیونی خپرونو رسه اړیکه اخیستل.

دیاکونی چا رسه مرسته کوی ?
دیاکونی د خلکو په چوپړ کی دی:
د ماشومانو او ځوانانو د پاره ,معیوب کسانو رسه ,بیکارانو رسه
کډوالو رسه )مهاجرین(  ,کورنیو رسه  ,زړو خلکو رسه چه یوازی ژوند
نه شی کولی.
هر څوک کولی شی دیاکونی رسه اړیکه ونیسی په دی برخه کی
عمر جنسیت او عقیده مهمه نه ده.

که چیری ډیاکونی مرسته وکړی نو لګښت لری?

لګښت نه لری .ډیر لږ وخت وی چه خلک ددیاکونی د مرستی په
مقابل د خپل جیبه لږ پیسی ورکړی .ددیاکونی لګښت ډیری وخت د
دولت او د مختلفو بیمو له خوا ورکول کیږی ځکه د دیاکونی کارګ رانو
ته باید معاش د ودانی ک رایه او د موټرو لګښت باید ورکړل شی.
کلیسا هم د لګښت په برخه مرسته کوی .او د خلکو اعانه په
خوښی رسه اخیستل کیږی.

