
Diakoni
er næstekærlighed

... i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, 
om man er omskåret eller ej, men det gør

tro virksom 
i kærlighed
(Paulus, Apostel – Galaterbrevet 5,6)

Diakoni er at 

række længere ud 
end der forventes

Jeg ser dig

Jeg hører dig

Jeg respekterer dig

Diakoni er 
næstekærlighed 

i praksis

lytte til den der taler
trøste den der sørger
støtte den der vakler 

gribe den der falder

Diakoniudvalget
i Helsingør Stift



D
iakonier 

inkluderende 
fællesskab

Gud besluttede at forsone sig med os 
gennem Kristus og gav os den opgave at 

bringe forsoningen videre 
til andre.

(„Den Nye Aftale“: 2. Korinterbrev 5,18)

Være åbne 
og fordomsfrie 

overfor alle

Trofast er Gud, 
som kaldte jer 
til fællesskab 
med sin søn, 

Jesus Kristus, 
vor Herre

... få lov til at bidrage med det du er god til 
... tage imod med åbne arme og åbent sind 

... inkludere den ensomme 
... give alle en chance 



D
ia

ko
ni er værn om 

skaberværket
Gud Herren 
tog mennesket 
og satte ham i Edens have, 

for at han skulle 
dyrke og vogte den

(1. Mosebog 2,15)

...være bevidste om ressourceforbruget
... have omsorg for alt hvad Gud har skabt

... arbejde bæredygtigt
genanvende og genbruge

For gennem sin søn 
har Gud skabt alt i himlen og på jorden...
Alt er blevet skabt gennem ham

og skal rette sig mod ham
(Den Nye Aftale: Kolossenserbrevet 1,16)

FOLKEKIRKEN 
I  HELSINGØR STIFT



Diakoni
er kamp for retfærdighed

Alt, hvad I vil, at 
mennesker skal gøre mod jer, 

det skal I også
gøre mod dem

(Matthæusevangeliet 7,12)

Den der vil være 
stor iblandt jer, 
skal være jeres

tjener
(Markusevangeliet 
10,42-45)

sætte grænser

stå fast

så nye frø

Sige fra og sige til

Være talerør for den som 
ikke kan tale sin egen sag

Være en stemme imod 
uretfærdighed

Skabe gode vilkår 
for mennesker 
i hele verden

– en 
fremstrakt 

hånd, 
du kan 
gribe, 

hvis du 
vil


