Vänner,
I söndags var det 13:e söndagen efter trefaldighet och temat var Medmänniskan, den
söndagen är även Diakonins dag i Svenska kyrkan. I högmässan i Kista kyrka sjöngs psalm
89: Se av vill bära ditt budskap Herre.
I vers tre kan vi läsa:
“Gud, låt oss känna din Andes ledning, Så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan, Till dess vi målet når.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, Då kan din vilja ske.”
Psalmen är en missions- och överlåtelsepsalm från Kongo-Brazzaville av Hilaire
Nkounkou(1923-1997) från år 1970. Han var pastor, teol. lic, rektor vid Mansimou teologiska
seminarium i Brazzaville i Kongo-Brazzaville. Även melodin är av Nkounkou.
Nu är det knappt en vecka kvar till kyrkovalet! Inför kyrkovalet formulerade vår
nomineringsgrupp ett valprogram, i det berättade vi vad vi ville arbeta för i Spånga-Kista
församling. Det har vi nu spridit, i foldrar, via hemsida/Facebook och i tidningar!
Jag tänker, att vara församling, att leva i en församling och dela den gemenskapen med
andra, sammanfattas bra i denna psalmvers. I vår nomineringsgrupp kommer vi från olika
håll, ålder, bostadsområde, sysselsättning. I vår församling kommer vi också från olika håll,
ålder, bostadsområde, sysselsättning. Men ändå är vi en församling och en kyrka!
Vi får under dessa sista skälvande dagar inför kyrkovalet bära psalmens ord med oss.
Oavsett var vi befinner oss, oavsett vilka uppdrag vi har i församlingen och oavsett skäl till
att vi är engagerade i kyrkovalet. Vi har gemensamt i våra program, i foldrar och på
Facebook delat denna vilja att vara med att påverka, leda och tjäna Spånga-Kista församling
och alla de som finns där.
Låt även psalmens ord få bli en bön och en lovsång för denna vecka, och för var och en av
oss!
Gå gärna in på vår hemsida: www.baskspangakista.se
eller
besök oss på Facebook Borgerligt Alternativ Spånga-Kista

Uppmana familj och vänner att rösta i kyrkovalet,
att rösta på Borgerligt Alternativ!
Med önskan om en trevlig vecka!
Jimmy Dahllöf
Ordförande/Gruppledare

