
Tema

■ Vi – Guds församling i Helsingborg



Riktningen IN

■ Visionen – nära människor.

■ Jag vill likna Jesus

■ Vi är hans kropp

■ Har vi en balanserat IN-riktning? 

■ Hur lever vi nära människor? 

■ Nästa steg. 



En vigsel



Visionen – nära människor.

Vi vill göra Jesus Kristus känd, 
trodd, älskad och efterföljd och 
verka för Kristi rikes tillväxt 
genom att leva
■ nära Jesus, 

■ nära människor, 

■ mitt i Helsingborg.



Vi är hans kropp
Han låter hela kroppen fogas 
samman och hållas ihop genom att 
alla lederna hjälper och stöder, 
med just den kraft han ger åt varje 
särskild del. Då växer hela kroppen 
till och byggs upp i kärlek. Ef. 4:16

Ty liksom vi har en enda kropp 
men många lemmar, alla med olika 
uppgifter, så utgör vi, fast många, 
en enda kropp i Kristus, men var 
för sig är vi lemmar som är till för 
varandra.       Rom 12:4



Har vi en balanserat IN-riktning? 

■ Har du nära vänner som du kan 
vara fullständigt öppen med?

■ Har du andra kristna som 
uppmuntrar dig och som kan 
också tillrättavisa dig om de 
upplever att du går fel väg? 

■ Går du ensam för dig själv eller 
har du släppt in människor i ditt 
liv?



Hur lever vi nära människor? 

■ ATT LEVA I KÄRLEK

■ Att ta emot. 

■ Att våga vara svag. 



Lever jag i IN-balans? 
– På vilket sätt lever jag i 

obalans gällande IN?

■ Vem behöver jag återupprätta 
relationen med idag? 

■ Vad gör jag för att bevara enheten 
i vår församling? 

■ Har du nära vänner som du kan 
vara fullständigt öppen med?

■ Har du andra kristna som 
uppmuntrar dig och som kan 
också tillrättavisa dig om de 
upplever att du går fel väg? 

■ Går du ensam för dig själv eller 
har du släppt in människor i ditt 
liv?


