
 

Minigrupper för Bibel & Bön i coronatider  
I dessa tider när det är svårt att ses på grund av smittorisk och sjukdom är minigrupper ett utmärkt 

sätt att hålla kontakten med varandra, växa i tron och fortsätta göra det vi ska göra, även om det blir 

på ett annat sätt än vanligt. En minigrupp är en är en liten grupp där man hjälper varandra att följa 

Jesus. Gruppen som består av 2-3 personer möts varje vecka i ca 1 timme. Det kan vara ett fysiskt 

möte eller ske via telefon, skype, messenger eller liknande. Gruppen består helst av personer av 

samma kön. Alla som vill följa Jesus kan vara med i en minigrupp för Bibel & Bön. Man kan vara med i 

flera grupper om man vill. Du ansvarar själv för att fråga någon om att ha en sådan här grupp med 

dig!  

För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, Matt. 18:20 

Vad gör man i en minibibelgrupp?  

1. Bibelläsning  
Särskilt i svåra tider behöver vi vägledning från Guds Ord, så att Han kan tala till oss och vägleda oss 

genom Bibeln. Från och med den 23 mars påbörjar vi en bibelläsningsplan av NT. Följ den och 

samtala om det ni läst sedan sist ni möttes.   

• Vad har Gud talat till dig om när du läst veckans texter?  

• Är det något som varit svårt att förstå? (Försök att hjälpa varandra att förstå)  

• Försök hjälpa varandra att hitta exempel att följa, eller befallningar att lyda, utifrån de texter 

ni läst, och håll varandra ansvariga för det ni bestämmer er för att göra.  

2. Praktiserar vardagstro 
Samtala om hur er vardagstro kommit till uttryck under den senaste veckan. Har du kunnat hjälpa 

någon? Har du fått be för någon? Har du fått berätta om Jesus för någon? Har du tagit kontakt med 

någon som du fått uppmuntra?  

3. Ber för varandra och andra  
Be för varandra, varandras behov och för vänner som behöver förbön. Be särskilt för oro och rädsla. 

Be om helande när det behövs. Ni kan även be för de gemensamma böneämnen som skickas ut från 

Korskyrkan.  

Bestäm något eller några böneämnen som ni ber för dagligen tills ni möts igen. Följ upp vad som 

hänt.  

Varje gruppmedlem identifierar 2-3 personer som inte känner Jesus. Namnen antecknas av alla i 

gruppen så att alla ber för alla namn tillsammans.   

 



Förslag på böner för de som inte känner Jesus  

1. Herre vi ber att du drar ”X” till dig (Joh 6:44)  

2. Vi ber att ”X” ska lära känna dig. (Apg 17:27)  

3. Vi ber att ”X” ska höra och tro Bibeln som Guds Ord (! Tess 2:13)  

4. Vi ber om beskydd för ”X” mot satans snaror och bindningar (2 Kor 4:4)  

5. Helige Ande, vi ber att du ska överbevisa ”X” om sin egen synd och behov av förlåtelse och 

upprättelse. ( Joh 16:7-14)  

6. Vi ber att du sänder någon som kan berätta de goda nyheterna för ”X”. Kanske någon av oss? 

(Kol 4:3-6)  

7. Jesus vi ber att ”X” ska vända sig bort från sin synd och följa dig. (Apg 17:30-31)  

8. Herre vi ber att ”X” ska bekänna att Jesus är Herre (Rom 10:9-10)  

  

Nästa möte   
Bestäm när och hur ni ska mötas nästa gång. 


