
Minigrupper i Coronatider  
I dessa tider när vi inte kan ses till gudstjänst 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 som kyrka 
och som kristna. 

En minigrupp är en lite mindre smågrupp där vi hjälper varandra att följa Jesus. Gruppen som består av 
2-3 personer och möts varje vecka i ca 1 timme. Det kan vara ett fysiskt möte eller ske via telefon, 
skype, messenger eller liknande. Vårt förslag är att ni som minigrupp möts på söndagar (se gärna 
dokumentet: Söndagsgudstjänst hemma, för tips och idéer). Om det inte går är det naturligtvis fritt fram att 
mötas senare under veckan. 

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

Vad gör man i en minigrupp?  
1. Samtalar om en Bibeltext.  
Varje vecka lägger vi upp ett textförslag på Korskyrkans hemsida.  

2. Samtalar om livet med Jesus i vardagen  
Samtala om hur er tro 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. I tider som dessa tror vi att fler 
än vanligt funderar på de stora frågorna i livet. Vår önskan är att fler skulle lära känna Jesus och bli 
kristna. Vilka i din närhet kan vi be för? Kan du identifierar 2-3 personer som inte känner Jesus. Dela 
dessa namn med varandra så att alla kan be för alla namn tillsammans.  

Förslag på böner för de som inte känner Jesus  
Herre vi ber att du drar ”X” till dig (Joh 6:44)  
Vi ber att ”X” ska lära känna dig. (Apg 17:27)  
Vi ber att du sänder någon som kan berätta de goda nyheterna för ”X”. Kanske någon av oss? (Kol 4:3-6)  
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? 
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