
Litteraturtips till cellgrupperna  
 

Boktitel Författare Beskrivning Förlag 

Livet jag längtar 
efter John Ortberg Klassiker om hur man odlar goda vanor i livet. 

Mycket god teologi, skrivet med glimten i ögat Libris 

Jag lutar åt Gud Tomas Sjödin 
Korta, välformulerade krönikor, där 
vardagshändelser minner om hur hela livet 
lutar åt Gud.  

Libris 

Om du vill gå på 
vatten måste du 
ta  dig ur båten 

John Ortberg 
Utifrån berättelsen om Jesus och lärjungarna 
på sjön målar Ortberg ett liv som tar itu med 
våra rädslor för att våga göra det Gud vill. 

Libris 

En guide till 
Galaterbrevet 

Martin 
Wärnelid 

Ganska kortfattad, tillgänglig bibelkommentar 
till ett av Paulus mest färgstarka brev. Bibeln idag 

En guide till 
Första 
Korinthierbrevet 

Linnea Åberg 
Vår egen medlem Linnea har skrivit en 
kortfattad, mycket bra guide/bibelkommentar 
till Paulus brev till kaosförsamlingen i Korinth.  

Bibeln idag 

En korsfäst Gud Hans 
Johansson 

Hans berättar påskdramat genom de 
människor som var vittnen. Korta kapitel med 
var och ens perspektiv.  

Libris 

Kristna ateister Craig 
Groeschel 

Groeschel är väldigt rolig. Han skriver om hur 
vi, på olika områden, säger att Gud finns men 
lever som om han inte gjorde det.  

Sjöbergs 
förlag 

Tillbaka till 
framtiden Mikael Tellbe 

Undertiteln är ”Vad vi påstår, tror och vet om 
tidens slut”. En god vägledning i frågor som 
rör tidens slut, Jesu återkomst och vad som 
ska hända med världen.  

Libris 

Kännetecken Magnus 
Malm 

Om gruppen är lite mer van att läsa kristna 
böcker är detta en guldgruva. En av mina 
viktigaste läsningar de senaste åren om bön 
och hur man ska finna Gud i ett splittrat 
vardagsliv. 

Artos och 
Norma 
bokförlag 

Det händer när 
du vilar Tomas Sjödin 

Tomas senaste bok har goda chanser att bli en 
klassiker. Om att hitta en hållbar veckorytm 
genom att återupptäcka vilodagen. 

Libris 

Lärjunge John Stott 

Ordet kristen finns bara tre gånger i NT. De 
som följer Jesus är hans lärjungar. Stott är en 
legend i västerländsk kristenhet. Han dog 
häromåret, 90 år gammal, och detta blev hans 
sista bok.  

Libris 

Till jordens 
yttersta gräns 

Maria 
Andersson/ 
Alphonce 

Magnus och Marias story om hur en 
församlingsrörelse växte fram i Mongoliet då 
två unga svenskar tog kallelsen från Gud på 
allvar. Ett måste att ha läst för alla som går i 
Ryttis! 

Missionsinsti
tutet 
EFK/Votum 

Frid i själen Niklas 
Piensoho 

En god bok om oro, rädsla och frid. Längst bak 
finns frågor för reflektion som funkar fint i en 
cellgrupp. 

Libris 

 



Många grupper har också provat Eleonores videoundervisning kallad ”Söndagsskola för vuxna”. På 
sikt är tanken att fortsätta fylla på med olika ämnen, och att också få tillgång till andra pastorers 
liknande filmklipp.  

Vi önskar till exempel göra ett enkelt videomaterial där vi fortsätter upptäcka hur man kan höra Gud 
tala genom profetiska tilltal och på andra sätt. Prova gärna det som finns färdigt! 


