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Jukka Mäkinen

Leland Ryken

5,00€ (Sh. 28,50)

3,00€ (Sh. 12,00)

ANNETAAN KASVATIKSI
– VEIJO HEINOSEN TARINA
Kasvattilapsena varttunut Veijo Heinonen
tutustui alholiin jo nuorena. Avioituessaan
Kaarinan kanssa nuoren parin yhteiselämä
alkoi kuningas alkoholin varjossa. Lopulta
Kaarina päätti epätoivoissaan lopettaa
elämänsä. Silloin Kaikkivaltiaan muuttava
voima tarttui heidän elämäänsä.

Leevi Launonen – Mauri
Päivinen
KUTSUVA KIRKKO

12,00€ (Sh. 39,50)
Helluntai- ja vapaaseurakuntien
arkkitehtuuria esittelevä
valokuvateos. Arkkitehti,
teologian maisteri Veikko Gröhn
on luonut 1970-luvulta alkaen uuden rakentamisen tyylisuunnan, jossa
arkkitehtoninen suunnittelu ja seurakunnan jumalanpalvelus liittyvät
läheisesti yhteen.

Mauri Vikstén

ARMO – AVAIN
YLTÄKYLLÄISEEN ELÄMÄÄN

5,00€ (Sh. 19,50)

Arvostetun raamatunopettajan postuumi
teos on kooste 1980-luvulla pidetystä
raamattutuntisarjasta. Vikstén pohtii
teoksessa lain ja armon suhdetta. Apostoli
Paavalin teksti on avain yltäkylläiseen
uskonelämään. Kirjan sanoma on
ajankohtaisempi kuin koskaan ennen.

Kuinka lukea Raamattua
kirjallisuutena
Leland Ryken esittelee ainutlaatuisessa
teoksessaan eri kirjallisuudenlajeja,
joita Raamattuun sisältyy. Hän osoittaa
Raamatun arvon paitsi totuuden
osoittavana kirjana myös taiteellisena
teoksena.

Jouko Ruohomäki

PYSYKÄÄ KRISTUKSESSA –
TUTKIMUSMATKA
JOHANNEKSEN
KARISMAATTISIIN KIRJEISIIN

4,00€ (Sh. 14,00)

Jouko Ruohomäki pureutuu kommentaarissaan Johanneksen kirjeistä nouseviin
aiheisiin kuten kuuliaisuuden testiin,
rakkauden testiin sekä synnin luonteeseen
ja alkuperään sekä täydelliseen rakkauteen
ja maailman voittavaan uskoon.

Mark Hall

KUKA YMMÄRTÄÄ TUULTA

7,00€ (Sh. 29,50)

Grammy-palkinnon voittaneen ja
miljoonia levyjä myyneen Casting Crowns
-yhtyeen laulaja ja lauluntekijä Mark Hall
haastaa lukijat monien koskettavien
tositapahtumien kautta pohtimaan,
tuntevatko he oikeasti ja henkilökohtaisesti
Jeesuksen.

Juha Marin

Hannah Alexander

5,00€ (Sh. 21,50)

9,00€ (Sh. 31,50)

Juha Marin käsittelee esikoisteoksessaan
uskoa ja sitä, mitä se saa aikaan ihmisessä.
Teos lähtee liikkeelle Vanhan testamentin
sivuilta tutuista uskonsankareista ja päätyy
tarkastelemaan lähihistoriasta tuttujen
henkilöiden, kuten Paavo Ruotsalaisen ja
Kathryn Kuhlmanin elämää ja uskoa.

Ensiapuhoitaja Lauren McCaffrey ja
lääkäri Grant Sheldon ovat kumpikin
muuttaneet Dogwood Springsiin toivoen
uutta alkua elämälleen. Idyllisen yhteisön
rauhaa uhkaavat kuitenkin huumekartelli
ja selittämätön epidemia, ja Grant ja
Lauren huomaavat pian olevansa aivan
uudenlaisten haasteiden edessä.

Paavo Rauskanen

Lea Kranz

KUN KUKAAN EI USKONUT

PAKOMATKA

PARANTAVA KOSKETUS

5,00€ (Sh. 28,50)

SEURAKUNTA
– VAPAUTETTU MORSIAN

Lentokapteeni Pauli Tamminen joutuu
lomaututetuksi kesken Thaimaaseen
kohdistuneen työmatkansa ja päätyy
tutustumaan maahan yhdessä
thaimaalaisen Amyn kanssa. Kaikki ei
kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan,
ja yhtäkkiä he huomaavat olevansa pahassa
pulassa.

Korkea Veisu on Ylkämme Jeesuksen
rakkauskirje morsiamelleen. Tämän päivän
Kristuksen morsian on usein vangittu omiin
huonouden tunteisiinsa ja muihin siteisiin.
Teoksen sivuilla Kristuksen morsian pyritään
johdattamaan askel askeleelta vapauteen.

7,00€ (Sh. 28,50)

Markus Mäenpää

KAANAAN KIELEN
SANAKIRJA – HUUMORILLA
HÖYSTETTYNÄ

3,50€ (Sh. 14,90)

Kaanaan kielen sanakirja sisältää kristittyjen
sisäpiirisanastoa, sanoja ja fraaseja, jotka
ovat juurtuneet kristilliseen kielenkäyttöön.
Se on pilke silmäkulmassa tehty opas
kaikille, jotka haluavat ymmärtää joskus
hupaisaltakin kuulostavaa Kaanaan kieltä.

Kangasoja-Luoma-Tossavainen

MATKALLA UUDISTUVAAN
SEURAKUNTAJOHTAMISEEN

9,00€ (Sh. 39,50)

Johtamisen ja strategian kehittämisen
ammattilaiset käsittelevät tässä
uraauurtavassa suomalaisessa
seurakuntajohtamisen perusteoksessa
seurakunnan eheyteen, hyvinvointiin ja
rakenteeseen liittyviä menestystekijöitä
ja tarjoavat pohdittavaa pastoreille,
vanhimmille ja seurakuntalaisille.

Kangasoja-Luoma-Tossavainen

MATKALLA UUDISTUVAAN
SEURAKUNTAJOHTAMISEEN
– TYÖKIRJA

4,00€ (Sh. 15,00)

Tämä työkirja tarjoaa käytännön työkaluja,
jonka avulla seurakunnan johto voi
syventää osaamistaan ja hengellistä
johtajuuttaan. Teos varustaa seurakuntaa
tulevaisuuden suunnitteluun ja toiminnan
arviointiin ja kehittämiseen.

Jan Karon

OVET AUKI PAPPILAAN

3,00€ (Sh. 12,00)

Pastori Tim on piintynyt poikamies, joka
kaipaa arkirutiineihinsa muutosta. Kun
muutos astuu hänen elämäänsä, hän
ei tiedä, mitä tekisi. Mersun kokoinen
kulkukoira, pisamainen koulupoika
ja taiteellinen naapuri hämmentävät
tasaiseen elämään tottunutta pastoria…

David Petts

PERUSTUKSET

5,00€ (Sh. 19,50)
Teoksessa käsitellään raamatullisia
perusasioita, kuten Jumalan olemus,
Jeesuksen elämä ja ylösnousemus, ihmisen
lankeemus, kaste, ehtoollinen ja Pyhän
Hengen lahjat.

Paavo Rauskanen

SELVÄ LENTOONLÄHTÖÖN

5,00€ (Sh. 19,50)

Selvä lentoonlähtöön vie lukijan sisälle
ilmailun kiehtovaan maailmaan. Kirja
kertoo tarinaa kahdesta ilmailun
ystävästä, entisestä ilmavoimien majurista
Markku Rautavuoresta ja nuoresta Pauli
Tammisesta, joiden elämät nivoutuvat
yhteen jännittävällä ja yllättävällä tavalla.

Toivo Haapala

Jan Karon

1,50€ (Sh. 4,00)

9,00€ (Sh. 29,50)

SIKSI USKON

KOTIINPALUU

Siksi uskon kertoo avarasti ja
houkuttelevasti siitä, mistä koko elämässä
syvimmiltään on kyse: ihmisen ja Jumalan
välisestä suhteesta ja uskon löytämisestä.
Kirjailija Toivo Haapala käsittelee tuoreesti
ja lämpimästi seurakuntaelämään liittyviä
asioita kuten uskon tunnustamista, kastetta,
ehtoollista ja seurakunnan jäsenyyttä
palvelutehtävineen.

Pastori Timin elämässä alkaa tapahtua, kun
hän saa mystisen kirjeen, jossa on vain kaksi
sanaa: ”Tule kotiin.” Sanat pakottavat hänet
tekemään elämänsä haastavimman matkan
ja kohtaamaan menneisyytensä.

Kari Ketoja

Klaus Korhonen

1,50€ (Sh. 4,00)

1,50€ (Sh. 4,00)

SAIRAAN VAHVA, VÄHÄN
HEIKKO – SITÄKÖ SE OLI?
Pastori Kirjailija Kari Ketoja pureutuu
teoksessaan heikkouteen ja vahvuuteen
käsitellen teemaa hengellisen ja ajallisen
elämän näkökulmasta. Milloin ja miksi
ihminen on heikko tai vahva? Kirja antaa
lukijalle rohkaisevia ahaa-elämyksiä.

TYYPILLINEN HELLARI
JA MUITA KIRJOITUKSIA
Kotimaa-lehden blogistina vuodesta
2007 lähtien toiminut Klaus Korhonen
kirjoittaa ajankohtaisista aiheista osuvasti
ja virkistävän omaleimaisesti. Nyt
blogikirjoitukset on koostettu ajatuksia
antavaksi kirjaksi.

Kysy näitä kirjoja seurakunnan kirjamyynnistä.

