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AK791 Aaltonen Hilja: Vahvista siipeni 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1977, Pehmeäkantinen, 168 sivua.  Kirjan teemana on Jumala ja ihminen, joka on 

jäänyt yksin. Mutta ihminen saa kokea, että Jumala on etsivä Jumala, joka lähettää tänäkin 

aikana sanansaattajiaan ilmoittamaan ahdistuneille, että Hän on yhä rakkaus ja totuus. Hilja 

Aaltonen ymmärtää taakoitettua vaeltajaa. Salatun tunnon kätköt ovat hänelle tuttuja. 

Epäileväkin tohtii hänen kanssaan pyytää korkeuteen pyrkivän "Jumalan muuttolinnun" tavoin: 

Vahvista siipeni. 

AK544 Ahvio Juha: Venäjän karhu heräsi - herääkö Suomi? 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Profeetallinen, Kuva ja Sana 2014, Pehmeäkantinen, 183 sivua.  Venäjän karhu on erännyt 

Vladimir Putinin johdolla. Meneillään olevan Ukrainan kriisin valossa on ilmiselvää, että Venäjän 

karhu aikoo jatkaa voimapoliittista valveilla oloaan. Tämä kirja tarjoaa perustellun vastauksen 

siihen, mitä suomalaisen isänmaallisen kristityn tulisi ajatella Venäjän ja sen uuden imperiumin 

noususta. 

AK750 Aitomaa Juhani: Messiaan Israel 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana , Pehmeäkantinen, 222 sivua. Etulehdet puuttuvat. Aitomaan teos on 

perusteellinen paneutuminen sellaisiin kysymyksiin kuin "voiko Juualainen saavuttaa rauhan 

Jumalan kanssa tunnustamatta Jeesusta?", "onko Israelin lohduttaminen tärkeämpää kuin 

juutalaislähetys?", "mitä on kahden liitosn teologia - entä kristillinen sionismi?", "riittääkö 

synagoga juutalaiselle Jumalan edessä?" ja "juutalaiskristittyjen asema Istarlissa". Tekijä väittää, 

että vaaravyöhylleessä on suomalainen israelystävyys - mikä sitä uhkaa? Kirjoittaja haastaa 

tutkimaan Raamatusta, mikä on Jumalan mielen mukainen työjärjestys suhtautumisessa 

juutalaiseen. 

AK894 Anthony Tony: Kesytä tiikeri 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2005, Pehmeäkantinen, 264 sivua. Nimi etulehdellä. Kungfu-mestarin 

päätä huimaava seikkailu vihan täyttämästä kungfun maailmanmestarista ja henkivartijasta 

Jeesuksen todistajaksi. 

AK578 Arndt Johan: Totisesta kristillisyydesta, 1. kirja 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ev. Lut. Herätysseura 1976, Kovakantinen, 275 sivua.  Meitä kutsutaan kristityiksi. 

Tämän tulee merkitä ei ainoastaan uskoa Kristukseen, vaan myöskin sitä, että elämme 

Kristuksessa ja Kristus meissä! 

AK492 Bauer Ludvig: Kuninkaan etsintä 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Ristin voitto 1961, Pehmeäkantinen, 205 sivua.  Ajanlaskumme alkuvuosien 

tapahtumat ovat kiinnostaneet monia kirjailijoita. Tämä kirja on kuin parhain jännitysromaani, 

mielenkiintoinen joka sivulla, kiehtova ja valloittava. 

AK789 Beckman Thea: Ristiretki farkuissa 

5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Kaunokirjallisuus, SLEY 2004, Kovakantinen, 350 sivua. Pieni jälki hintalapusta takakannessa. 

Jännittävä historiaseikkailu 15-vuotiaasta pohjasta, joka joutuu keskelle 1200-lukua ja 

ristiretkien outoa todellisuutta. Hollantilaisen Thea Backmanin kirja on voittanut 

nuortenkirjallisuuspalkintoja Keski-Euroopassa. Se on kiehtova kuvaus yhdestä historian 

vaiheesta ja teemoiltaan yhä harvinaisen ajankohtainen. 

AK560 Bernis Jonathan: Rabbi katsoo kuolenjälkeiseen elämään 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2015, Pehmeäkantinen, 223 sivua.  Rabbi jonathan Bernisin kirja on silmiä 

avaava matka siihen loistavaan tulevaisuuteen, jonka raamatullinen taivastieto suo jokaiselle 

kristitylle. 

AK807 Bevere John: Olet enemmän - miksi tyytyä vähempään? 

14 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2010, Pehmeäkantinen, 309 sivua.  Menestyskirjailija John Bevere paljastaa, 

kuinka meidät kaikki on "tarkoitettu enempään", luotu ihmeellisesti ja tarkoitettu elämään, joka 

on kaikkea muuta kuin tavanomaista. Tässä sinulle tiekartta matkallesi kohti muutosta. 

  



AK856 Bevere John: Lähestykää Jumalaa 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2005, Pehmeäkantinen, 270 sivua.  Kirjassaan Lähestykää Jumalaa John Bevere 

kannustaa sinua jättämään ankean varjokristillisyyden, joka kyllä tietää Jumalasta, mutta joka ei 

tunne Jumalaa. Maailmankaikkeuden Luoja ei kutsu meitä vain palvomaan itseään kaukaa 

sanoin ja rituaalein, vaan astumaan sisälle niin merkitykselliseen ja läheiseen suhteeseen hänen 

kanssaan, että me tunnemme hänen sydämensä ja hän meidän sydämemme. 

AK545 Bourne W.: Kuninkaan poika 
2,5 € 

 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Ristin voitto 1944, Pehmeäkantinen, 143 sivua.  Kuvauksia Billy Brayn elämästä. 

AK757 Branch Stuart: Raamatun kertomuksia lapsille 

6 € 
 Uusi kirja! 

Lastenkirja, Kirjalito 2002, Kovakantinen, 47 sivua.  Kauniisti kuvitettu katselukirja on kokoelma 

kertomuksia, jotka pohjautuvat Raamatun tapahtumiin. Lapselle sopivat kuvat ja tekstit luovat 

hyvän mahdollisuuden kiinnostuksen heräämiselle. 

AK547 Brown Michael L.: Mitä armo on? 

16 € 
(32,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2015, Kovakantinen, 413 sivua.  Aikana, jolloin seurakunta tarvitsee kipeästi 

herätyshuutoa ja tuoretta kohtaamista Jeesuksen kanssa, liioiteltu armonsanoma tuudittaa 

monia uneen. Raamatun aitoa armonsanomaa vesittämättä Michael Brown osoittaa tämän 

houkuttelevan julistuksen vaarat ja näyttää, miten välttyä joutumasta eksytetyksi. 

AK679 Campolo Tony: Pyhät lehmät & taivaan valuutta 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Aika Oy 1995, Kovakantinen, 174 sivua. Kirja vääntynyt hieman kuperaksi. Pitkään 

yritysmaailmassa konsulttina toiminut Campolo on vakuuttunut, että Raamattuun perustuva 

liike-etiikka ja -moraali on aivan järkevää työelämässä menestymisen kannalta sen lisäksi, että 

oikeiden periaatteiden noudattaminen antaa ihmisen elämään aivan uutta tyydytystä ja sisältöä. 

AK826 Caner Emir Fethi ja Pruitt H. Edward: Kallis kutsu 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, KKJMK 2010, Pehmeäkantinen, 190 sivua. Nimi etulehdellä. Tämä kirja kertoo uskon 

sankareista, jotka heidän oma perheensäkin on hylännyt ja joita on kidutettu ja tapettu sen 

Herran tähden, jota he ovat lähteneet seuraamaan. Kertomuksia meidän aikanamme 

pelastuneista muslimeista. 

AK873 Cerullo Morris: Juutalaisesta kristityksi 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Ristin Voitto 1968, Pehmeäkantinen, 109 sivua.  Tämä kirja on mielenkiintoinen, 

suorastaan jännittävä. Se kertoo, miten Morris Cerullosta, maailmanlaajuisesti tunnetusta 

evankelistasta, tuli Jeesukseen uskova. 

AK872 Chadwick Samuel: Rukouksen tie 

9 € 
(18,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2012, Pehmeäkantinen, 118 sivua.  Rukous on todellisen jumalisuuden 

koetinkivi. Uskonelämässä mikään ei ole niin vaikeaa kuin rukous. Kuitenkin avain elämään 

löytyy rukouskammiosta - salaisesta paikasta, jossa Jumala odottaa sinua. Tässä tunnustusta 

saaneessa kirjassa Chadwick kertoo rukouksen voimasta sekä siitä, miten tulee rukoilla. Salli 

Chadwickin innoittaa sinua uudelleen rukouksen täyttämään elämään. 

AK871 Chan Francis ja Sprinkle Preston: Helvetti 

10 € 
(21,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2011, Pehmeäkantinen, 139 sivua.  Chan ja Sprinkle käsittelevät nöyrästi ja 

Jumalan Sanaa kunnioittaen niitä syvimpiä kysymyksiä, joita lukijalla on iankaikkisesta 

ihmiskohtalosta. Kirja perehdyttää sinut Raamatun totuuteen, samalla kun yhdessä kirjailijoiden 

kanssa löydät totuuden lisäksi myös rohkeutta elää sen mukaisesti. 

AK740 Cho David Yonggi: Siunattuja jo syntyessämme 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2010, Pehmeäkantinen, 159 sivua.  Varjele uskoasi Jumalaan. Käsittele 

vastoinkäymisiäsi väärin ymmärrettyinä myötäkäymisinä. Rukoile Jumalan Sanan pohjalta uskon 

rukouksia. Rukoilijalle vastataan aina. Anna anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet sinua vastaan. 

Toisin kuin teoriaa tarjoavat julistajat David Yonggi Cho tietää, mikä toimii kristityn elämässä - 

tämä kirja on siitä oivallinen osoitus. 



AK783 Cho David Yonggi: Miksi ihminen kärsii? 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1987, Pehmeäkantinen, 77 sivua.  Yonggi Cho on maannut sairaanaa ja 

hänelle sanottiin: "Tästä ei ihminen koskaan nouse." Tuossa tilassa Cho löysi Jumalan armon ja 

siitä voimanlähteen, jossa oli enemmänkin kuin riittävä apu hänen tarpeisiinsa. Tämän 

kaikkivoivan Kristuksen kohtaaminen oman kärsimyksen tiellä on Yonggi Chossa mahdollistanut 

sen uskon, josta hän on tullut tunnetuksi. Tässä kirjassa maailman suurimman seurakunnan 

johtajan omakohtainen tilitys kärsimyksen tarkoituksesta. 

AK846 Christenson Evelyn: Luottamuksen lähteellä 

7 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Päivä 2009, Pehmeäkantinen, 240 sivua.  Kun elämä kiristää ja muut ihmiset ärsyttävät, 

Evelyn Christenson tarjoaa lääkkeeksi rukousta "Herra, muuta minut." Neuvo nousee oman 

elämän kokemuksista ja turvallisesta luottamuksesta omaa minää suurempaan Persoonaan. 

Kirjaan on koottu lähes sata pohdiskelevaa tekstiä, jotka auttavat ymmärtämään Jumalan 

verratonta viisautta. 

AK516 Clifton Shaw: Kaikki on pysyvästi toisin 

10 € 
(21,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2008, Pehmeäkantinen, 176 sivua.  Kristityt törmäävät usein hengellisessä 

elämässään kysymyksiin, jotka hämmentävät heitä. Olenko varmasti pelastettu? Tuleeko 

minusta koskaan pyhää? Voiko Jumalaan luottaa? Mitä armolahjat ovat? Entä Hengen hedelmä? 

Shaw Cliftonin vastaukset ovat ymmärrettäviä  ja selkeitä ja hän perustelee sanottavansa 

Raamatulla. 

AK784 Conlon Carter: 180 asteen käännös 

10 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2012, Pehmeäkantinen, 189 sivua. Kannessa pieni jälki hintalapusta. "Uskon, 

että elämme aikaa, jolloin Jumala armossaan valmistaa seurakuntaansa. Kaikki, mitä voidaan 

ravistella, tulee ravistelluksi ja vain se, mikä on syntynyt ja ylläpidetään totuudesta käsin, jää 

jäljelle. Meidän tehtävämme ei ole olla huolissamme siitä, minä hetkenä se tapahtuu, vaan 

tehdä valmisteluja sydämissämme." David Wilkersonin perustaman Times Square -seurakunnan 

johtavan pastorin herättelevä teos. 

AK538 Cruz Nicky: Paha paholainen 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2013, Pehmeäkantinen, 256 sivua.  Paholainen on pahempi kuin osaat 

ajatella, mutta Jumala on paljon, paljon suurempi. Tämän kirjan opastuksen ja tiedon avulla on 

turvallista opetella hengellisen sodankäynnin todellisuuksia. 

AK839 Cruz Nicky: Pyhä tuli 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2003, Pehmeäkantinen, 285 sivua.  Mitä jos uskoisit Jeesuksen lupaukset 

kaikesta mitä hän sanoo Pyhän Hengen voivan ja haluavan olla ja tehdä sinussa? Kirja kutsuu 

antautumaan Pyhän johdatukseen, vapauteen ja hengelliseen täyteyteen, yhteyselämään 

Jeesuksen kanssa. Heikkoina ja haavoilla saa olla Jeesuksen kanssa muuttamassa maailmaa. 

AK861 Cruz Nicky: Juokse poika juokse 

5 € 
(10,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Aikamedia 2011, Pehmeäkantinen, 356 sivua. Kansi hieman nuhruinen. 27. painos - 

tätä kirjaa on painettu jo 104 500 kappaletta. Tunnettu klassikkokirja Nicky Cruzin elämästä 

lapsuudesta ja jengi-historiasta David Wilkersonin kohtaamiseen ja Jeesuksen löytämiseen. 

AK701 Dayton Howard: Rahoillasi on merkitys 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2011, Pehmeäkantinen, 201 sivua.  Raha on paljon enemmän kuin 

välttämätön vaihtoväline. Rahan käytön jälki elämämme kankaalla kertoo alastomasti, miksi 

elämämme on tänään juuri sellaista kuin se on. Jäljet ovat samalla kuitenkin tienviittoja 

herätykseen: Omista uusi käsitys mammonasta - käytä mammonaa uudella tavalla - katkaise 

kirous ja ota vastaan siunaus! 

AK707 Dayton Howard: Rahoillasi on merkitys 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2011, Pehmeäkantinen, 201 sivua.  Raha on paljon enemmän kuin 

välttämätön vaihtoväline. Rahan käytön jälki elämämme kankaalla kertoo alastomasti, miksi 

elämämme on tänään juuri sellaista kuin se on. Jäljet ovat samalla kuitenkin tienviittoja 



herätykseen: Omista uusi käsitys mammonasta - käytä mammonaa uudella tavalla - katkaise 

kirous ja ota vastaan siunaus! 

AK511 De Heer Johannes: Karitsan häät / osa 2 
2,5 € 

 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Ristin voitto 1938, Pehmeäkantinen, 52 sivua. Sidos irti kansista. Karitsan häät 

voivat alkaa milloin vain. Oletko silloin valmis? 

AK792 Dent Artur: Totisen kääntymisen harjoitus 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ev. Lut. Herätysseura 1975, Pehmeäkantinen, 79 sivua.  Vuonna 1756 Uudellakirkolla 

Santion kylässä nuori Liisa Erikintytär sai lukiessaan paimenessa "Totisen kääntymisen 

harjoitusta" herätyksen, josta alkoin länsisuomalainen kansanherätys. Puolisen vuosisataa 

myöhemmin kirja herätti Itä-Suomessa Heikki Kukkosen, josta tuli rukoilevaisuuden suuri johtaja 

Henrik Renqvist. Vielä vanhoilla päivillään hän todisti, että Dentin kirja oli jättänyt hänen 

sieluunsa läpi elämän tuntuvan pysyvän arkuuden. Tämä kirja opettaa elävää uskoa, joka 

muuttaa ihmisen. Tekijä neuvoo katumusta ja parannusta, pesäeroa synnistä ja taipumusta 

Jumalan johtoon. Ennen kaikkea hän haluaa painaa lukijan mieleen, että ihmisen on tehtävä 

ratkaisu maailman ja Jumalan välillä. 

AK657 Dobson James: Molemmin puolin 
8 € 

(16,00) Uusi kirja! 
Opetus, Päivä 2005, Kovakantinen, 141 sivua.  Punnittua puhetta lastenkasvatuksesta, 

parisuhteesta ja yhdessä elämisestä yleensäkin. 

AK838 Dobson James: Molemmin puolin 
8 € 

(16,00) Uusi kirja! 
Opetus, Päivä 2005, Kovakantinen, 141 sivua.  Punnittua puhetta lastenkasvatuksesta, 

parisuhteesta ja yhdessä elämisestä yleensäkin. 

AK562 Ekman Ulf: Hengellinen johtaja 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2013, Kovakantinen, 208 sivua.  Johtajan työ ei ole itsensä korottamista, vaan 

vastuun ottamista siitä, että toisten elämä muuttuu. Hengellinen johtaja on kutsuttu tuntemaan 

Jeesus syvällisesti, olemaan esikuva ja palvelemaan epäitsekkäästi niitä, joita Herra lähettää 

hänen luokseen. 

AK824 Elstad Gunnar: Tunne itsesi - tunnista tunteesi 

7 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Sielunhoito, Perussanoma 2002, Kovakantinen, 189 sivua. Uudenveroinen kunto. Tunteittemme 

ja niihin liittyvien muistojen mahti on arvaamaton. Emme suinkaan aina tunnista emmekä 

hallitse vaihtuvia tunnemyrskyjämme. Tämä kirja pyrkii auttamaan niitä, jotka haluavat 

tähänastista paremmin hahmottaa elämänhistoriaansa, ymmärtää tunteitaan ja reaktioitaan ja 

saada selville, mitä Raamattu sanoo elämän tärkeistä ulottuvuuksista. 

AK830 Elstad Gunnar: Kun elämä satuttaa 

8 € 
 Uusi kirja! 

Opetus, Perussanoma 2003, Kovakantinen, 158 sivua.  Tässä kirjassa käsitellään 

sielunhoidollisesta näkökulmasta konkreettisia ongelmia, joita on monilla, ja keinoja niiden 

kohtaamiseen. Kirja opastaa auttamaan niitä, joilla on surua ja vaikeuksia. Kirjassa puhutaan 

myös aroista asioista: itsemurhasta ja sukupuolisesta hyväksikäytöstä. 

AK476 Epp Theodore H.: Rakkaus on vastaus 3 € 
  Opetus, Operaatio kirja ry , Pehmeäkantinen, 86 sivua.   

AK650 Eskelinen Pekka: Kaikella on aikansa 

6 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Uusi Tie 2007, Kovakantinen, 154 sivua. Uudenveroinen! Pekka Eskelisen selitys avaa 

vaikeiltakin tuntuvat Saarnaajan kirjan kohdat ja osoittaa sen ajankohtaisuuden nautintoja ja 

taloudellista menestystä korostavassa ajassamme. 

AK659 Ewalds Erik: Puhetta avioliitosta 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Karas-Sana 1986, Pehmeäkantinen, 95 sivua. Kansien pintakäsittelyssä ilmakuplia. Mitä 

tehdä silloin, kun lupaavasti alkanut avioliitto rupeaa maistumaan puulta tai kun sitä hiertävät 

monelaiset ongelmat: hellyyden puute, luottamuspula, kommunikaatiovaikeudet, seksuaaliset 

sopeutumisvaikeudet jne? Tilanne ei ole koskaan toivoton, sanoo Ewalds. Meillä on juuri silloin 

parhaat onnistumisen mahdollisuudet. 



AK596 Fairbank Jenty: William ja Catherine Booth 

3,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Ari-kustannus 1975, Pehmeäkantinen, 121 sivua.  William Booth oli 

Pelastusarmeijan perustaja ja ensimmäinen kenraali. Hänen ja hänen vamonsa rakkaus 

Jumalaan ja köyhiin tekee tästä kirjasta jännittävän ja kiehtovan kertomuksen. 

AK575 Finney Charles G.: Sana ja kasvu 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1968, Pehmeäkantinen, 63 sivua.  Tässä erinomaisessa kirjasessaan Finney 

antaa korvaamattomia neuvon sanoja sekä vastakääntyneille että jo auemminkin tiellä 

kilvoiteilleille. 

AK788 Foster Harry: Pyhiä ja pahoja 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, Karas-Sana 2000, Kovakantinen, 247 sivua.  Tämä kirja tarjoaa luontevan 

tavan tutustua Raamatun maailmaan ja henkilöhahmoihin. Se koostuu 365 lyhyestä tekstistä, 

joissa esitellään Vanhan ja Uuden Testamentin henkilöitä, tuttuja sekä myös niitä 

tuntemattomampia. Yli 300 Raamatun henkilöä, sekä Raamatun teksti vuoden joka päiväksi. 

AK713 Gaukroger Stephen: Elä voitokkaasti keskellä vaarallista maailmaa 

9 € 
(18,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2006, Pehmeäkantinen, 127 sivua.  Pietarin kirjeen lukijat näkivät maailman 

sellaisena kuin se todella on, uhkana elää Kristuksen kaltaista elämää ja vihollisena evankeliumin 

leviämiselle. Lue Stephen Gaukrogerin selkeä tulkinta Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja näe 

maailma sellaisena kuin se todella on. Opi Pietarin resepti elämän haasteiden kohtaamiseksi 

radikaalilla tavalla. 

AK693 Graham Billy: Avioliitto ja kotimme 
2 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1968, Pehmeäkantinen, 58 sivua. Nimi ja leima etulehdellä. "Avioliitto ja 

kotimme" on selvä vastaus sekä avioliittoon aikovien että siinä olevien moniin kysymyksiin. 

AK820 Graham Billy: Elämästä, uskosta, juoksun päättämisestä 

4 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2012, Pehmeäkantinen, 187 sivua.  Kirjoittaessaan uskosta, elämästä ja 

juoksun päättämisestä Billy Graham käsittelee täysimittaisen ihmiselämän suurimpia kysymyksiä 

yhteydessä Raamatun perustotuuksiin. Jokainen ikäluokka löytää itsensä teoksesta. 

Koskettavassa kirjassaan Billy Graham kertoo elämästään ja tartuttaa lukijaan palavan halun 

tietää ja omiastaa se, mikä Jumalalla on varattuna pitkänkin elämän viimeiselle askelmalle 

saakka. 

AK653 Grubb Norman: Esirukoilija Rees Howells 
10 € 

(20,00) Uusi kirja! 
Elämäkerta, KKJMK 2004, Pehmeäkantinen, 294 sivua.  Howells oli omaksunut ainutlaatuisella 

tavalla Jumalan Sanan opetuksen ja löysi avaimen kestävän rukoukseen. 

AK862 Guile Gill: Esti & löydä - Jeesus tapaa ihmisiä 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Lastenkirja, Uusi Tie 2015, Kovakantinen,  sivua.  Kirja avaa Uuden testamentin suosituimpia 

kertomuksia eri ikäisille lapsille. Raamatun kertomukset on kerottu selkeällä kielellä. 

Kertomusten kuvat ovat täynnä toimintaa ja niistä on hauska etsiä kertomukseen liittyviä 

ihmisiä, asioita ja erilaisia eläimiä. Kertomuksen kääntöpuolella olevalta sivulta löytyy lista 

kuvista etsittävistä asiosita. 

AK731 Gulin E. G.: Kahden maailman kansalaisena 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1929, Kovakantinen, 168 sivua. Kirjastopoisto. Kirja pyrkii osittain tutustuttamaan 

aikamme uskonnolliseen ajatteluun, osittain taas vain herättämään halua omakohtaiseen 

mietiskelyyn. Tekijä ei itsekään luulottele vaoineensa lopullisesti ratkaista esille ottamiaan 

suuria kysymyksiä. Häntä rohkaisee tieto siitä, että kysymysten herättäminen on lukijan 

kannalta usein yhtä hedelmällinen kuin niihin vastaaminen. 

AK548 Gulin Helmi: Palava sielu 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kirjapaja 1951, Kovakantinen, 208 sivua.  Piirteitä Pelastusarmeijan perustajan 

Hedvig von Haartmanin elämästä. 

  



AK827 Haamer Harri: Ei sijaa toivottomuudelle 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kirjaneliö 1990, Kovakantinen, 220 sivua. Tahroja kannessa. Nimi etulehdellä. 

Haamerin vankileirimuistelmat vievät lukijansa Viron kansan vaikeimpien koettelemusten ja 

kipeimpien muistojen äärelle. Samalla ne todistavat siitä kristillisestä uskosta ja toivosta, johon 

vedoten Harri Haamer saattoi - vangitsijoittensa voitonvarmoja äänenpainoja mukaillen - 

vakuuttaa "Meidän ohjelmassamme ei ole sijaa toivottomuudelle." 

AK473 Haavio Jaakko (toimittanut): Mikael Agricolasta E. W. Pakkalaan 
8 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kirkkohistoria, WSOY 1947, Kovakantinen, 767 sivua. Jonkin verran alleviivauksia. Etulehdeltä 

nimi leikattu pois. Niskassa taitos. Suomen kirkon paimenien elämäkerrasto. 

AK531 Habib Samaa: Kasvokkain Jeesuksen kanssa 
11 € 

(23,00) Uusi kirja! 
Elämäkerta, Kuva ja Sana 2014, Pehmeäkantinen, 283 sivua.  Entisen muslimin ihmeellinen 

matka taivaaseen ja kohtaaminen rakkauden Jumalan kanssa. 

AK719 Hagee John: Kolme taivasta 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2015, Pehmeäkantinen, 267 sivua.  John Hagee on valmistanut 

raamatullisen tutustumismatkan kolmeen taivaaseen. Matka on huikea. Se tapahtuu 

tuntumayhteydessä niin Pimeyden Valtakuntaan kuin Valkeuden Valtakuntaan. Tekijä ohjaa 

lukijaa päätymään elämän kestävään eroon ensin mainitusta valtapiiristä. Sen sijaan Valkeuden 

Valtakuntaan ja sen suuriin rikkauksiin ohjataan kädestä pitäen. Tuloksena kirja, joka on taatusti 

ensimmäinen laatuaan suomenkielisellä raamattutietoa tarjoavalla kirjallisuusvyöhykkeellä. 

AK496 Hagner Joh.: Katso, hän tulee pilvissä 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Suomen Lähetysseura 1942, Kovakantinen, 142 sivua. Jonkin verran 

alleviivauksia.  

AK660 
Hakala Eeli J.: Syntisten ystävä - Saarnoja oisen vuosikerran 

evankeliumiteksteistä. 6 € 
 Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, SLEY 1945, Kovakantinen, 299 sivua. Nimi etulehdellä.  

AK751 Hakala Eeli J.: Muistelen menneitä 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, SLEY 1957, Kovakantinen, 112 sivua.  Rakastetun sananjulistajan ja sielunhoitajan 

elämänkuvia. 

AK732 Halme Esko: Operaatio uusi aika 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1990, Pehmeäkantinen, 172 sivua.  New Age on kulttuurivallankumous, 

jossa länsimainen ajattelumalli muuttuu itämaiseksi. Samalla kristinusko korvataan idän opeilla, 

okkultismilla ja TM-meditaatiolla. Lue ja ymmärrä, mitä kello on lyönyt. 

AK733 Hansen Karl Robert: Ja tapahtui niinä päivinä, että… 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1986, Pehmeäkantinen, 256 sivua. Erittäin siisti 

yksilö sitä lukuunottamatta, että edellisen omistajan (yhdistys) nimi on leimattu etulehdelle - ja 

vielä ylösalaisin päin. Tässä joulua käsittelevässä kirjassa jouluevankeliumia käsitellään lause 

lauseelta. Jouluevankeliumin ajanhistoriallinen tausta selvitetään perusteellisesti. Teoksen 

kirjoittajalla tanskalaisella papilla Karl Robert Hansenilla on tarjottavana laajasti tietoa ja syvästi 

eläytyen välitettyä hengellistä sanomaa. Kirja soveltuu tietysti jouluun valmistautumiseen, 

mutta sitä voidaan hyvin lukea milloin tahansa. 

AK644 Hattaway Paul: Takaisin Jerusalemiin 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Lähetys, Avainmedia 2005, Pehmeäkantinen, 174 sivua.  Tässä kirjassa kolme Kiinan 

kotiseurakuntaliikkeen johtajaa, jotka ovat viettäneet yhteensä yli 40 vuotta vankilassa uskonsa 

tähden, kertovat Takaisin Jerusalemiin -liikkeen historiasta ja nykytilanteesta. Heidän 

todistuksensa innostaa kaikkia uskovia, jotka on kutsuttu toteuttamaan lähetyskäskyä, elämään 

rohkeammin Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena tänä päivänä. 



AK843 Haukka Hannu: Idän elonkorjuu 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2002, Pehmeäkantinen, 214 sivua. Nimi peitetty etulehdeltä. IRR-TV:n 

perustajan Hannu Haukan tarona on jännityskertomus, jota ihminen ei olisi pystynyt luomaan. 

AK509 Hedberg F. G.: Vartijan huuto 
3 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, SLEY 1964, Pehmeäkantinen, 99 sivua. Nimi etulehdellä. Tässä kirjassa olevien kahden 

Hedbergin "lähetyskirjeen" keskeisenä aiheena on kysymys seurakunnasta Kristuksen ruumiina. 

AK556 Hedberg F. G.: Ainoa autuuden tie 
7 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, SLEY 1904, Kovakantinen, 272 sivua.  HUOM! Kirjan teksti vanhanaikaisilla kirjaimilla! 

AK461 Helin Unto: Herätyshuuto tälle ajalle! 
2 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Suomen Ev. Lut. Jengi- ja katulähetys 1979, Pehmeäkantinen, 30 sivua.   

AK734 Hicks Tommy: Voitosta voittoon 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1955, Pehmeäkantinen, 127 sivua.  Tommy Hicksin Helsingissä 26.8.-

5.9.1955 pitämät saarnat. Kyseinen kokoussarja sai aikaan elävää liikehtimistä Suomen Siionissa. 

Kymmenille tuhansille hänen julistuksensa tuli suureksi siunaukseksi. 

AK667 Hiilasvuo Toivo: Syvyydestä minä huudan… 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Toivon kirja ky 1979, Pehmeäkantinen, 204 sivua. Nimitarra etulehdellä. Kirjoittajan 

omista syvistä kokemuksista on syntynyt tekstiä, joka varmaan voi olla lohdutuksena ja 

rohkaisuna meille monissa ahdistuksissa ja paineissa eläville ihmisille. Valoisuus, herkkyys ja 

Raamatun rakkauden sanoma ovat ominaisia kirjoittajan aiheiden käsittelylle. Myös Raamatun 

hyvä tuntemus luo vahvan pohjan koko kirjalle. 

AK793 Hiltunen Paavo: Israel ja aamuruskon peura 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ari-kustannus 1978, Pehmeäkantinen, 126 sivua.  Laiminlyöty ja unohdettu Korkea Veisu 

on avattu Paavo Hiltuselle. Sen ääressä hän on nähnyt ihmeellisiä tulevaisuuteen tähtääviä 

näkyjä. Niissä kerrotaan Korkean Veisun kahdesta morsiamesta, Kristuksen nykyisestä 

seurakunnasta ja tulevasta Israel-morsiamesta, joka pelastuu lopun aikana. Hiltusen kirja on 

kultakaivos meille kaikille, jotka tarvitsemme Korkean Veisun välittämää jumalallisen rakkauden 

sanomaa. 

AK524 Hybels Bill: Pyhä tyytymättömyys 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2007, Kovakantinen, 135 sivua.  Hybles haastaa pohtimaan, miten dramaattisesti 

elämämme muuttuisi, jos emme tukahduttaisi turhautumistamme, vaan pikemminkin 

ruokkisimme sitä. Kn saamme virtaa valintoihimme ja nostetta näkemyksiimme, voimme omalta 

osaltamme panna maailman asioita kuntoon! 

AK708 Hybels Bill: Pyhä tyytymättömyys 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2007, Kovakantinen, 135 sivua.  Hybles haastaa pohtimaan, miten dramaattisesti 

elämämme muuttuisi, jos emme tukahduttaisi turhautumistamme, vaan pikemminkin 

ruokkisimme sitä. Kn saamme virtaa valintoihimme ja nostetta näkemyksiimme, voimme omalta 

osaltamme panna maailman asioita kuntoon! 

AK486 Ingraham J. H.: Daavidin huoneen herra 

6 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Kaunokirjallisuus, Ristin voitto 1963, Pehmeäkantinen, 412 sivua. Kansipaperin alareunasta pieni 

pala revennyt. Teos tuo elävällä tavalla esille pyhän maan suuret tapahtumat ajanlaskumme 

alussa. Sen, minkä Pyhä Kirja kertoo muutamalla tiivistetyllä sanala, sen ajan ja elämän keskelle 

kirjailija vie meidät nuoren juutalaisneitosen, Adinan, innoittuneiden kuvausten avulla. 

Klassikko!! 

  



AK623 Ingraham J. H.: Daavidin huoneen herra 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Ristin voitto 1959, Kovakantinen, 413 sivua. Nimi etulehdellä. Sidos irronnut 

hieman etukannesta. Muuten siisti. Teos tuo elävällä tavalla esille pyhän maan suuret 

tapahtumat ajanlaskumme alussa. Sen, minkä Pyhä Kirja kertoo muutamalla tiivistetyllä sanala, 

sen ajan ja elämän keskelle kirjailija vie meidät nuoren juutalaisneitosen, Adinan, innoittuneiden 

kuvausten avulla. Klassikko!! 

AK518 Jackson Lee & Gascoyne Baz: Tosi miehinen ratkaisu 

9 € 
(19,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2005, Kovakantinen, 242 sivua.  Kirjassa joukko miehiä pohtii mieheyden 

perusolemusta, miesten sankariesikuvia, miehen suhdett naiseen, seksiä, miesten välistä 

ystävyyttä sekä miehen yksinäisyyttä ja uskoa. 

AK845 Jalkanen Kaarlo: Pelastuksen ajan ihanuus 

10 € 
(25,00) 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Itätuuli kustannus 2005, Kovakantinen, 464 sivua.  Kaarlo Jalkanen tarjoaa lukijoilleen 

lujasti Raamattuun ankkuroituvaa sanaa. Hänen julistuksensa ja opetuksensa on selkeää ja 

syvälle käyvää. "Kaarlo Jalkasen puhekokoelma on erittäin tervetullut kristillisen kirjallisuuden 

markkinoille. Sen sanoma on tuore ja ajankohtainen. Teos puhuttelee voimakkaasti lukijaa ja 

opettaa ymmärtämään monia Raamatun ulottuvuuksia.", sanoo teoksesta rovasti Mati 

Vuolanne. 

AK858 James Edgard C.: Arabit, öljy ja energia 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ari-kustannus 1978, Pehmeäkantinen, 114 sivua. Nimi etulehdellä. Arabivaltiot 

hallitsevat suurta osaa maailman öljystä. Keitä ovat nämä ihmiset, joilla on mahdollisuus 

muuttaa maailmanhistorian kulkua? Ja minne he ovat menossa? Tässä hätkähdyttävässä kirjassa 

Edgard C. James selvittää tarkkaan arabikansojen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. 

AK811 
Janatuinen Mailis: Ihmisen käyttöohjeet - Kymmenen käskyä, taakka vai 

siunaus? 

7 € 
 Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Perussanoma 2007, Pehmeäkantinen, 246 sivua.  Jumalan kymmenen käskyä 

Raamatussa herättävät kunnioitusta mutta myös kiukuttavat. Mailis Janatuinen ei päästä 

helpolla lukijaa eikä itseäänkään. "Käskyt ovat ne ihmisen käyttöohjeet, jotka hänen tekijänsä on 

laatinut. Ihmisen käyttöohjeet eivät muutu viimeisen gallupin mukaan, vaan pätevät kaikkina 

aikoina ja kaikissa kulttuureissa." Tässä kirjassa käydään läpi kymmenen käskyä - myös 

kuvakieltoa koskeva - ja otetaan samalla kantaa päivänpolttaviin eettisiin ongelmiin. 

AK527 Johnson Bill: Jumalan kasvojen alla 
10 € 

(20,00) Uusi kirja! 
Opetus, Kuva ja Sana 2012, Pehmeäkantinen, 187 sivua.  Etsi Hänen läsnäoloaan - tule sellaiseksi 

kuin Hän sinut tarkoitti! 

AK643 Jokinen Seppo: Seikkailuun isän kanssa 

13 € 
(27,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2009, Kovakantinen, 138 sivua.  Seppo Jokinen sukeltaa kirjassaan isyyteen, 

mieheyteen, miehen itsetuntoon, toivon mahdollisuuteen, tulevaisuuden rakennuspaikoihin ja 

naisten huomioimiseen. Lisäksi kirja valottaa sitä, miten suhde taivaalliseen Isään vaikuttaa 

elämämme kulkuun. Jos et koe onnistuneesi isänä, ei välttämättä ole myöhäistä korjata asiaa. 

Myös suhdetta omaan isääsi voit rakentaa vielä aikuisenakin. 

AK495 Jones E. Stanley: Pyhiinvaeltajan laulu 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, WSOY 1968, Kovakantinen, 331 sivua.  E. Stanley Jones on ollut lähetyssaarnaajana 

Intiassa, julistanut evankeliumia ympäri maailman, kohdannut muiden uskontojen merkittävia 

edustajia ja monia aikamme suurmiehiä. Hänen kirjansa ovat levinneet miljoonina kappaleina. 

Tämä hänen elämäkertansa on erittäin mielenkiintoista luettavaa. 

AK721 Jones E. Stanley: Sana tuli lihaksi 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1965, Kovakantinen, 364 sivua. Kirjastopoisto. Muutama kirjaston leima siellä 

täällä kirjan lehdillä. "Sana tuli lihaksi" on tunnetun ja monien rakastaman opettajan 

hengellinen testamentti jaettuna vuoden jokaiselle päivälle. 

  



AK737 Joyner Rick: Ennen taivasta 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1999, Pehmeäkantinen, 376 sivua.  Elämänohjeita uuden milleniumin 

kristityille. Miten elää turvallisena ja turvattuna? Miten selviytyä talousmaailman kaaoksista? 

AK724 Junkkaala Marjatta (toim.): Olavi Peltola - Mies sanojen takana 

17 € 
(34,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Perussanoma 2015, Kovakantinen, 249 sivua.  Opetusneuvos Olavi Peltola on ollut 

yksi viidennen herätysliikkeen merkittävimmistä vaikuttajista aina 1960-luvun alusta alkaen. 

Tässä kirjassa Peltolan työtoverit ja ystävät jakavat ajatuksiaan miehestä sanojen takana. Kirja 

sisältää myös Peltolan omaelämäkerrallisen osan sekä kirjoituksia vuosien varrelta. Kirja tarjoaa 

mielenkiintoisen välähdyksen koko viidennen herätysliikkeen vaiheista. 

AK738 Junkkaala Timo: Urho Muroma - herätyssaarnaaja 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Perussanoma 1990, Kovakantinen, 280 sivua.  Urho Muroma oli 1900-luvun 

merkittävimpiä suomalaisia julistajia. Hän ylitti tavanomaiset mitat monessa mielessä: puhujana, 

nuoruuden näkynsä puolesta taistelijana, kirjoittajana, Raamatun opettajana ja sielunhoitajana. 

Hän vaikutti ratkaisevasti sen herätysliikkeen syntyyn, jota on kutsuttu viidenneksi 

herätysliikkeeksi, uuspietismiksi ja evankelioivaksi herätysliikkeeksi. 

AK749 Juntunen Seppo: Parantajan palveluksessa 

5 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Kirjapaja 1991, Kovakantinen, 233 sivua.  Raportti rukouksesta ja ihmeistä. Sisältää 

autenttista materiaalia tapauksista, joiden puolesta Seppo Juntunen on rukoillut. Hätkähdyttävä 

kirja pastorista, joka rukoilee päätyökseen. 

AK474 Juurmaa E. F.: Elämän viittatie 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1953, Kovakantinen, 493 sivua. Kannessa ja etulehdellä tahra, niska hieman 

revennyt. Muuten siisti ja hyväkuntoinen. Nimi etulehdellä. Siivekkäitä sanoja ja elämänkuvia 

suomalaisesta kristillisyydestä. Teemoina mm. aika, anteeksiantamus, avioliitto, elämäntehtävä, 

herätys, huumorintaju, ilo, itsensä tunteminen, Jumalan johdatus, kiitos, kuolema, köyhyys, 

nöyryys, omaisuus, Pyhä Henki, Raamattu, rakkaus, rehellisyys, rukous, sairaus, siunaus, 

tekopyhyys, työ, ylpeys, ystävät ja monet muut. 

AK669 Juurmaa E. F.: Suomen kansan kotihartaus 

6 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, Tammi 1954, Kovakantinen, 410 sivua. Paljon tekstiä etulehdillä. Tarra 

liimattu toiselle etulehdelle. Elämän sanaa vuoden joka päivällä yhteensä 182:lta eri 

kirjoittajalta! 

AK797 Kangas Kirsi-Klaudia: En enää laske tunteja 

7 € 
(15,00) Uusi kirja! 

Opetus, Aika Oy 2006, Kovakantinen, 128 sivua.  "En enää laske tunteja" kuvaa päiväkirjan-

omaisten merkintöjen kautta toipumista äidin kuolemasta. Ivalolainen toimittaja Kirsi-Klaudia 

Kangas paljastaa lukijalle surunsa säikeet juuri sellaisina kuin ne ovat olleet. Kangas kirjoittaa 

koskettavasti suhteestaan äitiinsä ja naisena olemiseen. 

AK810 Kangasniemi Tapio: Magia lastenkirjallisuudessa 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 2002, Pehmeäkantinen, 81 sivua. Omistuskirjoitus etulehdellä. Omien lastensa 

kasvun myötä Tapio Kangasniemi on seurannut lastenkirjallisuutta ja havainnut, että erilaiset 

uuspakanalliset teemat ovat nykyisin yleisempiä kuin kristilliset teemat. Etsimällä saa etsiä 

sarjakuvalehteä, videota tai lelua, joka liittyisi aivan tavalliseen elämään. Ajallemme on 

ominaista taikuuden ja noituuden ihannointi. Kangasniemi antaa vanhemmille ja muille lasten 

parissa työskenteleville taustatietoa ja työkaluja ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. 

AK616 Karbell I. B.: Kristus meidän pyhityksemme 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kansan Evankelioimisyhdistys 1933, Pehmeäkantinen, 148 sivua. Etulehti revitty irti. 

Syvällinen teos pyhityksestä. 

AK541 Kares K. R.: Nyt 
2 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Kirkollinen Kustannus-osakeyhtiö 1971, Pehmeäkantinen, 118 sivua.  Rovasti 

K. R. Kareksen Herättäjä-lehdessä julkaistuja pakinoita. 



AK681 Kargell I. B.: Kristus, meidän pyhityksemme 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kansan Evankelioimisyhdistys 1967, Pehmeäkantinen, 148 sivua. Etulehdillä paljon 

merkintöjä. Kristillisyyden keskeisimpiä kokemuksia ovat uudestisyntyminen ja pyhitys. Edellinen 

on kaiken tosi hengellisen elämän alku ja lähtökohta, jälkimmäinen on uudessasyntymisessä 

saadun hengellisen elämän jatkuvaa täydellistymistä aina Kristuksen täyteyden täysikäisyyden 

määrään asti. 

AK761 Karon Jan: Ovet auki pappilaan 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Aika Oy 2010, Pehmeäkantinen, 562 sivua.  Milfordissa asuu kylän täydeltä 

hulvatonta joukkoa. Naapureiden omalaatuiset tempaukset saavat monet suupielet kääntymään 

ylöspäin. Pastori Tim huokailee muutoksen perään, mutta joutuu pulaan, kun se muuttaa hänen 

pappilaansa: Mitä tehdä sohvan kokoiselle kulkukoiralle? Entä pisamaiselle, jonka asenteet 

saavat rauhallisemmankin miehen hulluksi? Miten pastori Tim selviää säihkyvästä sääriparista, 

joka jättää ohi kulkiessaan vienon kukkaistuoksun? Kylän poikamiespapilla on tekemistä 

selvitellessään elämän pikku kummallisuuksia ja salaisuutta, jota on säilytetty yli kuusi 

vuosikymmentä. Jan Karon kirjoittaa arjen yltäkylläisyydestä hauskasti ja lämpimästi. Hänen 

henkilöhahmonsa ovat niin rakastettavia, että heitä voi kutsua melkein ystäviksi. Karonin 

kirjoissa usko muuttaa arjen juhlaksi. 

AK690 Keller Timothy: Tuhlaaja-Isä 

7 € 
(15,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2010, Kovakantinen, 123 sivua.  Kirjassaan "Tuhlaaja-Isä" Keller tutkii yhtä 

tunnetuimmista kristillisistä vertauksista ja paljastaa sen valossa yllättäviä ulottuvuuksia toivon 

ja pelastuksen sanomasta. 

AK502 Keller W. Phillip: Gideon - Jumalan sankari 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1980, Kovakantinen, 123 sivua.  Kirjoittaja on paneutunut perusteellisesti 

tutkimaan Tuomarien kirjan aikaa. Hän on myös perehtyyt Raamatun ilmoitukseen ja 

hengellisiin lakeihin, joiden noudattamisesta todellinen johtahuus nousee. Gideonin kasvu 

sotapäälliköksi ja tuomariksi on väkevä haaste jokaiselle vastuunsa tuntevalle kristitylle. 

AK817 Keller W. Phillip: Mielenrauha 

6 € 
(14,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2010, Pehmeäkantinen, 96 sivua. Kulmissa pienet taittumat. Jos koskaan olet 

kokenut ongelmia ja tuntenut itsesi eksyneeksi, vailla yhteyttä Jumalaan olevaksi, silloin tarvitset 

Hänen läsnäolonsa tuomaa rauhaa jokapäiväiseen elämääsi. Phillip Keller osoittaa, kuinka me 

voimme saada yli ymmärryksen käyvän rauhan. Omien kokemustensa perusteella Keller 

kehottaa meitä käyttämään kaikkea, mitä Jumala tarjoaa - Hänen sanaansa, hänen 

seurakuntaansa, hänen Henkeään ja hänen Poikaansa - antamaan meille pysyvän mielenrauhan, 

jota mikään ei voi meiltä riistää. 

AK519 Kelly Douglas F.: Jos Jumala jo tietää, miksi rukoilla? 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2011, Kovakantinen, 217 sivua.  Kirja on tervettä, virkistävää ja johdonmukaista 

opetsta rukouksesta. Siinä on runsaasti valaisevia esimerkkejä Raamatusta sekä kirjailijan ja 

hänen läheistensä elämästä. 

AK521 Kelly Douglas F.: Jos Jumala jo tietää, miksi rukoilla? 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2011, Kovakantinen, 217 sivua.  Kirja on tervettä, virkistävää ja johdonmukaista 

opetsta rukouksesta. Siinä on runsaasti valaisevia esimerkkejä Raamatusta sekä kirjailijan ja 

hänen läheistensä elämästä. 

AK813 Kendrick Stephen & Alex: Rakkauden haaste - uskalla rakastaa 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2011, Pehmeäkantinen, 250 sivua. Kannessa pieni jälki hintalapusta. Rakkauden 

haaste on 40 päivän matka aviomiehille- ja vaimoille oppia ymmärtämään ja elämään 

varauksettoman rakkauden mukaan. Olipa avioliittosi katkeamaisillaan tai terve ja vahva, sinun 

kannattaa lähteä matkalle Rakkauden haasteeseen. On aika oppia löytämään avaimet aitoon 

läheisyyteen ja kehittämään avioliittosi dynaamiseksi. Ota ne rohkeasti käyttöösi! 

  



AK688 Kilpeläinen Eetu: Kun kellot kutsuvat 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1925, Kovakantinen, 207 sivua. Leima etulehdellä. Taivaan kellot soivat täällä 

synnin maassa. Ne soivat kääntymättömän ihmisen kohdalla kutsuen häntä Herran Jeesuksen 

luo saamaan armoa parannukseen ja uskoon. Ne soivat kääntyneen ihmisen kohdalla kutsuen 

häntä lähemmäksi Vapahtajaa saamaan voimaa vihkimään elämänsä Ristiinnaulitun 

palvelukseen ja viinimäen työhön. 

AK834 Kilpeläinen Irja: Osaammeko kuunnella ja auttaa 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Sielunhoito, WSOY 1973, Kovakantinen, 224 sivua. Etulehti revitty pois. Sielunhoidollinen 

klassikko! Lehtori Irja Kilpeläinen on monivuotisen uransa aikana seurakuntatyössä ja 

psykiatrisen sairaalan sairaalateologina joutunut sekä kuuntelemaan että kuulemaan 

monenlaisissa oloissa elävien ihmisten ongelmia ja miettimään keinoja niiden ratkaisemiseksi. 

Tältä pohjalta nousee hänen kirjansa laaja esimerkkiaineisto, yli kuusikymmentä mielenkiintoista 

ja valaisevaa keskustelua, joiden aiheina ovat jokapäiväisessä elämässä esiintyvät henkiset 

vaikeudet. 

AK860 Kilpeläinen Irja: Samalle portille 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1980, Kovakantinen, 386 sivua. Etulehti leikattu pois. Miten ihminen kokee 

lähestyvän poismenonsa? Kilpeläisen kirja vaikeasta, meitä jokaista kerran kohtaavasta asiasta, 

kuolemasta. Kilpeläinen antaa potilaiden itsensä puhua. Kirjan esimerkit on kerätty yli sadan 

sairaalateologin kokemuspiiristä koko maan alueelta. 

AK831 Kimuli Michael: Paaston voima 

7 € 
(14,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2011, Pehmeäkantinen, 76 sivua.  Raamatullinen paasto Herran etsimisen vuoksi 

saattaa pelottaa meitä länsimaisia kristittyjä. Michael Kimuli haastaa meitä Raamatun 

esimerkkien, kirkkohistorian ja oman kokemuksensa pohjalta ottamaan paaston uudestaan 

käyttöön. Rukoukseen yhdistettynä se voi olla voimallinen väline Jumalan etsimisessä, 

ilmestyksen saamisessa ja hengellisessä taistelussa. 

AK752 Kiuru Paavo: Kukkospappi 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 1948, Kovakantinen, 372 sivua. Erittäin siisti. Henrik Renqvistin 

elämäkertaromaani. Suosittelemme!! 

AK736 Kiviranta Simo (toim.): Turhentuuko uskonpuhdistus 6 € 
  Opetus,  1997, Pehmeäkantinen, 259 sivua.   

AK703 Kivisalo Rami Samuel: Timanttisydän 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Datauniversum Oy 2009, Pehmeäkantinen, 192 sivua.  Entisen ammattirikollisen 

kokemuksiin perustuva kirja Razista: gangsterista ja itämaisten taistelulajien mestarista, joka 

elää vaarallista elämää mafiaorganisaation johdossa. 

AK704 Kivisalo Rami Samuel: Gangsterin testamentti 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Datauniversum Oy 2008, Pehmeäkantinen, 310 sivua.  Rankka ja koskettava 

tositapahtumiin perustuva tarina nuoresta taistelulajien mestarista, joka ajautuu varttuessaan 

syvälle väkivallan ja vihan maailmaan mafian gangsteriksi. Vaiherikkaiden tapahtumien jälkeen 

Jumalan muuttava voima puuttuu peliin. 

AK692 Koch Kurt: Voitto on sittenkin meidän 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ev. Lut. Herätysseura 1971, Pehmeäkantinen, 139 sivua. Leima etulehdellä. Salaopit, 

parapsykologia, riivaus ja muut harhat Raamatun valossa. Lisäksi Raamatun mukainen 

paraneminen, sekä vapautuminen sielunvihollisen kahleista. 

AK812 Kolenda Daniel: Tulkoon sinun valtakuntasi 

8 € 
(17,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2012, Pehmeäkantinen, 101 sivua.  Evankeliumin julistaminen ilman esirukousta 

on kuin räjähdysaine ilman sytytintä ja esirukous johon ei liity evankeliointia, on kuin sytytin 

ilman räjähdysainetta. Esirukouksen ja evankelioimisen on käytävä käsi kädessä, jos tahdomme 

voittaa kansat Jumalalle. 

  



AK601 Koppen Luise: Martti Lutherin Käthe-rouva 
4 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 
Elämäkerta, SLEY 1917, Kovakantinen, 170 sivua. Nimi etulehdellä ja esilehti leikattu pois.  

AK638 Koskennuemi Lauri: Kohti sydänpäivää 
2 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, SLEY 1988, Kovakantinen, 122 sivua.  Pidetyn julistajan hartauskirja: kohtikäyvää ja 

hoitavaa puhetta meille jokaiselle. 

AK634 Kotilahti Mirja: Serkku-sisarukset 

3 € 
 Uusi kirja! 

Kaunokirjallisuus, Päivä 2003, Pehmeäkantinen, 272 sivua.  Arjen yllättävät käänteet tekevät 

"Serkkusisaruksista" kiehtovan lukukokemuksen. Päällisin puolisin tavalliselta näyttävä elämä voi 

olla täynnä jännitteitä - surua ja iloa; pettymystä ja toivoa; katkeruutta ja elämänuskoa. Kirjan 

punaisena lankana on usko johtatukseen; kun emme heti luovuta, lopulta kaikki käntyy 

parhaaksemme. 

AK818 Kranz Lea: Tuhkaa ja timantteja 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Aikamedia 2009, Kovakantinen, 224 sivua. Nimi sutattu rumasti etulehdeltä. 

Lämminhenkisessä pakinakokoelmassaan Lea Kranz pohtii elämää ja ihmissuhteita. Viisaasti hän 

tarkastelee uskon ja unelmien, anteeksiannon ja rakkauden tekojen merkitystä niin hyvinä 

hetkinä kuin koettelemustenkin keskellä. Kirja valaa uskoa siihen, että elämän tuhkasta voi 

löytää myös timantteja. 

AK459 Kuhlman Kathryn: Ihmettä etsimässä 

2 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Ristin voitto 1974, Pehmeäkantinen, 59 sivua. Kannet päällystetty kontaktimuovilla. 

Kirjastopoisto. Sävähdyttävä tosikertomus rouva Morag McDougallista, joka oli kuolemaisillaan 

vaikeaan sydänvikaan mutta parani ihmeellisesti Kathryn Kuhlmanin Los Angelesin kokouksessa. 

AK825 Kunnas Unto: Kaarlo Syväntö - tienraivaaja 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Ristin voitto 1978, Kovakantinen, 272 sivua. Pieni tahra kannessa. Nimi 

ehtulehdellä. Suomalaisten kristillisten elämäkertojen klassikko! 

AK735 Kuorikoski Sinikka (toim.): Raimo Mäkelä - lain ja evankeliumin julistaja 

17 € 
(34,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Perussanoma 2015, Kovakantinen, 330 sivua.  Raimo Mäkelä on ollut keskeinen 

vaikuttaja viidennessä herätysliikkeessä. Tässä kirjassa Mäkelä kirjoittaa itse elämästään ja 

työstään, mutta lain ja evankeliumin julistajasta kertovat myös läheiset, työtoverit ja ystävät. 

Kirja tarjoaa mielenkiintoisia näköaloja koko viidennen herätysliikkeen vaiheisiin. 

AK558 Kurvinen Pietari: Fredrik Gabriel Hedberg 
5 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Elämäkerta,  1896, Kovakantinen, 431 sivua. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa. HUOM! Kirjan 

teksti vanhanaikaisilla kirjaimilla! 

AK539 Kyyhkynen Tapio: Suru elämän työkaluna 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2010, Pehmeäkantinen, 156 sivua.  Suru on Jumalan luoma työkalu 

ihmiselle. Sen avulla kykenemme kohtaamaan ja käsittelemään ainutkertaisiin menetyksiin 

kuuluvia ahdistavia kokemuksia. 

AK663 Larsson John: Hengellinen läpimurto - Pyhä Henki ja me 
4 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 
Opetus,  1987, Pehmeäkantinen, 97 sivua.   

AK743 Lehtonen Ensio: Israelin toivo 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2010, Pehmeäkantinen, 223 sivua.  Suomen kristillisen kirjallisuuden 

kiistattomasti monipuolisimman kirjoittajan braavuriteokset olivat hänen neliosainen 

kirjasarjansa Israelista. Tässä kirjassa yhdistyy näistä Lehtosen ainoalaatuisista neljästä kirjasta 

valittujen Israel-kuvausten kokonaisuus profeetallista analyysia tarjoavaksi sisällöksi. 

  



AK782 Lehtonen Ensio: Viimeinen aika 1 - Kristuksen tuleminen 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Kuva ja Sana 1950, Pehmeäkantinen, 75 sivua.  Ensio Lehtosen profeetallisen 

kirjasarjan ensimmäinen osa, joka ohjaa meitä valvomaan ja odottamaan Herraa. 

AK604 Lindsey Hal: Maa-planeetan viimeinen luku 

2,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Kuva ja Sana 1990, Pehmeäkantinen, 74 sivua.  Raamattu ei kuvaa lopun aikoja 

pelkästään sotien, poliittisten ja uskonnollisten taistelujen ja eksytysten aikana. Kenties 

vavahduttavimmat Raamatun profetian totuudenmukaisuudesta puhuvat merkit sijoittuvat 

ihmisen ympärille, ilmaan, vesiin, maahan. Vain Jesuksen Kristuksen takaisin tuleminen pelastaa 

tulevaisuutemme. 

AK790 Lindsey Hal: Maa entinen suuri planeetta 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Ristin voitto 1973, Pehmeäkantinen, 235 sivua. Kansi hieman taipunut ja 

nuhruinen. Nimi etulehdellä. Niskassa pieni repeämä. Historian kolme vuosituhatta on täynnä 

todisteita Israelin menneitten profeettojen ennustusten varmuudesta. Välinpitämätön 

suhtautuminen heidän ihmiskunnan kohtaloa ja tämän planeetan lähitulevaisuutta koskevia 

ennustuksia kohtaan on kenties tämän sukupolven suurin erehdys. 

AK767 Little Paul: Tiedä miksi uskot 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1989, Pehmeäkantinen, 147 sivua.  Ovatko tiede ja Raamattu ristiriidassa? 

Ovatko ihmeet mahdollisia? Miksi Jumala sallii kärsimyksen ja pahan? Onko 

uudestisyntymiskokemus todellinen - ja mistä sen tietää? Onko järkevää uskoa niin kuin kristitty 

uskoo? Tässä on kirja, joka asettaa uskon kestävälle, varmalle pohjalle. Tässä kirjassa ovat 

ongelmat ja vastaukset. Kahdessatoista luvussa on asiaa, joka jo miljoonalle ostajalle 

englanninkielisessä maailmassa on ollut pelkän ilon ja uskon vahvistumisen lähde. Kokeile - ja 

anna uskosi kasvaa! 

AK552 Liu Isaac: Maanalainen mies 

11 € 
(21,70) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Aikamedia 2012, Pehmeäkantinen, 143 sivua.  Isaac Liu on Veli Taivaallisen poika, 

joka kuin ihmeen kaupalla selvisi hengissä lapsuuden uhkista, koulukiusaamisesta, isän vankila-

ajasta ja perheen pakolaisuudesta. "Maanalainen mies" jatkaa tarinaa siitä, mihin "Taivaallinen 

mies" jäi. 

AK785 Lloyd-Jones D. Martyn: Terve usko - Raamatun apu masennukseen 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Perussanoma 1990, Pehmeäkantinen, 249 sivua.  Masennuksella on sadat kasvot. Se 

väijyy elämän hyvien hetkien vanavedessä, mutta erityisellä voimalla se valtaa ja lamauttaa 

vastuksien ja epäonnistumisten tullessa. Kristittykään ei ole vapaa masennuksesta. Brittiläisen D. 

Martyn Lloyd-Jonesin - lääkärin ja saarnaajan - julistus ja kirjat ovat rohkaisseet ja hoitaneet 

lukemattomia. Tämä hänen kristityn masennusta käsittelevä teoksensa on arvioitu yhdeksi 

merkittävimmistä kristillisistä kirjoista. Se on noussut klassikoksi, jota luetaan ympäri maailman. 

Harvoin tapaa niin kohtikäyvää ja syvällistä Raamatun opetusta kuin tässä. Kirjan sanoma 

pysähdyttää ja parantaa. 

AK815 Lucado Max: Antamisen arvoista 

7 € 
(18,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2005, Kovakantinen, 189 sivua.  Jumala rakastaa sinua. Henkilökohtaisesti, 

voimallisesti, palavasti. Toiset ovat luvanneet ja epäonnistuneet, mutta Jumala on luvannut ja 

onnistunut. Hän rakastaa sinua vankkumattomasti. Jos vain sallit, hän voi täyttää sinut 

rakkaudellaan. 

AK555 Luther Martin ja Bach Eugene: Takaisin idän Jerusalemiin 

11 € 
(21,70) Uusi kirja! 

Lähetys, Aikamedia 2012, Pehmeäkantinen, 173 sivua.  Vielä 1930-luvulla Pohjois-Korean 

pääkaupunkia Pjongjangia kutsuttiin idän Jerusalemiksi, sillä joka viides korealainen oli kristitty. 

Teos on vaikuttava kertomus Pohjois-Korean maanalaisesta seurakuntaverkosta, joka on 

syntynyt 1900-luvun alun herätysten perustalle ja kasvanut vainoista huolimatta. 

AK550 Luther Martti: Saarnoja Ensimmäisestä Moseksen kirjasta 
20 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 
Opetus,  1912, Kovakantinen, 515 sivua.  HUOM! Kirjan teksti vanhanaikaisilla kirjaimilla! 



AK804 MacDonald Gordon: Salattu siunaus 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1996, Kovakantinen, 264 sivua.  Gordon Mac Donald tutkii harvoin luodattuja 

hengellisiä syvyyksiä ja ohjaa lukijaa tunnistamaan ja vastaanottamaan Jumalan siunauksen 

salaisuuden. Sen varassa kestämme elämämme myrskyisillä vesillä. Elämämme aluksessa ei 

tärkeätä ole pinnan yläpuolella näkyvä osa, vaan pinnanalainen, aluksen pystyssä pitävä köli. 

AK814 MacDonald Gordon: Tasapaino yksityiseen maailmaasi 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Sielunhoito, Päivä 1989, Kovakantinen, 210 sivua.  Kirja pureutuu erääseen aikamme 

polttavimmista ongelmista: Mistä johtuu, että yhä useammat ihmiset menettävät oman 

elämänsä hallinnan ja luhistuvat erilaisten paineiden alla? Ulkoisesti kaikki näyttää olevan niin 

hyvin kuin toivoa sopii, mutta lähemmin tarkasteltuna elämä onkin vain kuorta. Gordon 

MacDonald ansaitsee tullut kuulluksi tämän kirjan sanoman kanssa. Hänen ajattelussaan on 

profeetan selvännäköistä yksinkertaisuutta ja idealismia, hän kirjoittaa kohtikäyvästi kuin 

liikemies ja kuitenkin syvällä hänen sisimmässään asuu paimenen lempey. Parasta kuitenkin on, 

että Gordon MacDonald elää itse todeksi opetuksensa... 

AK625 MacDonald Gordon & Gail: Sydämeen asti 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1993, Kovakantinen, 247 sivua. Nimi etulehdellä. Gordon ja Gail MacDonald ovat 

kipeiden kokemusten kautta oppineet sen, mistä he tässä kirjassa avoimesti puhuvat. 

Ahdistaviakin ristiriitoja voi oppia käsittelemään, läheisyyttä ja luottamuksellisuutta voi opetella. 

AK458 MacIndoe Betty: Hudson Taylor - Kiinan herättäjä 

3,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Ari-kustannus 1976, Pehmeäkantinen, 104 sivua.  Tämä on kertomus Bransleystä 

kotoisin olevasta pojasta, joka tiesi, että hänestä tulisi lähetyssaarnaaja. Kun hän oli sairaana ja 

ilman ystäviä Kiinassa, hän tiesi, että Herra oli hänen kanssaan. Hän pyysi Jumalaa lähettämään 

lisää lähetystyöntekijöitä Kiinaan ja näki, miten hänen rukouksiinsa vastattiin. Kun hän oli vanha 

mies, tuossa maassa oli jo yli kuusisataa Kiinan Sisämaalähetyksen lähetyssaarnaajaa. 

AK447 Malk Per-Olof: Yksi miljardi 

2 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Lähetys, Sanansaattajat 1982, Pehmeäkantinen, 62 sivua.  Tämä kirjanen sisältää suppeassa 

muodossa joitakin piirteitä Kiinan lähetyshistoriasta ja kirkon elämästä Kiinassa 

vallankumouksen jälkeen. Laajempaa huomiota kiinnitetään Kiinan kirkon "ylösnousemukseen" 

kolme vuotta sitten sekä lähetystyön mahdollisuuksiin Kiinassa tänään. 

AK803 Malk Per-Olof: Jeesuksen jäähyväisrukous - Johannes 17 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 2010, Kovakantinen, 160 sivua. Omistuskirjoitus etulehdellä. Jeesuksen rukous 

ennen ristin kärsimystä johdattaa meidät syvälle hänen persoonaansa, tehtäväänsä, 

opetuksiinsa ja huolenpitoonsa meistä ihmisistä. Kuka Jeesus oli - tai on? Miten hän ymmärsi 

oman tehtävänsä maan päällä? Mitä hän ajattelee seuraajistaan ja heidän tulevaisuudestaan? 

AK630 Malmivaara Jukka ym.: Polvesta polveen täällä 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kustannuskiila Oy 1983, Kovakantinen, 239 sivua.  Tähän kirjaan on koottu viiden 

peräkkäisen Malmberg / Malmivaara -pappissukupolven puheita, saarnoja ja kirjoituksia. 

Ihgmisen perimmäiset kysymykset toistuvat ja saavat vastauksensa niissä eri muotoon puettuina 

polvesta polveen. 

AK795 Malmivaara Wilhelm: Kaita tie Joonan kirjan valossa 
5 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Herättäjä-yhdistys 1952, Kovakantinen, 125 sivua. Kansipaperi hieman revennyt. 

Rakastetun sananjulistajan kirja harvinaisesta aiheesta. 

AK451 Malmivaara Väinö: Se armo on sanomaton 

3 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Herättäjä-yhdistys 1960, Kovakantinen, 157 sivua.  Saarnoja ja puheita. Suurin osa 

saarnoista on pidetty Kiuruveden kirkossa 1930-luvun lopulla. Seurakunnan kirkkoherra puhui 

niissä sunnuntai sunnuntain jälkeen omille seurakuntalaisilleen tuoden ilmi ilonsa ja huolensa. 

Kun tiedämme, että elämä oli niihin aikoihin liikkeellä Kiuruvedellä, niillä on aivan oma 

mielenkiintonsa. 

  



AK816 Maoz Ninarose: Luvatun maan Ariel 

15 € 
(30,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2016, Kovakantinen, 160 sivua.  Tämä kirja seuraa Ariel Livsonin 

matkaa Suomesta Israeliin ja takaisin kotimaahan maanviljelijäksi Pohjois-Savoon, opastyötä 

Israelissa, valottaa Livsonien suomenjuutalaisen suvun osin synkkääkin historiaa Vitebskistä 

Karjalan kautta Suomeen. 

AK677 Marin Juha: Kun kukaan ei uskonut 

10 € 
(21,50) Uusi kirja! 

Opetus, Aikamedia 2010, Pehmeäkantinen, 185 sivua.  Kirjoittaja käsittelee esikoisteoksessaan 

uskoa ja sitä, mitä se saa aikaan ihmisessä. Teos lähtee liikkeelle Vanhan Testamentin sivuilta ja 

päätyy tarkastelemaan lähihistoriasta tuttujen henkilöiden, kuten Paavo Ruotsalaisen ja Kathryn 

Kuhlmanin elämää ja uskoa. Painopiste on niissä tilanteissa, jolloin kukaan muuei uskonut 

heidän tehtäväänsä, vaan heitä vei eteenpäin ainoastaan tietoisuus Jumalan kutsusta. 

AK798 Markell Jan: Enkeleitä hakaristin alla 

5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 1995, Pehmeäkantinen, 121 sivua. Nimi etulehdellä. Jumalan 

tuomiossa elävästä Euroopasta on kerrottu tuhansia tarinoita. Harva kertomus yltää tämän 

kirjan tasolle. Teini-ikäinen Anita Dittman ja hänen äitinsä ovat Saksan juutalaisia. Arjalainen 

perheenisä on hyljännyt puolisonsa ja lapsensa. Gestapo vartioi Anitan kotia. Joka vuorokausi 

juutalaisia naapureita viedään keskitysleireille. Sama kohtalo tulee myös Anitan ja hänen äitinsä 

osaksi. He ovat kuitenkin kohdanneet Israelin Massiaan. Yliluonnollinen maailma avautuu. 

Hakaristin vallat ja voimat joutuvat silmäkkäin kaikkein korkeimpien todellisuuksien kanssa. 

Lukija myötäelää ainutkertaisen dokumentin kaikki vaiheet kerronnan edetessä huipusta 

huippuun. 

AK655 Markusson Andreas: Mies, joka taisteli pimeyttä vastaan 
8 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Otava 1938, Kovakantinen, 314 sivua. Niskan alareuna revennyt. Puhutteleva 

romaani Lars Levi Laestadiuksen elämästä. 

AK635 Martens Arvid von: Mestarin kädestä 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Lähetys, Kansan Raamattuseura 1973, Kovakantinen, 176 sivua.  Arvid von Martens oli 

suomalaisen katulähetystyön uranuurtaja. 

AK725 Martens Arvid von: Apuni tulee ylhäältä 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1963, Kovakantinen, 190 sivua.  Tämä kirja koostuu kirjoittajan teoksista 

"Rukousvastauksia" ja "Olen velassa" siten, että ne tiivistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

lisättiin kirjoittajan täydennyksillä ja uusilla luvuilla. Kirjoittaja sanoo: "Kirjani on syntynyt 

rukouksessa ja Jumalan avulla. Toivon, että sen sisältämä sanoma saisi jatkuvasti auttaa ihmisiä 

avoimin silmin näkemään, miten ihmeellinen Isä, Poika ja Pyhä Henki jokaista kohtaan voi olla." 

AK489 Masood Steven: Valoon 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Päivä 1988, Kovakantinen, 166 sivua.  Steven oli harras muslimi, joka lähti pitkälle ja 

vaikealle matkalle kohti totuutta. Valoon on totuuspohjainen kuvaus tästä etsinnästä. 

AK671 McCann Vince: Irti saatanan otteesta 

10 € 
(21,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Päivä 2009, Kovakantinen, 164 sivua.  "Irti saatanan otteesta" on hätkähdyttävä 

tositarina englantilaisesta miehestä, joka kavereita saadakseen ajautui saatananpalvojien 

porukoihin ja kietoutui lopulta pimeyden pauloihin. Tie pimeydestä valoon oli vaikea ja 

vaarallinen, mutta viimeinVince McCann pääsi valoon, jossa ei ole pelkoa. 

AK822 McManus Erwin Raphael: Täysin hereillä - tulevaisuus odottaa sinussa 

10 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2010, Kovakantinen, 269 sivua. Kansi hieman nuhruinen poistetusta hintalapusta. 

Jeesuksen elämä ei ollut vain unettavaa saman toistamista, vaan seikkailu tuntemattomaan. Kun 

olet täysin hereillä, havahdut huomaamaan, että maailma tarvitsee sitä, että sinäkin suuntaudut 

tulevaisuuteen, joka odottaa toteutumistaan. Herätyskello on soinut, on aika karistaa unet 

silmistään! 

  



AK742 McVey Steve: Armon tie 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Opetus, Helmi media Oy , Pehmeäkantinen, 193 sivua.  Mikään aiemmin tekemäsi, tai mikään, 

mitä koskaan voit tehdä, ei ole verrattavissa iloon, jonka koet, kun annat Jeesuksen elää 

elämäänsä kauttasi. Se juuri saa aikaan palavan intohimon ihmisissä, jotka ovat juuri 

pelastuneet. Se juuri on asia, joka saa tyytyväisyyden loistamaan uskossa pidempään olleiden 

silmistä; niiden, jotka ovat oppineet armin tien salaisuuden. Steve McVayn kirja vahvistaa sinua, 

joka jo tunnet tien. Sinä taas, joka kaipaat sitä, voit aloittaa armon tiellä tänään! 

AK528 Meller Leo: Saako Israel elää? 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2014, Pehmeäkantinen, 221 sivua.  Kirja on paitsi yhden ihmisen ajattelun 

summa, myös verkko, johon on sijoittunut ajankohtaisin maailmanlaajan sionistisen ajattelun 

edustajien tärkein viesti päivinä, jolloin  Israelin olemassaolo on uhattu ja kristittyjenkin 

antisemitismi hipoo taivaita. Kirja on aiheesta kiinnostuneille sytyttävä totuuden soihtu, 

herätyshuuto, ajattelun ja toiminnan malli ja opas. Sen voimana on ehdoton raamatullisuus. 

AK569 Meller Leo: Hänen kirkkautensa kaltaisuuteen 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin sanoma ry 1965, Pehmeäkantinen, 75 sivua.  Kirjaan on koottu vavahduttavaa 

opetusta aiheena uskovan ja seurakunnan muuttuminen Kristuksen kirkkauden kaltaisuuteen. 

AK576 Meller Leo: Tuomiopäivä ja Hengen vuodatus 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Kuva ja Sana , Pehmeäkantinen, 157 sivua.  Lähi-Idän sodat ja rauhankaavailut, 

Juutalaiset Jeesukselle -liike ja muut ajan merkit avautuvat tässä kirjassa. 

AK584 Meller Leo: Salomon seitsemän salaisuutta 

4 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1983, Pehmeäkantinen, 112 sivua.  Tuntuuko sinusta, että elämäsi eväät 

eivät enää riitä? Etkö pärjää kotielämäsi ongelmien kanssa? Loppuvatko rahasi? Onko sinulla 

vaikeuksia ihmissuhteissasi? Oletko väsynyt, masennut herkästi, et jaksa olla pitkäjänteinen? 

Ihmetteletkö, missä on vika, kun elämä ei maistu elettävältä? Meller on kirjoittanut kirjan, jossa 

lukija todellista elämänmallia etsiessään huomaa löytävänsä uudelleen elämänhalunsa ja 

alkavansa rakentaa tulevaisuutta tietoisena siitä, että Jumala on ihmisen ja elämän puolella. 

AK720 Meller Leo: Saako Israel elää? 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2014, Pehmeäkantinen, 221 sivua.  Kirja on paitsi yhden ihmisen ajattelun 

summa, myös verkko, johon on sijoittunut ajankohtaisin maailmanlaajan sionistisen ajattelun 

edustajien tärkein viesti päivinä, jolloin  Israelin olemassaolo on uhattu ja kristittyjenkin 

antisemitismi hipoo taivaita. Kirja on aiheesta kiinnostuneille sytyttävä totuuden soihtu, 

herätyshuuto, ajattelun ja toiminnan malli ja opas. Sen voimana on ehdoton raamatullisuus. 

AK874 Meller Leo (toim.): Frank Mangsin taivastestamentti 
4 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1994, Pehmeäkantinen, 155 sivua.  Tässä kirjassa on koottu yksiin kansiin 

olennaisin hengellinen Frank Mangsin perintö. 

AK542 Metropoliitta Anthony: Rukouskoulu 

3 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1976, Pehmeäkantinen, 110 sivua. Kirjastopoisto. Metropoliitta 

Anthonylla on erityinen taito käsitellä hengellisen elämän kysymyksiä asettuen lukijansa rinnalle. 

Näitä kysymyksia ovat tässä kirjassa Jumalan poissaolon tunne, kolkutus ovelle, pyrkimys kohti 

sisintä, ajan hallinta ja Jumalan kohtaaminen. 

AK605 Metropoliitta Anthony: Elävä rukous 

3,5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1974, Pehmeäkantinen, 134 sivua.  "Rukous merkitsee minulle 

yhteyttä", tekijä kirjoittaa. "Haluaisin ilmaista varmuuteni sellaisen Jumalan todellisuudesta, 

jonka kanssa voi syntyä yhteys. Sitten pyytäisin lukijaa suhtautumaan Jumalaan kuin 

lähimmäiseen, persoonaan ja pitämään tätä suhdetta samanlaisena kuin suhdetta veljaan tai 

ystävään. Tämä on mielestäni olennaista" 

  



AK696 Metropoliitta Anthony: Tuhlaajapojan paluu 

4 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1976, Pehmeäkantinen, 135 sivua. Leima etulehdellä. Osin 

irtolehtinen. Metropoliitta Anthony kutsuu lukijansa "hengellisen elämän mestarien" oppiin, 

niiden, "jotka jo ovat saavuttaneet sen, mihin me vielä pyrimme, ja jotka ovat jo tulleet 

Kristuksen ruumiin todellisiksi, eläviksi ja kelvollisiksi jäseniksi". Heiltä voimme oppia, miten 

pitää rukoilla, miten saavuttaa sellainen mielenlaatu, sellainen tahdon, sydämen ja mielen 

asenne, joka tekee meidät kristityiksi. 

AK615 Meyer F. B.: Kotiin asti 

2,5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Ev- Lut. Sisälähetyssäätiö 1970, Pehmeäkantinen, 61 sivua.  "Toivon, että huomio taas 

keskittyisi tähän verrattomaan psalmiin 23; että sen tuttuja sanoja tutkisteltaisiin syvenevän 

kristillisyyden valossa." 

AK617 Meyer F. B.: Syvemmälle Kristus-elämään 
3,5 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 
Opetus, Ev- Lut. Sisälähetyssäätiö 1961, Pehmeäkantinen, 110 sivua.   

AK759 Meyer Joyce: Älä ole kaikille mieliksi 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2009, Pehmeäkantinen, 237 sivua.  Ihminen voi olla sidottu monella tapaa. 

Itsestään epävarma ihminen on sidottu miellyttämään toisia. On saatava kuulla kerta toisensa 

jälkeen, että kaikki on hyvin, että pärjää ja kelpaa. Kristillisestä vaelluksesta tulee 

vaatimuksentäyteistä lain orjuutta. Vapaus evankeliumissa ja armossa jää hurskaaksi unelmaksi. 

Jeesus Kristus on sidotun ihmisen vapauttaja. Hän saapui maan päälle "päästämään sorretut 

vapauteen". Joyce Meyer taatulla armoituksellansa ohjaa kolmeen muuttavaan kokemukseen: 

1. Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, 2. Ota rohkeasti käsittelyyn sidonnaisuutesi ja pelkosi, ja 3. 

Vapaana hallitsevista voimista suuntaudu tulevaisuuteesi. Olet Kristuksessa vapaa olemaan oma 

itsesi ja tulemaan kaikeksi, mitä voit olla armosta Jeesuksessa Kristuksessa. 

AK760 Meyer Joyce: Älä koskaan luovuta 

10 € 
(19,90) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2016, Pehmeäkantinen, 277 sivua.  Uskon, että Jumalalla on suurenmoinen 

suunnitelma sinua varten. Siksi kannustan sinua olemaan tyytymättä vähempään. Hän haluaa 

siunata sinua ja antaa sinulle elämän, joka ei vain innosta sinua, täytä syvimpiä toiveitasi, tuota 

sinulle syvää iloa ja suloista tyydytystä, vaan joka myös haastaa sinua, koettelee sinua, toisinaan 

turhauttaa ja johtaa joskus jopa hetkiin, jolloin sinun tekisi mieli luovuttaa. Ajattele tätä kirjaa 

käsikirjana, jota käytät pyrkiessäsi parhaaseesi kaikilla elämäsi alueilla. 

AK568 Modalsli Ole: Pyhityksen evankeliumi 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kansan Raamattuseura 1957, Pehmeäkantinen, 121 sivua.  "Pyhityksen evankeliumi" on 

sekä tiedollisesti selkeäpiirteinen ja rajoja aukova, että hartauskirjana syvällisesti 

sielunhoidollinen ja rakentava kirja. 

AK501 Moody D. L.: Veri 
1,5 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Uusi Tie 1977, Pehmeäkantinen, 33 sivua.  D. L. Moodyn kaksi saarnaa aiheesta "Veri 

Vanhassa ja Uudessa Testamentissa". 

AK597 Muroma Urho: Uusi päivä - uusi armo 
2,5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ev- Lut. Sisälähetyssäätiö 1953, Pehmeäkantinen, 62 sivua.   

AK606 Muroma Urho: Kristuskaste 

2,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ev- Lut. Sisälähetyssäätiö 1971, Pehmeäkantinen, 177 sivua. Nimi etulehdellä. 

Raamatullinen tutkielma kristillisestä kasteeta nimenomaan silmällä pitäen uudestikastajain 

väitteitä. 

AK639 Muroma Urho: Taivaallista tulta 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1933, Kovakantinen, 118 sivua. Etulehti revitty irti. Alleviivauksia.  



AK664 Muroma Urho: Elämä Hengessä 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 1980, Pehmeäkantinen, 257 sivua.  Kirjassa käsitellään mm. hengellisen elämä 

heikkouden syitä, synnin voittamista, pyhitystä, avuttomien evankeliumia ja riemuitsevaa 

kristillisyyttä. 

AK799 Muroma Urho: Uudestisyntynyt ihminen 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1979, Pehmeäkantinen, 60 sivua.   

AK800 Muroma Urho: Herra tuntee omansa 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1983, Pehmeäkantinen, 61 sivua.  Nykyään 

puhutaan paljon itsetuntemuksesta. Yleisesti sanotaan ja koetaan ihmisen suurimmaksi 

ongelmaksi, ettei hän tiedä, kuka hän oikein on. On kuitenkin toinen kysymys, joka on vielä 

tärkeämpi, vaikkakin nykyään pahoin unohdettu. Ratkaisevaa meille on, tunteeko Jumala 

meidät, ei vain sellaisina kuin olemme, vaan tunnistaako hän meidät itsekunkin omakseen, 

kuulummeko "hänen laumaansa". Varsinainen itsetuntemus on mahdollista vasta kun ihminen 

tietää ja kokee, että Jumala tuntee hänet. 

AK801 Muroma Urho: Herää valvomaan! 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1926, Kovakantinen, 235 sivua.  Tämä kokoelma sisältää Urho Muroman 

evankelioimispäivien aikana pitämiä puheita. Hän sanoo esipuheessaan: "Lukijani! Jos tämä kirja 

saa olla pienenä apuna sinun kohdallasi auttamassa sinua eheään ja kokonaiseen 

elämänyhteyteen Herran kanssa, niin silloin se on vastannut tekijän toivomusta. 

AK835 Muroma Urho: Elämä Hengessä 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1944, Kovakantinen, 114 sivua.  Teemoina: Kristillisen elämän ihanteet, 

Harrastakaa pyhitystä!, Elämä Pyhässä Hengessä, Kristuksen hallitsema elämä, Riemuitsevaa 

kristillisyyttä ja Herra on lähellä. 

AK796 
Muroma Urho ja Honkanen Eino J.: Täyttä elämää - Sana vuoden jokaiselle 

päivälle 

10 € 
 

Uusi kirja! 

Päivähartauskirja, Uusi Tie 2004, Kovakantinen, 372 sivua.  Kirja on koottu rovasti Urho 

Muroman ja päätoimittaja Eino J. Honkasen teksteistä. Sytyttävää, ravistelevaa, hoitavaa ja 

rohkaisevaa sanaa vuoden joka päivälle. Hengelliset isät neuvovat tiedä sydämen elämään 

Kristuksen kanssa. Kirjan äärellä löytyy unohdettuja hengellisiä aarteita ja voimaa, jonka 

todellisuus on testattu monenlaisissa elämän kohtaloissa. 

AK709 Murray Andrew: Ikuisen ihmettelyä 

13 € 
(27,00) Uusi kirja! 

Päivähartauskirja, Päivä 2010, Kovakantinen, 373 sivua.  Andrew Murray innostaa, neuvoo ja 

ojentaa kuin hengellinen isä konsanaan. Hänen ajaton viisautensa kannustaa todelliseen 

opetuslapseuteen, päivitäiseen hiljentymiseen ja luottavaiseen rukoukseen. "Ikuisen 

ihmettelyä" sisältää tarkoin valikoituja koonaisuuksia useista Murrayn teoksista. Hänen 

syvälliset oivalluksensa Jumalan valtakunnasta rohkaisevat tavoittelemaan elämää, jossa ollaan 

läheisessä yhteydessä Kuninkaan kanssa. 

AK802 Mäkelä Raimo: Rikas mies jos oisin… 

5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Perussanoma 1988, Pehmeäkantinen, 81 sivua.  Raha ja rikkaus ovat julkisesti tai 

peitetysti yhä useamman elämän tavoite ja sisältö. Kulutus on yksi aikamme uskonto. Toisaalta 

kiehtoo köyhyys. Joissain luostareissa se on ihanne. Tässä kirjassa avautuu rikkauteen ja 

köyhyyteen tasapainoinen ja raikas näkökulma. 

AK717 Mäkilä Petri - Turunen Pasi (toim.): Jumalan Sana - inspiroitu ja erehtymätön 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2010, Pehmeäkantinen, 211 sivua. Kirjan reunoissa hieman painumia. 

Raamatun arvovalta on monin tavoin haastettuna kristittyjen keskuudessa. Sekä luterilaisessa 

kirkossa että vapaissa suunnissa etsitään kestävää, älillisesti ja teologisesti perusteltua 

raamattunäkemystä. Myös tavallinen kristitty joutuu miettimään omaa suhdettaan Raamattuun 

nykyhaasteiden edessä. Tämä kirja puolustaa kristillisen kirkon historiallisesti perinteistä 

näkemystä Raamatusta Pyhän Hengen inspiroimana ja erehtymättömänä sanana. 



AK833 Nee Watchman: Sielun piilevä voima 

5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Päivä 1991, Pehmeäkantinen, 83 sivua.  Hengellisen herätyksen suuri vaara on aina ollut 

sielullisuuden valtaanpääsy. Sielullisen ja hengellisen voiman erottaminen on seurakunnan ja 

herätysliikkeen elinkysymys. Tänä monenlaisten uusien oppien, idän uskontojen, mietiskelyjen 

ja yliluonnollisia kokemuksia ylikorostavan opetuksen aikana on terveellistä pysähtyä tutkimaan 

tätä peruskysymystä. Watchman Neen vastaus on raitis. Kirjansa loppusivuilla hän paljastaa 

todellisen voiman salaisuuden. 

AK694 Neill Stephen: Kristittynä eläminen 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1970, Pehmeäkantinen, 116 sivua. Omistuskirjoitus ja leima 

etulehdellä. On monta eri tapaa ilmaista, mitä kristillinen elämä merkitsee. Aina päädytään 

kuitenkin yhteentotuuteen: kristityn tulee päivittäin kasvaa enemmän Kristuksen kaltaiseksi. 

Piispa Neill kuvaa käytännön esimerkein, miten kristityt voivat toteuttaa tätä päämäärää 

arkielämässään. 

AK478 Nilsson Tore: Kuin kultasepän tuli 

3,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Ristin voitto 1963, Pehmeäkantinen, 226 sivua.  Tämä kirja vie lukijansa 

Pohjois-Ruotsiin, erääseen Norlannin kylään, jonka asukkaiden keskuudessa käy sama taistelu 

Jumalan valtakunnan ja sen vastustajan välillä kuin kaikkialla muuallakin, missä ihminen elää ja 

toimii. 

AK745 Nousiainen Tapio: Leipää ja suolaa 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Päivä 1984, Pehmeäkantinen, 190 sivua.  Leipää ja suolaa -teoksesta näkyy 

syvältäkoettu elämä ja lakimiehen laaja ihmistuntemus. Nousiaisen sanat tulevat kohti, mutta 

eivät muserra. Hän ymmärtää ja kirjoittaa ihmisen tasolta. Sisältää kymmeniä Nousiaisen 

kirjoittamia puhuttelevia runoja. 

AK754 Nummela Leif: Raamatun punainen lanka 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 2013, Pehmeäkantinen, 226 sivua.  Tavallisimmin Raamatusta tunnetaan 

yksittäiset hengellisesti puhuttelevat kohdat. Paksun kirjan kokonaisuuden hahmottaminen on 

vaikeaa. Leif Nummela on tehny suurtyön käymällä läpi Raamatun koko sanoman siten, että 

sieltä nostetaan esille kirjan pääsanoma. Raamatun punainen lanka hahmottuu pala palalta ja 

lukija pääsee sisälle Pyhän Kirjan syviin salaisuuksiin." 

AK649 Nyman Maija: Kokonaisena - aina elämään asti 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1995, Kovakantinen, 240 sivua. Nimi etulehdellä. Eine Lehtinen kertoo 

elämästään. Nuorena saatu Jumalan kutsumus ja työnäky ovat merkinneet hänelle suuria 

haasteita, matkustelua ja asumista eri puolilla maailmaa. Eine kertoo avoimesti ja pohjattoman 

rehellisesti, mitä elämä papin ja evankelistan, kansainvälisen evankelioimisjärjestön johtajan 

puolisona ja perheen äitinä on hänelle merkinnyt. 

AK705 Nyman Maija: Naisen salaiset kansiot 

2 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Karas-Sana 1999, Kovakantinen, 180 sivua. Omistuskirjoitus etulehdellä. Maija Nyman 

etsii kirjassa avaimia naisen salaisiin kansioihin. Elämänkaaremme ja sen tärkeät taitekohdat, 

muistojen mansikkapaikat ja ihmissuhteiden alati kiehtovat kuviot ovat lähtökohtina lempeän 

suorasukaiselle pohdinnalle. Kiinnostavat kohtaamiset ja yksittäiset arkitapahtumat kuljettavat 

ajatuksia avarammalle ja antavat avaimia omien salaisten kansioiden maailmaan. 

AK651 Oma Raamattukirjastoni (lastenkirja): Kalliolle rakennettu 
5,5 € 
(11,00) Uusi kirja! 

Opetus, Uusi Tie 2005, Kovakantinen, 15 sivua.  Kalliolle rakennettu on yksinkertaisesti kerrottu 

ja kuvitettu Raamatun vertaus. Kirjassa kantokahva. 

AK503 Oravala Aukusti: Wilhelmi Malmivaara 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, WSOY 1929, Kovakantinen, 388 sivua. Kirjan loppuosassa sidos osin irronnut 

kannesta. Erään Suomen merkittävimmän herännäisjohtajan puhutteleva elämäkerta. 

  



AK567 Orsborn T. L.: Maan äärten evankelioiminen 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1960, Pehmeäkantinen, 91 sivua.  Kirja on omistettu seurakunnille 

haasteena palata takaisin alkuajan kristillisyyteen. 

AK467 Pakkala E. W.: Iankaikkinen elämä 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, WSOY 1953, Kovakantinen, 440 sivua. Omistuskirjoitus etulehdellä. 

Muutamassa ensimmäisessä lehdessä pieni taite. Syvällinen ja rakastettu päivähartauskirja 

sielunhoidolliselta sananjulistajalta. 

AK469 Pakkala E. W.: Iankaikkinen elämä 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, WSOY 1947, Kovakantinen, 440 sivua. Nimi etulehdellä. Syvällinen ja 

rakastettu päivähartauskirja sielunhoidolliselta sananjulistajalta. 

AK470 Pakkala E. W.: Iankaikkinen elämä 

3 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, WSOY 1947, Kovakantinen, 440 sivua. Nimi etulehdellä. Niska irti kirjasta. 

Paikattu toisesta reunastaan rumasti maalarinteipillä. Syvällinen ja rakastettu päivähartauskirja 

sielunhoidolliselta sananjulistajalta. 

AK758 Parviainen Päivö: Jussin kotimatka 

2 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Lastenmissio 2008, Pehmeäkantinen, 14 sivua. Vihkonen. Kiinan lähetysveteraani 

rovasti Päivö Parviainen sai sydämelleen toimittaa tämän tositapahtumiin pohjautuvat 

kertomuksen nuoren Jussin elämästä ja kotimatkasta. Vihkonen on koottu Nilsiässä Lehtomäen 

kodilla Jussin isän kertomuksen mukaan. 

AK477 Paxon Ruth: Kristuksen työ meissä 

3,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ari-kustannus 1976, Pehmeäkantinen, 186 sivua. Kannessa kapea taitos. Tämä teos 

valaisee sitä totuutta, että jokainen uudestisyntynyt henkilö on Kristuksessa ja myöskin, mikä on 

ehkäpä vielä tärkeämpää, että Kristus on hänessä. Tämän kirjan opetus on oman minän 

syrjäyttäminen ja sen tilalle vertaansa vailla olevan Hallitsijan hallinnan hyväksyminen. 

AK517 Petts David: Perustukset 

9 € 
(19,50) Uusi kirja! 

Opetus, Aikamedia 2010, Pehmeäkantinen, 239 sivua.  Tässä kirjassa käydään läpi Raamatulliset 

perusasiat kuten Jumalan olemus, Jeesuksen elämä ja ylösnousemus, ihmisen lankeemus, kaste, 

ehtoollinen, Pyhän Hengen lahjat, parantuminen ja Raamattu. 

AK728 Pfitzner V. C.: Pyhä Henki ja armolahjat 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, SLEY 1980, Pehmeäkantinen, 147 sivua.  Viime vuosina huomiota herättänyt 

karismaattinen liike on tehnyt kysymyksen Pyhästä Hengestä polttavaksi lukuisille ihmisille. 

Kenellä on Pyhä Henki? Mikä on Pyhän Hengen tehtävä? Miten voi saada Pyhän Hengen? Mitä 

on ajateltava kielilläpuhumisesta, sairaitten paranemisesta ja muista armolahjoista? Kirjoittaja 

on Australian luterilaisen kirkon pappi ja teologian professori. 

AK697 Pohjakallio K. A.: Ihmisyys valinkauhassa 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 1972, Pehmeäkantinen, 136 sivua.  Jo usean vuosikymmenen ajan on puhuttu ja 

kirjoitettu lentävistä lautasista, aluksi usein leikillisesti, sittemmin asiallisesti ja varsin 

painokkaasti. Olkoon totuus ufo-olennoista mikä tahansa, joka tapauksessa meidän on syytä 

pysähtyä ajattelemaan, mitä puolueettomat tarkkailijat näkevät meissä. 

AK771 Popova Heidi: Håkan Westergård - uskon mies 

10 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2009, Pehmeäkantinen, 191 sivua. Pieni vaurio takakannen 

lakkauksessa, sekä etukannen yläkulmassa. Håkan Westergård ja hänen julistustyönsä on ollut 

paikoin hyvinkin rajun mielepiteiden vaihdon kohteena. Tässä kirjassa Håkan Westergård kulkee 

elämänsä reitit alusta nykyhetkeen kaihtamatta kivuliaitakaan käänteitä ja luo katseen myös 

tulevaan. Rehellisyys niin uskonelämän kuin inhimillisyydenkin kuvauksissa koskettaa ja haastaa 

lukijaa. 

  



AK849 Poutiainen Upe: Parempi tie 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Päivä 2003, Kovakantinen, 183 sivua.  Avoin ja kaunistelematon kuvaus 

kirjoittajasta ja hänen kohtaamistaan ihmisistä. Herkkää ja paikoin karheaa kerrontaa lämmöllä 

ja huumorilla höystettynä, ihmiseltä ihmiselle. Itku, nauru, ilo ja tuska välittyvät kirjan lehdiltä 

valloittaen mitä erilaisimmat lukijat. Kirja paljastaa myös säälimättömästi tekopyhyyden, 

farisealaisen omahyväisyyden ja nöyristelyn. Poutiainen on aito ja rehellinen tarkkailija, avarasti 

elämästä kiinnostunut. Sellainen on myös hänen kirjansa. 

AK532 Puolimatka Mia: Minkä arvoinen on ihminen? 

16 € 
(32,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2013, Kovakantinen, 436 sivua.  Kristinuskon vaikutuksesta lapsi ymmärretään 

kulttuurissamme ainutlaatuiseksi yksilöksi, jolla on ehdoton ihmisarvo. Kirja avaa 

mielenkiintoisesti ja pysähdyttävästi kristinuskon merkitystä ihmisoikeuksille ja elämän arvoa 

korostavalle kulttuurille. 

AK631 Raitio Jalmari: Palvelijan polulla 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Päivä 1937, Pehmeäkantinen, 270 sivua. Sidos hieman irronnut etukannesta. 

Muistelmia Vapaakirkollisen liikkeen alkuvuosikymmeniltä. 

AK739 
Raittila Anna-Maija: Kotipiha kulkee mukana - hengellinen 

matkakertomukseni 
6 € 

 Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, WSOY 1990, Kovakantinen, 299 sivua.  Päiväkirjojaan arvioiden Anna-Maija Raittila 

seuraa sisäisiä murroksiaan 1930-luvulta 1970-luvun alkuun. Mitä on särkynyt, mitä eheytynyt? 

Mistä aineksista on rakentunut luottamus elämään? 

AK727 Rajala Toivo: Ajan ja iäisyyden kultaa 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1963, Pehmeäkantinen, 119 sivua.  Tämä kirja ohjaa lukijansa 

kullankaivajien pariin, joista toiset etsivät ajan, toiset iäisyyden kultaa. Näille molemmille 

ryhmille hänellä on sanottavana monta kallisarvoista ohjetta ja erinomaista oivallusta. 

AK836 Rajalinna Toivo: Jumalan lapsi 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1951, Kovakantinen, 119 sivua. Nimi etulehdellä. Hengellinen 

elämämme ja ja suhteemme Jumalaan askarruttavat mieltämme: Olenko Jumalan lapsi ja kuinka 

voin siksi tulla? Raamatussa on vastaus. Tämä kirja pyytäisi tulla avuksi etsiville. Ei tarjoamalla 

patenttilääkettä, vaan ojentamalla veljen käden, että yhdessä lähtisimme etsimään vastausta 

Jumalan sanasta ja myös löytäisimme Jumalan lapseuden. 

AK850 Rantanen Vilho: Mitä nyt odotamme? 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Päivä 1948, Kovakantinen, 78 sivua. Nimi etulehdellä. Tämän kirjan teemoina 

muun muassa: Palestiinan valloitus, Voidaanko Kristuksen tulemisen hetki tietää?, Danielin näyt, 

Pakanain ajan loppu, Kymmenen valtakunnan liitto, Armotalouskauden päättyminen, Suuri 

diktaattori, Mitä me nyt odotamme? 

AK828 Ravenhill Leonard: Sodomalla ei ollut raamattua 

9 € 
(18,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2005, Pehmeäkantinen, 160 sivua.  Kun luet tämän kirjan, tulet todennäköisesti 

samaan johtopäätökseen kuin David Wilkerson, joka kirjoittaa tästä kirjasta: "Leonard Ravenhill 

kirjoittaa samalla voimalla ja voitelulla kuin John Wesley. On mahdotonta lukea hänen teoksiaan 

ja jäädä puolueettomaksi." Kirja sisältää kaksikymmentä palavaa kirjoitelmaa hengellisen 

herätyksen tarpeellisuudesta ja kymmenen kappaletta niiden harvinaisten tehokkaiden 

kristittyjen vaikuttavasta elämästä, jotka toimivat todellisten herätysten johtajina. Tällainen 

kokoelma totuutta tekee varmasti lukijaansa pysyvän vaikutuksen. 

AK870 Ravenhill Leonard: Herätysrukous 

9 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2010, Pehmeäkantinen, 156 sivua.  Pyhä Henki käyttää rukousta kanavana 

herätyksen palvelutyössä. Olemme nähneet sen menneisyydessä ja voimme oppia sen 

kokemuksen kautta uudelleen näinä pimeyden ja hengellisen ahdistuksen päivinä. Nämä palavat 

sivut tulevat Jumalan miehen taakoitetulta sydämeltä ja ne kutsuvat Jumalan kansaa hartaaseen 

rukoukseen, joka voi paljon. 



AK852 Redpath Alan: Jumalan suuri profeetta 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1981, Kovakantinen, 145 sivua. Siistissä kunnossa. Tutkielma Jesajan 

kirjasta. "Jumalan suuri profeetta" on terävän ja syvälle luotaavan Jesaja-tutkielman 

ensimmäinen osa, jonka alaotsikko on "Lupaus vapautuksesta". Tekijä tulkitsee Raamatun 

tekstin vertauskuvallista sanomaa selkeällä ja raittiilla tavalla. 

AK853 Redpath Alan: Jumalan suuri suunnitelma 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1981, Kovakantinen, 152 sivua. Siistissä kunnossa. Tämä teos jatkaa 

aiemmin "Jumalan suuri profeetta"-teoksen mukaisesti Jesajan kirjan raitista ja syvällistä 

tutkimista. Tämän osan alaotsikkona on "Vapautus". 

AK863 Reinikainen Pekka: Nooan päivät - Hätähuuto Suomen kansalle! 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2003, Pehmeäkantinen, 207 sivua. Nimi etulehdellä. Suomi on 

moraalisessa kriisissä. Terveydenhuolto on ongelmissa. Lapset ja nuoret eivät ole koskaan niin 

huonosti kuin nyt. Ihmistä ei enää kunnioiteta Jumalan kuvaksi luotuna iankaikkisuusolentona. 

Kirkko on luopumassa Raamatusta ja kristinuskon peruspilareista, mutta harhaoppeja saa 

levittää vapaasti. Mikäli emme kaikki tee henkilökohtaista parannusta, hukumme kansakuntana 

aivan kuin ihmiset muinoin Nooan päivinä. 

AK854 Reponen Mikko: Taivaallinen näky 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1945, Pehmeäkantinen, 46 sivua.  Tämän kirjan on Mikko Reponen, 

kaikkialla maassamme tunnettu "siirtolaisten apostoli", kirjoittanut hiljaisina aamuhetkinään 

niissä monissa kodeissa, jotka ovat avanneet ovensa hänelle. Hän kertoo lukijoilleen 

kääntymisestään, Kristuksen rakkaudesta syntistä kohtaan ja taivaallisista näyistään. 

AK455 Ridenour Fritz: Kerro se niin kuin se on 

3,5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Ari-kustannus 1976, Pehmeäkantinen, 197 sivua.  Todistaminen ei ole pelkkää puhetta 

tai toimintaa; se on molempien yhdistelmä. Kysymys on Jeesuksen jakamisesta toisten ihmisten 

kanssa. 

AK851 Riikonen Teuvo V.: Pelkistettyä armoa 

4 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, SLEY 2003, Kovakantinen, 132 sivua.  Kirjoittaja tarkkailee suomalaisen elämän 

moninaisia ilmiöitä, arjen sattumuksia ja lööppien ikiaiheita ja vetää niistä yhteyksiä uskon 

maailmaan. Tuloksena on riemastuttavan erilainen hartauskirja, jossa ei turhia hurskastella, 

vaan armo tarjotaan pelkistetysti jokaiselle. 

AK646 Rimpiläinen Olavi: Sanon enkä perruuta 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, SLEY 2011, Kovakantinen, 148 sivua. Nimi etulehdellä. Oulun eläkepiispa Olavi 

Rimpiläinen on tullut tutuksi rakastettuna Raamatun opettajana. Tässä kirjassa hän kirjoittaa 

asioista levollisesti Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen nojaten. 

AK842 Rinne Päivi: Nauru pidentää isää 

6 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Elämäkerta, Aikamedia 2016, Kovakantinen, 221 sivua.  Teos kuvaa elämänmakuisesti 

karismaattisen helluntaivaikuttajan Seppo Rajamäen taivalta Lapuan lakeuksilta maailmalle. 

Sepossa on charmia! 

AK628 Rissanen Roy ja Sirpa: Lento yli jurttien 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Lähetys, Suomen Lähetysseura 2001, Kovakantinen, 267 sivua.  Ennen kuin lähetyslentäjän 

lentokone pääsee ilmaan ja nousee yli jurttien auttamaan kipeästi avun tarpeessa olevia, 

matkassa on mutka jos toinenkin… 

AK819 Roberts Frances J.: Kuuntele hiljaisuutta 

5 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2011, Pehmeäkantinen, 300 sivua.  Tie on avattu yhteyteen. Kuuntele 

Jumalaa ja puhu Hänelle. Hiljaisuudessa. Oletpa vasta pelastustielle johdatettu tai pitkäänkin 

uskossa vaeltanut, tämän kirjan sisällössä yhdistyvät kaksi tärkeää kristillisen elämän 

peruselementtiä: hiljentyminen ja elämäntaidon oppiminen. Kirjan kanssa elävät kokevat 

johdatuksen vievän heitä Kristuksen ruumiin yhteyselämään: lukijaperheessa rukoillaan toinen 

toistensa puolesta. 



AK729 Roberts Lon: Salainen rakkaus 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Ristin voitto 1988, Kovakantinen, 306 sivua.  Korpraali Danny Mattihayu 

suhtautuu arabeihin samalla etäisen viileällä tavalla kuin monet hänen samanikäisistä 

tovereistaan Israelin armeijassa. Sotilastehtävään liittyvä arabitalon kotietsintä Beetlehemissä 

asettaa Dannyn kuitenkin yhtäkkiä hyvin käytännöllisen kysymyksen eteen: Voiko maailmassa 

olla kauniimpaa tyttöä kuin tämä Rejeena Rashid, jolla on kastanjanruskeat letit ja ihanat, 

hymyilevät kasvot? Dannyn ja Rejeenan salamana syttynyt rakkaus törmää kuitenkin heti omaan 

mahdottomuuteensa – se on liian epäsovinnainen. Asiaa ei suinkaan helpota se, että Rejeena on 

kristitty arabi: uskontojen ja vakaumusten ristiriita on valmis. Onko Dannyn ja Rejeenan 

uskaliaalla liitolla mitään mahdollisuuksia heidän ennakkoluuloisessa ympäristössään vai 

tukahtuuko se sosiaalisten ja uskonnollisen paineiden alle? 

AK444 Roberts Richard L.: Katakombien soihdut 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Päivä 1977, Pehmeäkantinen, 71 sivua.  Katakombien soihdut on historiaan 

perustuva romaani noiden salaperäisten maanalaisten käytävien sokkeloihin piiloutuneista 

vainotuista kristityistä. Heidän uljas uskonsa elää yhä. 

AK726 Rokka Jukka: Lupausten aarrekammiot 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1976, Kovakantinen, 265 sivua.  Tarttuessani kynään tätä kirjaani varten 

tein sen anoen: "Herra, opeta meitä rukoilemaan". Tarkoituksenani ei ole esittää lukijoilleni 

jonkinlaista mestariteosta rukouselämän salaisuuksista. Vilpitön, sisäistä kehotusta noudattava 

haluni on yrittää tuoda esiin jotakin niistä siunauksista, joita itse olen Jumalalta saanut." 

AK866 Romu Jaakko: Sanoma Seitsemälle Suomen seurakunnalle 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1979, Pehmeäkantinen, 103 sivua. Hinta etulehdellä. Mikä on Jumalan 

seurakunnan tila nykypäivänä. Lähetyssaarnaaja Jaakko Romu sai voimakkaan kehotuksen 

kirjoittaa aiheesta kirjan, sanoman "seitsemälle Vähän-Aasian seurakunnalle suomalaisittain". 

Kirjoitustyössään hän on pyrkinyt olemaan mahdollisimman uskollinen sisäiselle äänelleen. 

AK483 Rosenius C. O.: Kuka voittaa? 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1984, Pehmeäkantinen, 125 sivua.  Tässä 

kirjassaan Rosenius tutkistelee kristityn kamppailua Efesolaiskirjeen viimeisen luvun valossa. 

Ennen kaikkea hän käsittelee yksityiskohtaisesti ja käytännöllisesti sitä sota-asua, jolla Jeesus 

varustaa omansa tähän taisteluun. 

AK715 Rostampour Maryam: Vankina Iranissa 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2013, Pehmeäkantinen, 285 sivua.  Kaksi nuorta naista odotti 259 

vuorokautta kuolemantuomion toimeenpanemista Evinin vankilassa Teheranissa. He olivat 

kristittyjä. 

AK741 Roth Sid: Yliluonnollista 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2011, Pehmeäkantinen, 171 sivua.  35 vuoden ajan olen hankkinut tietoa 

ihmisten yliluonnollisista kokemuksista. Tähän kirjana olen valinnut kymmenen kaikkein 

hämmästyttävintä kertomusta kahden vallan kamppailuista ja Jeesuksen voitosta. 

AK522 Ruohomäki Jouko: Pysykää Kristuksessa 

7 € 
(14,00) Uusi kirja! 

Opetus, Aikamedia 2010, Pehmeäkantinen, 248 sivua.  Teos perehtyy Johanneksen kirjeistä 

nouseviin aiheisiin, kuten kuuliaisuuden, rakkauden ja uskon testeihin, synnin luonteeseen ja 

alkuperään ja täydelliseen rakkauteen ja maailman voittavaan uskoon kahdeksantoita eri 

näkökulman kautta. 

AK829 Räsänen Niilo ja Päivi: Avioliitto 

5 € 
(10,00) Uusi kirja! 

Opetus, Uusi Tie 2016, Pehmeäkantinen, 102 sivua.  Kahden vuosituhannen ajan kristilliset kirkot 

ovat olleet yksimielisiä näkemyksessä, jonka mukaan avioliiton muodostaa yksi nainen ja yksi 

mies. Samaa sukupuolta olevien parisuhteelle on haettu avioliiton asemaa ja kaikkien tahojen, 

myös kirkon, hyväksyntää. Tämä kirja on avioparin - lääkäri, kansanedustaja Päivi Räsäsen ja 

teologian tohtori Niilo Räsäsen - painava puheenvuoro avioliitosta kristityn näkökulmasta. 

  



AK753 Saarinen Anneli: Armon tie taivaaseen 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Arnion 2005, Pehmeäkantinen, 108 sivua.  Taivaaseen on vain yksi tie, armon tie. Miten 

ihminen voi löytää sen? Sitä Anneli Saarinen pohtii tässä kirjassa. Monet kipeätkin 

henkilökohtaiset kokemukset kuvaavat elävästi kirjoittajan matkaa vuosikausien epäilyksistä 

levolliseen varmuuteen. Pohdinta on syvällistä ja elämänläheistä. Kirjan edetessä armon tie 

selkiytyy yhä useammasta näkökulmasta. Esteet toisensa jälkeen kaatuvat. Vaihtoehdot 

katoavat. Jäljelle jää suora ja avoin tie taivaaseen jokaiselle, joka jättäytyy armon varaan. 

AK859 Saarinen Henna: K-15 - suoria vastauksia suuriin kysymyksiin 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 2014, Pehmeäkantinen, 206 sivua. Hieman kosteusvauriota sivujen yläreunassa. 

Tämä kirja haluaa olla vastaamassa niihin nuorten elämän kysymyksiin, joihin kukaan ei rohkene 

vastata. 

AK896 Saarinen John F.: Ilmestyskirja avautuu 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Kuva ja Sana , Kovakantinen, 90 sivua.  Ilmestyskirja ei ole suljettu kirja niin kuin 

jotkut luulevat. Päinvastoin sen sanoma on tullut entistä ymmärrettävämmäksi, mitä 

pidemmälle kehitys on kulkenut ja aika kulunut. Kansainvälinen tilanne, atomiaseet ja muut 

valtavat tekniset keksinnöt aukaisevat Ilmestyskirjan aivan uudella tavalla jokaiselle rehelliselle 

tutkijalle. 

AK440 Saarisalo Aapeli: Suuri parantaja 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1956, Kovakantinen, 184 sivua. Pari alleviivausta. Nimi etulehdellä.  

AK787 Saarisalo Aapeli: Raamatun sanakirja 
25 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1965, Kovakantinen, 1178 sivua.  Arvostettu klassikko. 

AK808 Saarisalo Aapeli: Astarten uhri 
16 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, WSOY 1929, Kovakantinen, 354 sivua.  Historiallinen kertomus kolmen 

vuosituhannen takaa. 

AK888 Saarisalo Aapeli: Rosenius - evankelisen uskon mies 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, WSOY 1973, Kovakantinen, 146 sivua. Nimi etulehdellä. Carl Olof Roseniuksen 

elämäkerta. 

AK889 Saarisalo Aapeli: Etelänristin mies Martti Rautanen 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, WSOY 1971, Kovakantinen, 234 sivua.  Afrikan lähetyspioneerin Martti Rautasen 

elämäkerta. 

AK890 Saarisalo Aapeli: Pietari - suuri kalastaja 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1967, Kovakantinen, 221 sivua.  Apostoli Pieatrin "elämäkerta". 

AK881 Saarnivaara Uuras: Jehovan todistajat Raamatun valossa 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 1986, Pehmeäkantinen, 94 sivua.  Tohtori Uuras Saarnivaara antaa 

käytännöllisiä ohjeita, miten menetellä, kun joudumme Jehovan todistajien käännytyksen 

kohteiksi. Väitteleminen ei hyödytä. Sen sijaan voimme kertoa, kuinka itse olemme päässeet 

armon osallisuuteen. Kirjan tiedot perustuvat Jehovan todistajien omiin kirjoituksiin, sekä 

Raamatun syvälliseen tuntemiseen. 

  



AK730 Santala Risto: Armolahjoista armon tasolta 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2005, Pehmeäkantinen, 95 sivua. Joitakin alleviivauksia. Rovasti Risto 

Santala on seurannut karismaattista liikettä sen alusta pitäen kovimaassa ja lähetyskentillä. 

Tässä kirjassaan Santala kertoo mm. professori Tiililän arvion karismaattisen liikkeen 

alkumetreiltä, karismoista herännäisyydessä, Hengen uudistusliikkeestä ekumenisena ilmiönä, 

Ammanin herätyksestä, tunnetun luterilaisen karismaatikon Lars Christensonin heprealaisesta 

morsiushymnistä ja Pyhän Hengen ilmentymistä Vanhassa ja Uudessa testamentissa. Santala 

päivittää tutkimuksensa myös karismaattisen liikkeen nykytilanteeseen. 

AK772 Santala Risto: Suudelma hunnun läpi 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1998, Pehmeäkantinen, 151 sivua.  Vuoden 1992 Kirkkoraamatun lukija on 

hämmästynyt siitä, että nykykäännös poikkeaa suuresti suurten kansainvälisten kielten 

ratkaisuista. Varsinkin uskomme kannalta keskeisten käsitteiden runsas kato tuntuu estävän sen 

varauksettoman käytön ekumeenisissa yhteyksissä. Risto Santalan laajat heprean, kreikan ja 

arabian kielten opinnot antavat hänelle syvän asiantuntemuksen tämän kirjan aiheeseen. Tässä 

leikkisän vakavassa tutkielmassaan Risto Santala kertoo omista käytännön havainnoistaan. 

AK832 Santala Risto: Savesta astiaksi 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kirjaneliö 1983, Kovakantinen, 102 sivua. Nimi etulehdellä. Rakastettu teos, joka sisältää 

kolme raamattutuntia aiheista "Aarre saviastioissa", "Valajan kädessä" ja "Kun astia on rikki". 

AK841 Santala Risto: Kristinuskon juuret II 

7 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Perussanoma 2005, Kovakantinen, 246 sivua.  Santalan Juuri-kirjat muistuttavat apostoli 

Paavalin mukaisesti: "Et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua." Israelin uskonperimän 

tunteminen antaa syvemmän ymmärryksen omista raamatullisista juuristamme. Santalan 

Messias-kirjat ovat valaisseet eri kielille käännettyinä uskomme perusteita lukuisille ihmisille eri 

puolilla maailmaa. 

AK883 Santala Risto: Armolahjoista armon tasolta 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Karas-Sana 1977, Pehmeäkantinen, 89 sivua. Joitakin alleviivauksia. Nimi etu- ja 

takalehdellä. Rovasti Risto Santala on seurannut karismaattista liikettä sen alusta pitäen 

kovimaassa ja lähetyskentillä. Tässä kirjassaan Santala kertoo mm. professori Tiililän arvion 

karismaattisen liikkeen alkumetreiltä, karismoista herännäisyydessä, Hengen uudistusliikkeestä 

ekumenisena ilmiönä, Ammanin herätyksestä, tunnetun luterilaisen karismaatikon Lars 

Christensonin heprealaisesta morsiushymnistä ja Pyhän Hengen ilmentymistä Vanhassa ja 

Uudessa testamentissa. Santala päivittää tutkimuksensa myös karismaattisen liikkeen 

nykytilanteeseen. 

AK900 Santala Risto: Jesaja 53 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Karas-Sana 1975, Pehmeäkantinen, 111 sivua.  Kärsivän Kristuksen sana kärsivälle 

ihmiselle. 

AK848 Sariola Yrjö: Lupa vanheta 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 2008, Kovakantinen, 218 sivua. Nimi leikattu pois etulehdeltä. "Lupa vanheta" 

puhuu vanhenemisesta todenmukaisesti mutta rohkaisevasti. Vanheneminen kuuluu elämään ja 

vanhuus on myös antoisaa aikaa. Kirjoittaja on tehnyt havaintoja näköalapaikalta, sillä hänkin on 

eläkeläinen. Lisäksi hän on pappisuransa aikana ollut monen tukena ja toivon kirkastajana. 

Emerituspiispan ilmaisu on lämminhenkistä ja mietittyä. "Lupa vanheta" on erittäin 

ajankohtainen ja koskettaa kaikkia. 

AK847 Savolainen Riitta: Minuuttia vaille 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Päivä 2004, Kovakantinen, 167 sivua.  Elämä ei ole käsitellyt Riitta Savolaista 

silkkihansikkain. Työn paljouden ja ankarien koetusten keskellä hän on kuitenkin saanut voimaa 

pysyä pystyssä, jatkaa eteenpäin ja iloitakin elämästä. Minuuttia vaille kertoo tavallisesta 

suomalaisesta naisesta, josta tuli evankelista ja sielunhoitaja. "Rukoilen, että joku ahdistuksen 

yössä kulkeva lukijani saisi rohkaisua tämän kirjan sanomasta. Tahdon siunata sinua 

valoisampaan huomiseen Isän käden alla", Savolainen kirjoittaa. 



AK879 Schalin Arnold: Kristus ja antikristus 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1925, Pehmeäkantinen, 143 sivua. Nimi etulehdellä. Jos tämä 

kirja, monistakin puutteistaan ja useasti luonnosmaisesta esityksestään huolimatta, saa 

vähänkin olla mukana herättämässä meitä elääksemme Jumalaa ja hänen ihmiskuntaansa 

varten, on kirja täyttänyt tehtävänsä. 

AK462 Schlink M. Basilea: Jeesuksen pienet ystävät 

3 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Lastenkirja, Uusi Tie 1979, Pehmeäkantinen, 75 sivua.  Jännittävä kertomus seuraa tässä kirjassa 

toistaan. Nämä ovat tosikertomuksia tytöistä ja pojista, jotka rakastavat Jeesusta. Vaikka he 

ovatkin kotoisin eri puolilta maailmaa, ovat he kuitenkin sinun kaltaisiasi. Sinäkin voit oppia 

heidän salaisuutensa ja kuulua Jeesuksen pieniin ystäviin. 

AK875 Schnell W. J.: Vieras evankeliumi 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1976, Pehmeäkantinen, 27 sivua.  Miten on suhtauduttava Jehovan 

todistajiin? Tässä kirjassa W. J. Schnell, joka itse on ollut 30 vuotta Jehovan todistaja, kertoo 

Vartiotorni-seuran ja Jehovan todistajien Raamatun sanomasta poikkeavasta opista ja antaa 

neuvoja, miten heihin tulee suhtautua. 

AK882 Schnell W. J.: Vieras evankeliumi 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1970, Pehmeäkantinen, 31 sivua.  Miten on suhtauduttava Jehovan 

todistajiin? Tässä kirjassa W. J. Schnell, joka itse on ollut 30 vuotta Jehovan todistaja, kertoo 

Vartiotorni-seuran ja Jehovan todistajien Raamatun sanomasta poikkeavasta opista ja antaa 

neuvoja, miten heihin tulee suhtautua. 

AK520 Sheets Dutch: Esirukous 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2008, Kovakantinen, 311 sivua.  Jos Jumalan väitetään olevan kaikkivaltias, miksi 

häntä pitää rukoilla? Mitä rukous on? Jos rukouksista huolimatta mitään ei tapahdu, 

tarkoittaako se, ettei Jumala kuuntele tai kuule?Kirjoittaja selittää viisaasti, lempeästi ja 

humoristisen havainnollisesti, mitä rukous ja erityisesti esirukous on. 

AK525 Sheets Dutch: Esirukous 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2008, Kovakantinen, 311 sivua.  Jos Jumalan väitetään olevan kaikkvaltias, miksi 

häntä pitää rukoilla? Mitä rukous on? Jos rukouksista huolimatta mitään ei tapahdu, 

tarkoittaako se, ettei Jumala kuuntele tai kuule?Kirjoittaja selittää viisaasti, lempeästi ja 

humoristisen havainnollisesti, mitä rukous ja erityisesti esirukous on. 

AK868 Sheets Dutch: Esirukous 

7 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2008, Kovakantinen, 311 sivua. Kansi hieman nuhruinen. Jos Jumalan väitetään 

olevan kaikkivaltias, miksi häntä pitää rukoilla? Mitä rukous on? Jos rukouksista huolimatta 

mitään ei tapahdu, tarkoittaako se, ettei Jumala kuuntele tai kuule?Kirjoittaja selittää viisaasti, 

lempeästi ja humoristisen havainnollisesti, mitä rukous ja erityisesti esirukous on. 

AK885 Siltanen Risto: Lea Kärnä - sisua, kyyneleitä ja uskoa 

14 € 
(29,50) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2005, Kovakantinen, 278 sivua.  Lea Kärnä, omaa sukua Manninen. 

Legendaarisen helluntaijohtajan Eino I. Mannisen tytär. Nainen, jonka elämänvaiheet ovat 

useasti olleet yhtä suurta seikkailua. Mutta yhtä hyvin palvovan sydämen hiljentymistä suuren 

Jumalan jalkojen juuressa. Murtumista ja eheytymistä. Kiina. Taiwan. Japani. Korea. 

Neuvostoliitto... Risto Siltasen taatulla taidolla kirjoitettu elämäkerta. 

AK886 Siltanen Risto: Matti - Jeesuksen pappi 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2002, Pehmeäkantinen, 237 sivua.  Matti Vuolanne kertoo elämänsä 

tarinat kohtikäyvällä, suoralla, peittelemättömällä tavalla. Lukuelämys muodostuu lämpimäksi, 

ihmisläheiseksi, Jumalan sanaan vankasti perustuvaksi, leppoisan huumorin rikastamaksi 

todistukseksi Jumalan huolenpidosta niin ilon kuin surunkin päivinä. 

  



AK891 Siltanen Risto: Matti - Jeesuksen pappi 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 2002, Pehmeäkantinen, 237 sivua. Nimi pyyhitty pois etulehdeltä. 

Matti Vuolanne kertoo elämänsä tarinat kohtikäyvällä, suoralla, peittelemättömällä tavalla. 

Lukuelämys muodostuu lämpimäksi, ihmisläheiseksi, Jumalan sanaan vankasti perustuvaksi, 

leppoisan huumorin rikastamaksi todistukseksi Jumalan huolenpidosta niin ilon kuin surunkin 

päivinä. 

AK899 Simojoki Aili: Veljeni Martti 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Herättäjä-yhdistys 1995, Kovakantinen, 156 sivua.  Millainen Martti Simojoki oli 

ihmisenä, lapsena, miehuudessaan, vanhana? Aili Simojoki, Martti Simojoen sisar, on kirjoittanut 

veljestään mielenkiintoisen muistelmanomaisen elämäkerran, ihmisennäköisen kuvauksen 

huumorintajuisesta kirkonmiehestä, jota tavallisesti on totuttu katsomaan virallisemmasta 

näkökulmasta. 

AK633 Simojoki Martti: Luterilaisen uskon tienviittoja 

3,5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, WSOY 1980, Pehmeäkantinen, 126 sivua.  Arkkipiispa Simojoki erittelee kirjassaan 

Luterilaisen tunnustuksen pääkohtia, pohtii niitä syvällisesti suhteessa meidän aikaamme. 

Hänen opastuksellaan lukija tekee tunnustuksesta löytöjä, jotka rikastuttavat ja kenties myös 

oikaisevat käsityksiä siitä, mitä luterilaisuus on. 

AK668 Simojoki Martti: Uusi päivä - uusi armo 

8 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, Kirjapaja 1982, Kovakantinen, 565 sivua. Nimi leikattu pois etulehdeltä. 

Erityisesti "Päivän sana" -kirjastaan laajan yleisön rakastamaksi tulleen arkkipiispan hieno 

päivähartauskirja, jossa tarkastellaan kirkkovuoden psalmeja ja johdantotekstejä. "Kun meitä 

kolhitaan ja heilutetaan, on siunattu asia tavata ihmisiä, jotka riippuvat kiinni Jumalan Sanasta. 

Kun tuntuu turhalta ja tyhjältä, on hyvä päästä katselemaan, mitä Jumalan puutarhassa kasvaa. 

Psalmeissa on meillekin Sanan leipää.", kirjoittaa tekijä esipuheessaan. 

AK821 Simojoki Martti: Uusi päivä - uusi armo 

8 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Päivähartauskirja, Kirjapaja 1982, Kovakantinen, 565 sivua. Tarra etulehdellä. Muuten erittäin 

siisti. Erityisesti "Päivän sana" -kirjastaan laajan yleisön rakastamaksi tulleen arkkipiispan hieno 

päivähartauskirja, jossa tarkastellaan kirkkovuoden psalmeja ja johdantotekstejä. "Kun meitä 

kolhitaan ja heilutetaan, on siunattu asia tavata ihmisiä, jotka riippuvat kiinni Jumalan Sanasta. 

Kun tuntuu turhalta ja tyhjältä, on hyvä päästä katselemaan, mitä Jumalan puutarhassa kasvaa. 

Psalmeissa on meillekin Sanan leipää.", kirjoittaa tekijä esipuheessaan. 

AK471 Sirenius Sigfrid: Vuorilta säteilee 
4 € 

 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Päivähartauskirja, WSOY 1956, Kovakantinen, 403 sivua. Nimi etulehdellä. Tutkisteluja ja 

mietteitä elämän asioista vuoden jokaiselle päivälle. 

AK641 Sjöberg Tage: Ilon kirje 
3 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Päivä 1945, Kovakantinen, 122 sivua. Nimi leikattu pois etulehdeltä. Paavalin kirje 

Filippiläisille - ilon kirje. 

AK864 Slåtten Håvald: Taivaallinen mies 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Avainsanoma 2002, Pehmeäkantinen, 153 sivua. Nimi etulehdellä. Poliisille 

"taivaallinen mies" oli yksi Kiinan etsityimmistä rikollisista. Hänet suljettiin huippuvarmaan 

vankilaan, häntä lyötiin, pahoinpideltiin ja kidutettiin. Silti häntä ei onnistuttu murtamaan. 

"Taivaallinen mies" edustaa Kiinan kotiseurakuntien asennetta: täydellistä antautumista 

Jeesuksen seuraamiselle huolimatta siitä, minkälaisen hinnan siitä joutuu maksamaan. Lue tämä 

kirja, joka on kuin suoraa jatkoa Apostolien teoille. Elämäsi ei koskaan enää palaa entiselleen. 

AK672 Smalley Gary & Trent John: Luja & hellä rakkaus 

12 € 
(25,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2009, Kovakantinen, 229 sivua.  Tämän kirjan tavoitteena on päästä tasapainoon 

läheisissä ihmissuhteissa. Ratkaisu alkaa avautua, kun oivallamme, että lujuus ja hellyys ovat 

terveen rakkauden kaksi puolta. Kirja tarjoaa upeita oivalluksia ja kasvattaa varmasti 

itsetuntemusta! 



AK674 Smalley Gary & Trent John: Siunaus on sinetti 

5 € 
(10,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2005, Kovakantinen, 249 sivua.  Siunaus on sinetti: sen sisältämä varaukseton 

rakkaus ja hyväksyntä ovat elintärkeitä henkiselle hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa myös siihen, 

miten pystymme välittämään arvostusta lähimmäisillemme. Kirja esittelee tuoreen näkökulman 

mullistavaan lahjaan, jota Raamattu luonnehtii sanalla Siunaus. 

AK676 Smalley Gary & Trent John: Luja & hellä rakkaus 

12 € 
(25,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2009, Kovakantinen, 229 sivua.  Tämän kirjan tavoitteena on päästä tasapainoon 

läheisissä ihmissuhteissa. Ratkaisu alkaa avautua, kun oivallamme, että lujuus ja hellyys ovat 

terveen rakkauden kaksi puolta. Kirja tarjoaa upeita oivalluksia ja kasvattaa varmasti 

itsetuntemusta! 

AK893 Smith Malcolm: Se on täytetty! 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1991, Pehmeäkantinen, 167 sivua. Kontaktimuovitettu. Nimitarra poistettu 

etulehdeltä. Ihminen pyrkii miellyttämään Jumalaa. Näin tehdessään hän sitoutuu perinteisiin, 

lakeihin, rituaaleihin, malleihin jotka tekevät elämästä taakoittavan uskonnollisen olemassaolon. 

Kristinusko ei kuitenkaan ole laisinkaan uskonto - se on Jumalan oma elämä Kristuksen teon 

kautta PYhässä Hengessä vuodatettuna kristityn olemassaoloon.ö Malcolm Smith lähestyy 

väsähtäneitä, itseltään paljon vaativia ja itseensä pettyneitä uskovia sanomalla, jonka ydin on 

tässä: aina voit päästä sisälle yhteyselämään Jumalan kanssa - levossa ja rauhassa. Hengellinen 

väsymyksesi on Jumalan tarjoama siunauksen ovi! 

AK571 Smith Oswald J.: Pelastuksen päivä 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1962, Pehmeäkantinen, 123 sivua.  "Pelastuksen päivä" on arvokas ja 

voimakas ase nykyajan evankelioimistyössä 

AK587 Smith Oswald J.: Kuninkaan palatessa 

4 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1960, Pehmeäkantinen, 92 sivua.  Tämä on yksi tri Smithin parhaimmista 

teoksista. Tekijä on hyvin perillä aiheestaan ja sen johdosta teos on myös hyvä käsikirjaksi niille, 

jotka tätä aihetta tutkivat. 

AK588 Smith Oswald J.: Kutsu elämään 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1961, Pehmeäkantinen, 168 sivua.  "Kutsu elämään" on sellainen kirja, että 

se vie lähemmäksi Kristusta ja herättää entistä voimakkaamman halun saada olla Jumalan 

käytössä viemässä sanomaa Hänen armonsa äärettömistä rikkauksista tarpeessa olevalle 

maailmalle. 

AK589 Smith Oswald J.: Kutsu elämään 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1961, Pehmeäkantinen, 168 sivua.  "Kutsu elämään" on sellainen kirja, että 

se vie lähemmäksi Kristusta ja herättää entistä voimakkaamman halun saada olla Jumalan 

käytössä viemässä sanomaa Hänen armonsa äärettömistä rikkauksista tarpeessa olevalle 

maailmalle. 

AK590 Smith Oswald J.: Mitä on edessämme? 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Ristin voitto 1960, Pehmeäkantinen, 123 sivua.  Tri Oswald J. Smith vie meitä 

tässä kirjassa tarkastelemaan, mitä Raamattu ilmaisee tulevaisuudesta ja kaiken tarkoituksesta. 

AK591 Smith Oswald J.: Herätys jota tarvitsemme 

4 € 
 

Välttävä 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1959, Pehmeäkantinen, 103 sivua.  Kirja käsittelee tätä kristillisyydelle 

elintärkeää kysymystä Raamatun ja historian valossa.Kirja on väkevä herätystä koskeva 

puolustuskirjoitus; tekijä on kirjoittanut sen Jumalan Hengen johdossa. 

AK855 Smith Oswald J.: Vain yksi tie 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1968, Pehmeäkantinen, 23 sivua.  Ihmiset etsivät tietä pelastukseen, 

Jumalan yhteyteen, tietoisesti tai itsekään sitä tunnustamatta. Tässä kirjasessaan Oswald J. 

Smith osoittaa, että Jumalan luokse johtaa vain yksi tie. 

  



AK867 Smith Oswald J.: Työ, jota Jumala siunaa 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1954, Pehmeäkantinen, 133 sivua.  Kokenut evankeliumin julistaja antaa 

tässä teoksessa kalliita neuvoja, miten työtä on tehtävä, että se tuottaisi tuloksia ja että se 

saavuttaisi tärkeimmän: Jumalan siunauksen. Tekijä esittää oikeat, Raamatulliset, 

työperiaatteet, joihin on syytä palata. 

AK880 Spener Philipp Jakob: Pia desideria - kirkon uudistus 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kirjaneliö 1984, Kovakantinen, 115 sivua.  "Pia desideria" on kirkollinen 

uudistusohjelma, joka nousee tapakristillisyyttä ja epäkristillistä elämää vastaan. Spener 

täydentää Raamatun lukemista, maallikkojen osallistumista seurakunnan toimintaan, 

pappiskoulutuksen parantamista ja sielunhoidollista saarnaa. 

AK884 Spurgeon Charles: Rukous, joka kuullaan 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, KKJMK 2011, Pehmeäkantinen, 110 sivua.  Tämä kirja auttaa sinua ymmärtämään, 

miten… * kääntää vaikeudet voitoksi, * päästä elämässä eteenpäin kilpailematta muiden kanssa, 

* toiveet voivat täyttyä, * oppia elämään Jumalan lapsille varatussa yltäkylläisyydessä, * löytää 

rauhan elämän myrskyjen keskellä, * vapautua synnistä, * ottaa vastaan pelastuksen ilmainen 

lahja. Ota vastaan Herralta se, mitä tänään tarvitset. Saat Jumalan siunauksen, kun vain pyydät 

niitä. 

AK897 Spurgeon Charles: Sielujenvoittaja 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1957, Kovakantinen, 220 sivua. Nimi leikattu pois etulehdeltä. Kirjassaan 

Spurgeon antaa kallisarvoisia ohjeita kaikille niille, joiden sydämellä on lähimmäistensä 

voittaminen Kristukselle. 

AK865 Stanford Miles J.: Vihreä kirja 

6 € 
 Uusi kirja! 

Opetus, Karas-Sana 2002, Pehmeäkantinen, 137 sivua.  Tämä kirja on vuosikymmenten mittaan 

antanut ihmisille rohkeutta ja eväitä kristittynä elämiseen. Kirjassa etsitään vastausta 

tärkeimpiin ja usein kipeihin kysymyksiin: Rakastaako Jumala todella minua? Silloinkin, kun olen 

tehnyt syntiä? Miksi joudun yhä uusiin koettelmuksiin? Mikä on tehtäväni tässä maailmassa? 

Miten löydän Jumalan lepoon? Vihreä kirja on tärkeä jokaiselle kristitylle, ei vain kerran 

luettavaksi, vaan jatkuvaksi voiman lähteeksi. 

AK806 Steinberher G.: Tie Karitsan askelissa 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1979, Pehmeäkantinen, 88 sivua.  Ole Hallesby 

on kirjoittanut tästä kirjasta mm. "Hartauskirjoista en tiedä ainoatakaan, jonka olisin lukenut 

niin monta kertaa. Se on harvinaisessa määrässä kyllästetty iankaikkisen elämän Sanalla. Vuosia 

kestäneiden, vaikeiden kärsimysten kautta on kirjoittaja oppinut näkemään Vapahtajan Karitsan 

muodon ja vaeltamaan tiellä Karistan askelissa." Klassikko! 

AK892 Steinberher G.: Tie Karitsan askelissa 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1996, Pehmeäkantinen, 88 sivua. 

Kontaktimuovitettu. Omistuskirjoitus etulehdellä. Nimitarra poistettu etulehdeltä. Ole Hallesby 

on kirjoittanut tästä kirjasta mm. "Hartauskirjoista en tiedä ainoatakaan, jonka olisin lukenut 

niin monta kertaa. Se on harvinaisessa määrässä kyllästetty iankaikkisen elämän Sanalla. Vuosia 

kestäneiden, vaikeiden kärsimysten kautta on kirjoittaja oppinut näkemään Vapahtajan Karitsan 

muodon ja vaeltamaan tiellä Karistan askelissa." Klassikko! 

AK857 Stott John R. W.: Kristinuskon perusteet 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ylioppilaslähetys 1970, Pehmeäkantinen, 164 sivua. Tahra kannessa. Stott tuo kirjassaan 

kristinuskon haasteen epäilijöille ja totuuden etsijöille ja ryhtyy heidän kanssaan vakavaan 

keskusteluun kristinuskon mielekkyydestä ja merkityksestä nukyihmiselle. Hän johdattaa 

kyselijän Raamatun keskeisten totuuksien eteen ja vyöryttää niiden tueksi monipuolisen 

todistusaineiston. Kirjassa on hyvin selkeästi esitetty pelastuksen tie sekä viitoitettu kristityksi 

tulleen ensi askeleet. 

  



AK895 Stott John R. W.: Vastavirtaan - vuorisaarnan sanoma ajallemme 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Perussanoma 1991, Kovakantinen, 255 sivua. Nimi ja tarra etulehdellä. Vuorisaarnan 

periaatteita pidetään yleisinhimillisinä ihanteina. Todellisuudessa vuorisaarna kritisoi terävästi 

sekä yleisuskonnollisuutta että humanistista etiikkaa. Vuorisaarnan toteuttaja joutuu aina 

kulkemaan vastavirtaan. Mikä on kristillinen elämäntapa? Tämä vuorisaarnan selitys antaa 

raikkaita elämän makuisia vastauksia tämän ajan ihmiselle. 

AK898 Stott John R. W.: Jumalan hyvä uutinen 
4 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ylioppilaslähetys 1973, Pehmeäkantinen, 87 sivua.  Tämä kirja selittää Roomalaiskirjeen 

neljää alkulukua elävästi ja havainnollisesti ja soveltaa niitä nykyihmisen tilanteeseen. 

AK877 Sundqvist Alfons: John Bunyan - kristitty vaeltaja 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kirjaneliö 1979, Kovakantinen, 237 sivua.  Yli kolmensadan vuoden ajan on Juhn 

Bunyanin kirja Kristityn vaellus kuulunut maailmankirjallisuuden tunnetuimpii teoksiin ja 

maailman luetuimpiin hartauskirjoihin. Sen kirjoittaja oli kouluja käymätön kupariseppä ja 

saarnamies. Tämä kirja kuvaa selkeästi Bunyanin vaiherikasta elämää ja rikasta kirjallista 

tuotantoa. 

AK747 Suojamaa Väinö: Sankaripaarien ääreltä 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Länsi-Suomen Kirjapaino 1944, Pehmeäkantinen, 157 sivua.  Sankarihaudat, niiden alla 

lepääjät, heidän tekonsa ja muistonsa, ne kaikki velvoittavat meitä yhä ahkerampaan 

valvomiseen, keskinäiseen yksimielisyyteen ja rakkauteen, isänmaanrakkauteen ja uhrimieleen. 

Lähteköön tämä kirja pieneltä osaltaan välittämään sydämille oikeaa rauhattomuutta, 

rukouskaipuuta ja halua, Jumalan rauhaa ja rakkautta. Armon varassa elämme. Elävää toivoa 

tavoittelemme. Herran käsissä olemme - niin olemmekin hyvissä käsissä. Hän johtaa kunkin 

meidän elämämme, samoin kansamme. Palatkaamme Hänen luokseen ja pysykäämme luonaan. 

Niin harjoitelkaamme, merkeistä vaarin ottaen, uskon kilvoittelussa odottamaan Suuren 

Lunastajamme kirkkaudessa ilmestymistä. 

AK869 Suokunnas Seppo: Jumalan sanan turvassa 

13 € 
(27,00) Uusi kirja! 

Päivähartauskirja, Aurinko kustannus 2013, Kovakantinen, 546 sivua.  Seppo Suokunnaan 

päivittäinen hartauskirja kulkee mukana koko vuoden. Sen hartaudet muistuttavat lohdullisesti 

Jumalan rakkaudesta ja armosta, jonka olemme saaneet lahjaksi. Suokunnaan teksteissä näkyy 

elämänkokemuksen tuoma viisaus ja ymmärrys ihmisenä olemisen vaikeutta kohtaan. Mutta 

sekä kamppailujemme että ilojemme hetkellä meillä kaikilla on turva Jumalan sanassa. 

AK887 Szandorowska Barbara: Pimeää valoa 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Päivä 1993, Kovakantinen, 178 sivua.  Puolalaissyntyinen nuori nainen joutui 

Intiassa maailmankuulun gurun, Sai Baban, lumoihin. Irtautuminen itämaisesta uskonnosta, New 

Age -ajattelusta ja okkultismista oli kuviteltua vaikeampaa. Niistä vapautumiseen löytyi vain yksi 

tie: Jeesuksen Kristuksen voima. 

AK805 Talja Mika: Vain taivas on rajana 

11 € 
(23,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2011, Pehmeäkantinen, 191 sivua.  Jumalan rakkaudella on ihmeitätekevä 

vaikutus. Kunpa voisin välittää sinullekin, rakas lukijani, tuon saman sanoman. Jumala lähetti 

sinut lukemaan tätä kirjaa kertoakseen, kuinka paljon Hän rakastaa sinua ja kuinka suuri Hänen 

voimansa on sinua kohtaan. Hän vaikuttaa kaikissa ja kaikkialla. Hän kutsuu jokaista 

vastaanottamaan parantavan rakkauden. Jatka lukemista silloinkin, kun jokin aihe on sinulle 

vaikea. Uskon, että Jumala on lähettänyt sinut tämän kirjan pariin voidakseen rakastaa sinua yhä 

voimakkaammin. Hänen rakkautensa eheyttää ja parantaa - sisäisesti ja ulkoisesti. 

AK755 Thakur Sointu: Arjen siunauksi 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, KKJMK 2015, Kovakantinen, 248 sivua. Kirja on uusi, mutta siinä on joitakin varastoinnin 

jälkiä. Taivaallisen Isämme syli on turvallinen. Se antaa rauhan, ilon ja suojan. Tämä kirja 

rohkaisee lukijaa antautumaan Jumalan syliin. Hän opettaa Pyhän Henkensä kautta ja johdattaa 

askeliamme odottaen kokosydämistä antautumista Hänen tahtoonsa. 

  



AK756 Thakur Sointu: Poluilta poimittua 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, KKJMK 2017, Pehmeäkantinen, 215 sivua. Kirja on uusi, mutta yhdessä sivussa on taitos 

varastoinnin seurauksena. Sointu Thakur kirjoittaa jälleen elämän makuisia ja elämän keskelle 

tulevia, pysähdyttäviä ajatuksia. Sointun edellisten kirjojen lämmin ja koskettava sanoma sai 

kaipaamaan lisää, suuren Jumalan ja pienen ihmisen välistä koskettavaa yhteyttä ja sen 

läytämistä. 

AK768 Tienhaara Esko: Seitsemän päivää 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Media Missio ry 2012, Kovakantinen, 131 sivua.  Kirjassa käytetty kertomustyyli 

vaikuttaa onnistuneelta. Syvällisiä kysymyksiä käsiteltäessä tällainen tyyli ja taustana oleva 

jatkokertomus lisäävät luettavuutta ja palvelevat muun muassa siinä, ettei sisällöstä tule liian 

raskasta. Sitä paitsi kirjoittaja on kuvannut tilannetta mukaansatempaavasti. Mielenkiinto ja 

tietynlainen "jännityskin" siitä, miten asia etenee, säilyy loppuun asti. (Rovasti Hannu 

Päivänsalo) 

AK746 Tiililä Osmo: Jumalan kansan häpeä ja kunnia 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kansan Raamattuseura 1962, Pehmeäkantinen, 45 sivua.  Tämän kirjasen sanoma on 

kuin rippi, joka tekee kipeää, mutta joka samalla vaikuttaa puhdistavasti. Kirjasen teemana 

kaikuu varoitus: "Älkäämme hetkeksikään kääntäkö päätämme sinne, missä väheksytään sielun 

pelastusta, iankaikkisia. Jumalan kansa kestää vain, kun se uskossa 'ikäänkuin näkee sen, mikä 

on näkymätön'." 

AK748 Tiililä Osmo: Jumalan kansan pelko ja rauha 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kansan Raamattuseura 1962, Pehmeäkantinen, 72 sivua.  Osmo Tiililän kirkkokansan 

herätyspäivillä loppiaisena 1962 Helsingissä pitämät kaksi puhetta aiheesta "Jumalan kansan 

pelko ja rauha" sisältävät kohtalonomaisuutta ja tämän maailman henkeä uhmaavaa rohkeutta. 

Uskomme, että nämä puheet painettuna asettavat tuhansia lukijoita ratkaisun paikalle. 

AK683 Tooley Ross: Emme voi olla puhumatta - sielujenvoittajan käsikirja 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1974, Pehmeäkantinen, 120 sivua.  "Emme voi olla puhumatta" sanoivat 

Pietari ja Johannes neuvostolle, kun heitä kiellettiin kertomast Jeesuksesta. Kristityt ovat liian 

kauan antaneet "ammatti-ihmisten" huolehtia maailman evankelioimisesta. Nyt on painopiste 

siirtymässä jälleen henkilökohtaiseen työhön. Tämä sielujenvoittajan käsikirja on kirjoitettu 

nuorten evankelioimisryhmien käytännössä saamien kokemusten pohjalta. 

AK654 Torrey R. A.: Rukouksen siunaus 

5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1969, Kovakantinen, 110 sivua.  "Rukouksen siunaus" välittää meille 

kokeneen jumalanmiehen opetuksia rukouksesta. Kirjaa lukiessa huomaa olevansa miehen 

seurassa, joka on ollut rukoilija yli tavallisten mittojen. Tällä kirjalla on sydämiä valtaava ja uskoa 

vahvistava sanoma. 

AK624 Traylor Ellen Gunderson: Aabrahamin laulu 
6 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Kaunokirjallisuus, Ristin voitto 1984, Kovakantinen, 397 sivua. Nimi etulehdellä. Taka-

aukeamalle piirretty. Klassikkoteos Aabrahamin elämästä! 

AK698 Tuntematon: Jumalan lasten vaellus erämaan lävitse 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus,  , Pehmeäkantinen, 46 sivua.  Tämän kirjasen sisältö on syvä kuvas kristityn ihmisen 

vaelluksesta armon ajassa, vertaelemalla Israelilaisten erämaan-vaellukseen Egyptin orjuudesta 

luvattuun, oikiaan kotomaahansa, Kanaaseen, sekä muihinki Puhän Historian tapauksiin. Siunaus 

seuratkoon vaelluksensa vaiheita tässä lukevaisia! 

AK876 Valen-Sendstad Olav: Ihminen kohtaa Jumalan 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kirjaneliö 1988, Kovakantinen, 153 sivua. Kansissa nuhrua, muuten erinomaisessa 

kunnossa. Ihminen kohtaa Jumalan on kirja ihmisen jumalasuhteesta. Lain sanassaan Jumala 

tuomitsee ihmisen, evankeliumin sanassaan julistaa hänet Kristuksen tähden suomiosta 

vapaaksi. Ihmisen suhde Jumalaan voi rakentua terveesti vain Sanan ja uskon varaan. 

  



AK776 Wallendorf Per: Taivasten valtakunnan salaisuus 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Raamattuopiston Kustannus Oy 1987, Kovakantinen, 183 sivua.  Tämä kirja 

johdattaa lukijansa Jeesuksen toiminnan ja opetuksen - erityisesti vertausten - rikkaaseen 

maailmaan. Raamatun ja sen juutalaisen taustan erinomaisesti tunteva kirjoittaja tuo Jeesuksen 

henkilön, työn ja sanoman suoraan nykyihmisen elämään. Lukija saa aivan uusia ja yllättäviäkin 

näkökulmia sekä Jeesukseen että itseensä ja lähimmäisiinsä. 

AK779 Wallendorf Per: Sana on Jumala 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ev. Lut. Herätysseura 1971, Pehmeäkantinen, 94 sivua.  Tämä kirja käsittelee Raamtun 

syntyä, sisällystä, luotettavuutta ja tärkeyttä. Se haluaa saada Jumalan Sanan meille 

jokapäiväiseksi voimaksemme. 

AK774 Wallis Arthur: Paasto johon Jumala mielistyy 

4 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Ristin Voitto 1974, Pehmeäkantinen, 147 sivua.  Arthur Wallis haluaa välittää lukijoilleen 

sen suuren siunauksen, jonka Jumalan mielen mukainen paasto on tuonut hänen elämäänsä. 

Tämä kirja on tasapainoinen tutkielma, joka tarkastelee tätä tärkeää, mutta laiminlyötyä asiaa 

Raamatun näkökulmasta ja samalla myös käytännöllinen käsikirja, jossa ohjataan raamatulliseen 

paastoon välttäen vahingollista intoilua ja kiihkoilua. 

AK680 Wallis Ethel E. & Bennet Mary A.: Tavoitteena 2000 kieltä 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Lähetys, Päivä 1969, Kovakantinen, 299 sivua.  Wycliffe Raamatunkääntäjät toimivat maailman 

primitiivisimpien heimojen keskuudessa. Tukenaan rohkea usko ja hyvä kielitieteellinen 

koulutus, sekä Viidakkolentäjät- ja radiopalvelun karaistuneet miehet, Wycliffe 

Raamatunkääntäjät ovat muutamassa vuosikymmenessä tutkineet satoja kieliä, kääntäneet 

niille Uuden Testamentin ja avanneet tien tietoon. Työ jatkii ja 2000 kieltä odottaa yhä "omaa 

Agricolaansa". 

AK722 Vallotton Kris ja Jason: Anteeksiantamisen yliluonnollinen voima 

12 € 
(24,00) Uusi kirja! 

Opetus, TV7 2012, Pehmeäkantinen, 189 sivua.  Kris ja Jason Vallotton jakavat koskettavan 

kertomuksen avioliiton hajoamisesta ja osoittavat, miten Jumala auttaa yli tuskan ja 

kostonhalun pääsemään todelliseen tunne-elämän vapauteen ja sovitukseen niiden kanssa, 

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kirja antaa käytännön avimia menneisyyden kipujen 

käsittelyyn ja auttaa astumaan ulos valheiden vankiloista vapauteen ja uuteen elämään. 

AK840 Valtavaara Anna-Liisa: Huolena huolehtiminen 

8 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Kirjapaja 2009, Kovakantinen, 284 sivua.  Oletko huolehtijatyypi? Murehtija, jossittelija, 

varmistelija, taakankantaja? Kenen huolia kannat? Jarruta jo - ja valitse loppuelämällesi 

kevyempi, luottavaisempi suunta. Murehtimalla vähemmän ehdit elää enemmän. 

AK514 Wangerin Walter: Jeesus 

14 € 
(28,50) Uusi kirja! 

Kaunokirjallisuus, Aikamedia 2008, Kovakantinen, 391 sivua.  Eloisasti kirjoitettu ja historiallisilla 

yksityiskohdilla höystetty romaai kertoo tarinan kristillisen uskon tärkeimmästä henkilöstä, 

Jeesuksesta. 

AK773 Warren Rick: Tavoitteena elämä 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2005, Kovakantinen, 362 sivua.  Elämän tarkoituksen oivaltaminen vähentää 

paineita, auttaa keskittämään voimavaroja oikein, selkeyttää päätöksentekoa ja ennen kaikkea 

valmentaa iankaikkisuuteen. Sanalla sanoen: Kirja osoittee, mikä elämässä on olennaista! 

AK670 Weckroth Sari: Kuohuva Rooma 

14 € 
(29,00) Uusi kirja! 

Kaunokirjallisuus, Päivä 2008, Kovakantinen, 476 sivua.  "Kuohuva Rooma" kuvaa 

alkuseurakunnan elämää ja dramaattisia ihmiskohtaloita Keisari Neron hallintakaudella vuosina 

53-65 jKr. Se kertoo myös rakkaudesta, joka ei katso ihmisen asemaan tai kansallisuuteen vaan 

ainoastaan sydämeen. 

  



AK566 Veli Andreas: Veljiä etsimässä 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Elämäkerta, Kuva ja Sana 1998, Pehmeäkantinen, 277 sivua.  Vuosikymmenestä toiseen 

hollantilaissyntyisen Veli Andreaan elämä ja työ on innoittanut kristittyjä pyhittämään elämänsä, 

taitonsa ja varansa vainottujen auttamiseksi Kiinassa, Afrikassa ja nykyisin erityisesti viimeisen 

esiripun, islamin, takana - puhumattakaan entisestä neuvostokommunistisesta maailmasta. 

AK530 Veli Yun: Elävää vettä 

11 € 
(22,00) Uusi kirja! 

Opetus, Avainmedia 2010, Pehmeäkantinen, 271 sivua.  "Elävää vettä" on kokoelma veli Yunin 

(Veli Taivaallinen) dynaamisia opetuksia, jotka nouseva hänen kokemuksistan Kiinan vainoissa ja 

herätyksissä. 

AK452 Verwer George: Rohkeasti eteenpäin 

3,5 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Uusi Tie , Pehmeäkantinen, 99 sivua. Takakannessa kaksi pientä hintalappua. Rohkeasti 

eteenpäin on väkevä ja käytännöllinen kutsu uskoville uudelleen antautumiseen. Se tahtoo 

näyttää, miten uskovat voivat astua vakinaiseen palvelukseen Herran joukkoihin.  

AK684 Verwer George: Todellinen vallankumous 

3 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Uusi Tie 1974, Pehmeäkantinen, 81 sivua.  Päivittäinen, henkilökohtainen, hengellinen 

vallankumous on tämän hetken suurin tarve. Se ja vain se johtaa meidät suurempaan realismiin 

ja rikkaampaan elämään. Tee kristillisyys vallankumoukselliseksi, niin teet sen voittoisaksi. 

Aikamme ihmiset janoavat kristinuskon realismia. 

AK778 Wilcox Thomas: Kallis hunajan pisara 

6 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1966, Pehmeäkantinen,  sivua. Alleviivauksia. Tuskin on 

hartauskirjaa, joka tätä kirjaa voimakkaammin teroittaisi Kristusta ainoana autuuden 

perustuksena ja riisuisi kaikki oman vanhurskauden ryysyt. Se ei tee uskosta uutta lakia, vaan 

herättää uskoa kirkastamalla Kristuksen rakkautta ja täydellistä työtä. Näin seo n murheellisille 

erinomaisen rohkaiseva sana, samalla kun se lyö maahan kaiken uskalluksen ihmisen omiin 

voimiin ja ponnistuksiin. 

AK794 Wilcox Thomas: Kallis hunajan pisara 

7 € 
 Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Herättäjä-yhdistys 1957, Kovakantinen, 64 sivua. Kansipaperin reunat hieman ajan 

pehmentämiä. Tuskin on hartauskirjaa, joka tätä kirjaa voimakkaammin teroittaisi Kristusta 

ainoana autuuden perustuksena ja riisuisi kaikki oman vanhurskauden ryysyt. Se ei tee uskosta 

uutta lakia, vaan herättää uskoa kirkastamalla Kristuksen rakkautta ja täydellistä työtä. Näin seo 

n murheellisille erinomaisen rohkaiseva sana, samalla kun se lyö maahan kaiken uskalluksen 

ihmisen omiin voimiin ja ponnistuksiin. 

AK763 Wilkerson David: Näky 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Ari-kustannus 1991, Pehmeäkantinen, 132 sivua.  Maanjäristyksiä ja nälkää… 

Hillitön inflaatio ja talouselämän järkkyminen… Avioerojen määrän lisääntymistä… Rehottavaa 

pornografiaa ja mieltymystä huumeisiin… Vakivaltaa, vihaa, pelkoa… Huominen ei ole parempi. 

David Wilkersonin NÄKY raottaa tulevaisuuttamme. Lue hätkähdyttävä paljastus totuudesta. 

AK764 Wilkerson David: Näky nyt 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, päivä 2004, Pehmeäkantinen, 160 sivua.  David Wilkersonin "Näky" on edelleen 

ajakohtainen! Tarkistettu ja laajennettu painos kirjasta näky, joka ilmestyi ensimmäisen kerran 

vuonna 1974. 

AK765 Wilkerson David: Vahva linna 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 2001, Pehmeäkantinen, 256 sivua. Nimi leikattu pois etulehdeltä. Jokainen 

Jumalan nimi paljastaa tietyn piirteen Herramme luonnosta ja käyttäytymisestä kansaamme 

kohtaan. Tässä kirjassa tutkin niitä Jumalan nimiä, jotka parhaiten ovat sopineet minun 

koettelemuksiini ja kriisiaikoihini. Sinulla ja minulla ei ole niinkään suurta eroa: olemme ihmisiä, 

ihmisen kamppailut täyttävät päivämme, tarvitsemme kumpikin armoa ja Armahtajaa. Tämä 

kirja on kaikkia niitä Jumalan kärsiviä uskovia varten, jotka tarvitsevat vahvistusta ja toivoa 

koettelemusten keskellä. 

  



AK766 Wilkerson David: Et sinä vaan Jeesus! 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1993, Pehmeäkantinen, 128 sivua.  Olen tahtonut kirjoittaa kirjan, joka 

jakautuu kolmeen pääosaan: "Syö Kristusta" - "Mikä on nälkäsi tyydyttämisen hinta" ja "Millä 

tavalla Jumala kohtaa meidät nälässämme?" Viime vuosina olen saarnannut enemmän ja 

enemmän vain siunatusta Vapahtajastani. Olen rukouksessa pyytänyt suurempaa ilmestystä 

Hänen armostaan ja kirkkaudestaan. Koskaan koko elämäni aikana en ole kokenut olevani näin 

nälkäinen Jeesukseni suhteen. Mutta koskaan en myöskään ole kokenut, miten mahtavasti Pyhä 

Henki vastaa ja täyttää nälkäni. Nyt olen saanut kirjoittaa ensimmäisen kirjani, jonka aihepiiri on 

Jeesus - kokonaan ja yksin Jeesus. Jos sinä olet nälkäinen Jeesuksen suhteen, murran sinulle 

leipää, jolla tulet ravituksi. 

AK769 Wilkerson David: Isän sydän 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, Kuva ja Sana 2012, Pehmeäkantinen, 510 sivua.  Vuodesta 1962 alkaen David 

Wilkersonin työ on tunnettu maailmanlaajuisesti. Hän jätti jälkeensä vuoden jokaiselle päivälle 

tarkoitetut tekstit. Niistä saamme tänään ajatonta ravintoa ja tulemme ohjatuiksi kaikkivoivan 

Jumalan Isän sydämen sisimpiin sykkeisiin. 

AK770 Wilkerson David: Valvo, morsiameni, minä tulen pian! 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Profeetallinen, Kuva ja Sana 2004, Pehmeäkantinen, 143 sivua. Nimi leikattu pois etulehdeltä. 

Aikamme profeettajulistaja David Wilkerson katsoo vartiopaikaltansa kansoja ja maailman 

tilanteita. "Mitä näen?" hän kysyy itse. "Näen Kristuksen suurimpien ennustusten toteutuvan 

suoraan silmiemme edessä! Näen ihmisten sydänten menehtyvän heidän odottaessaan 

tulevaisuutta - näen taivaittenkin voimien järkkyvän." Kirjan perusviesti ei kuitenkaan ole 

toivottomuutta luova. Ei - tässä kirjassa keskipisteessä on juuri nykyisessä maailmanajassa 

tapahtuva Jeesuksen morsiamen valmistaminen maailmanhistorian suurimman salaisuuden 

täyttymyshetkeen. Valvatalla Hengen voimalla ja valolla Wikerson käsittelee ilmoitusta 

morsiamesta maailmassa, Israelin rinnalla ja tempausseurakuntana. Kirjassa erityinen 

profeetallinen julistus luettavaksi joka päivä ylösottoon saakka! 

AK844 Wilkerson David: Risti ja linkkuveitsi 

6 € 
 Uusi kirja! 

Elämäkerta, Aikamedia 2012, Pehmeäkantinen, 294 sivua.  David Wilkersonin klassikoksi 

muodostunut tosikertomus 1950-1960 -lukujen taitteesta vie New Yorkin alamaailman pariin. 

Henkeäsalpaava kuvaus nuorisojengien keskinäisistä taisteluista, huumeiden käytöstä ja 

henkirikoksista paljastaa suurkaupungin pimeän puolen. "Heidän on aloitettava kaikki 

uudelleen, ja heidät on ympäröitävä rakkaudella!" Ajatus sai Wilkersonin liikkeelle ja niin syntyi 

Teen Challenge, jenginuorten työkeskus, jonka kautta moni on saanut avn ja löytänyt uskon. 

AK762 Wilkerson David & Don: Juureton sukupolvi 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ari-kustannus 1976, Pehmeäkantinen, 315 sivua. Muutaman sivun nippu kirjan 

etuosasta irtonainen. David ja Don Wilkerson tarkastelevat aikamme juurettoman sukupolven 

salaisia ongelmia ja mahdollisuuksia. Tämä kirja auttaa ymmärtämään 1) Kuinka ohjaaja voi 

valmistautua auttamaan juuretonta sukupolvea, 2) Mikä on aiheuttanut ongelmatilanteet ja 

kuinka apua tarvitsevat voidaan johtaa ongelmien ratkaisuun, sekä 3) Mitä tapahtuu, kun 

tehokasta ohjausta annetaan juurettomalle sukupolvelle. 

AK472 Virkkunen Paavo: Rukouskirja 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Päivähartauskirja, Otava 1950, Kovakantinen, 404 sivua. Kansakoulun kirjastopoisto. Teksti ja 

leima sisäsivuilla. Sidos revennyt yhdestä kohdasta. Muuten hyvässä kunnossa. Kristikunnan 

väsymättömien rukoilijoiden rukouksia. Kirjoittajina mm. Achrenius, Agricola, Ambrosius, Arndt, 

Augustinus, von Bogatzky, Bunyan, Fransciscus Assisilainen, Francke, Frans Hannula, Hauge, 

Hedberg, Gustaf Johansson, Johannes Krysostomus, Laestadius, Lagus, Luther, Malmivaara, 

Rambach, Renqvist, Runeberg, Paavo Ruotsalainen, Scriver, Spener, Spurgeon, Tauler, 

Tersteegen, Topelius, Tuomas Kempiläinen... Takalehdillä myös hieno asialuettelo rukousten 

sisällöstä. 

  



AK775 Wislöff Carl Fr.: Kaikki eivät pääse taivaaseen 

5 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Opetus, Uusi Tie 2005, Pehmeäkantinen, 88 sivua.  Professori Carl Fredrik Wislöff käsittelee 

kirjassaan luterilaista herätyskristillisyyttä. Hän nojaa Raamattuun ja kirkkomme tunnustukseen 

käsitellessään kiisteltyä kysymystä ihmisen uudestisyntymisestä. Kirja on raikas kannanotto 

yksipuoliseen kasteen korostukseen yhtä hyvin kuin yksipuoliseen kasteen sivuuttamiseen. Jotta 

ihminen pelastuisi iankaikkiseen elämään, ovat sekä kaste että usko välttämättömät. 

AK621 Wislöff Fredrik: Levähtäkää vähän 
9 € 

(17,65) Uusi kirja! 
Päivähartauskirja, Kirjapaja 2000, Kovakantinen, 289 sivua.  Todellinen päivähartauskirjojen 

klassikko! 28:s painos! 

AK744 Wislöff Fredrik: Hengen miekka 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ylioppilaslähetys 1978, Pehmeäkantinen, 125 sivua. Nimen sisältänyt etulehti revitty 

pois. Joitakin läikkiä. Kokeneeja ja viisaana julistajana, sielunhoitajana ja kirjoittajana Wislöff 

puhuu selkeästi Pyhän Hengen asemasta Pyhässä Kolminaisuudessa, Hengen ja Sanan suhteesta, 

uudestisyntymisestä ja pyhityksestä, tahtomme vapaudesta ja sidonnaisuudesta, Hengen 

täyteydestä ja monista muista asioista. 

AK777 Wislöff Fredrik: Minä uskon Pyhään Henkeen 

7 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Suomen Lähetysseura 1943, Kovakantinen, 368 sivua.  Käsiteltävänä oleva kysymys on 

sekä vaikea että arkaluontoinen. Mutta se on samalla koko kristilliselle uskollemme ratkaiseva ja 

perustava kysymys. Jospa tämä kirja ei vain selittäisi Pyhän Hengen olemusta ja tehtävää, vaan 

myös veisi syvempään Pyhän Hengen kokemiseen! 

AK780 Wislöff Fredrik: Tähkäpäitä 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kirjaneliö 1971, Kovakantinen, 86 sivua.  Norjalaisen kirjailijan ja papin, Fredrik Wislöffin 

teosten painosten levikko noudee pitkälti yli miljoonaan kappaleeseen. Hän on koonnut 

teoksistaan ajatelmia ja ydinlauseita aistikkaaksi niteeksi, joka varmaan ilahduttaa hänen 

tuhansia lukijoitaan ja voittaa hänelle uusia. Wislöff lausuu tässä kirjassa monta kirkasta ja 

syvällistä ajatusta lukijansa iloksi ja hyödyksi. 

AK781 Wislöff Fredrik: Intia herää 

4 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Lähetys, Suomen Lähetysseura 1954, Pehmeäkantinen, 280 sivua.  Intia - sadunhohteinen, 

salaperäisyyden verhoama maa. "Intia herää" on harvinaisen rikas kirja. Se näyttää meille Intian 

miljoonat köyhät, sairaat, keinottelijat, pyhät miehet. Se vie lukijansa alhaison kyliin, 

kastittomien juhlaan, vankilaan, rahanlainaajan konttoriin, temppeleihin, ruhtinasten palatsiin. 

Tekijä on vanginnut kirjansa sivuille sellaisen määrän tietoa, että Intian tutkijatkin ovat 

hämmästyneet. 

AK786 Wislöff Fredrik: Taivas 

9 € 
(18,00) Uusi kirja! 

Opetus, Kuva ja Sana 2006, Pehmeäkantinen, 141 sivua.  Taivaasta tullut Jumalan Poika vapautti 

ihmisen kuoleman pelosta. Jeesusta uskova ihminen huomaa ajatellessansa kuolemaa 

ajattelevansa täyttä elämää - ajassa ja lakkaamattomasti taivaassa.  

AK723 Wootten Batya: Israelin juhlat - Sapatti ja kevään juhlat 

13 € 
(26,00) Uusi kirja! 

Opetus, TV7 2015, Pehmeäkantinen, 215 sivua.  Kirjassa avataan sapatin ja kevään juhlien 

profeetallista merkitystä. Kirjoittaja selittää, miksi uskovat yhä enenevässä määrin kokevat halua 

viettää raamatullisia juhlia ja miten tämä liittyy viimeisiin aikoihin. Hänen neuvokkaat 

huomionsa antavat rohkaisua, selkeyttä ja tuoretta näkemystä tuttuun aiheeseen. 

AK450 Vuorinen Liisa: Pimeys ja paluu 

3,5 € 
 

Hyvä käytetyn 

kirjan kunto. 

Kaunokirjallisuus, Uusi Tie 1985, Kovakantinen, 150 sivua. Kansipapereissa normaalia kulumaa. 

Tunnetun kristillisen kirjailijan omiin okkultistisiin kokemuksiin perustuva romaani. Kirja on 

selventävää rajankäyntiä kristillisen uskon ja uususkonnollisten virtausten välillä. Kuvatut 

henkimaailman ilmiöt, selvänäköisyys, ennustaminen, henkiparantaminen, automaattikirjoitus, 

minänpoisto, spiritismi ym. ovat todellisuudessa tapahtuneita. 

  



AK475 Vuorinen Markku: Apostolien teot nykyajassa 

2 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Ristin voitto 1982, Pehmeäkantinen, 59 sivua. Etulehdellä nimi sutattu kuulakärkikynällä 

yli. Saarnaaja Markku Vuorinen tunnetaan suurten evankelioimiskampanjoiden organisoijana ja 

puhujana. Hän on tiivistänyt kokemuksiaan tehokkaasta evankelioinnista tähän kirjaseen, joka 

käsittelee evankelioimistyön taustana olevia perusasioita sekä työn luonnetta, välineitä ja 

menetelmiä. 

AK837 Wurmbrand Richard: Miksi uskon? 

5 € 
 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Kuva ja Sana 1978, Pehmeäkantinen, 134 sivua.  Onko Jumala olemassa? Onko 

mielekästä uskoa? Onko Raamattu luottamuksen arvoinen? Onko Jeesus todella elänyt? Miten 

suhtautua ylösnousemukseen? Jatkuuko elämä kuoleman jälkeen? Onko taivasta, helvettiä, 

henkien maailmaa olemassa? Tässä ainoalaatuisessa uskon puolustuksessa Richard wurmbrand 

tarjoaa jokaista aikamme ihmista askarruttaviin kysymyksiin uskosta ja uskon kohteista. 

AK536 Yousef Mosab Hassan: Hamasin poika 

10 € 
(20,00) Uusi kirja! 

Elämäkerta, Avainmedia 2011, Pehmeäkantinen, 265 sivua.  Järisyttävä tositarina Hamas-

järjestön aktivistilta, joka hylkäsi väkivallan tien ja vaarantaa nyt elämänsä paljastaakseen 

tarkasti varjellut salat ja näyttääkseen maailmalle tien rauhaan. 

AK823 Youssef Michael: Mies nimeltä Mahdi 

12 € 
(25,00) Uusi kirja! 

Profeetallinen, Kuva ja Sana 2016, Pehmeäkantinen, 240 sivua.  Kuka on Mahdi? Hänen nimensä 

on satojen miljoonien muslimien kielellä. Häntä odotetaan. Hän on islamisaisen maailman 

messiashahmo. Raamatun tutkijat väittävät hänen olevan Ilmestyskirjan antikristus. Tri 

Youssefin mittavat tutkimukset osoittavat, miten Mahdiin liittyvät niin ISIS-liikehdintä, Iranin 

suunnitelmat tuhota Israel, uuden maailmanhallituksen tuleminen kuin paljon muutakin. 

Epävarmoina muutoksen aikoina tarvitset toimintasuunnitelman, jonka valaisemana kuljet 

luottaen Kristukseen. Tämä kirja auttaa sinua ja läheisiäsi. 

AK551 Ismaelin tyttäret 
7 € 

(15,00) Uusi kirja! 
Elämäkerta, Aikamedia 2009, Pehmeäkantinen, 128 sivua.  Kirjassa on seitsemän musliminaisen 

todistukset. He kaikki ovat Ismaelin tyttäriä, jotka ovat löytäneet Kristuksen. 

AK554 Ismaelin lapset 
6 € 

(11,70) Uusi kirja! 
Elämäkerta,  , Pehmeäkantinen, 127 sivua.  Kirja sisältää seitsemän ex-muslimin todistuksen, 

kuinka he löysivät elävän Jumalan petyttyään islamin uskoon ja sen Jumala-kuvaan. 

AK809 Pilkahduksia näkymättömästä 

5 € 
 Uusi kirja! 

Opetus, Päivä 2011, Kovakantinen, 205 sivua.  Vaikeaa koulussa, paras kaveri sairaana ja sinun 

vuorosi tehdä kotityöt? Missä Jumala on kaiken tämän keskellä? Tunnet Hänen läheisyytensä 

seurakunnassa, mutta missä hän on juuri nyt? Olipa arkesi millaista tahansa, hän haluaa olla 

siinä mukana. Tämä oivallinen kokoelma elämäntarinoita, raamatunlainauksia ja ajatelmia on 

laadittu erityisesti nuoria vafrten. Voit löytää rauhan tiukoissakin tilanteissa ja iloita elämästä 

aivan uudella tavalla! Jumala haluaa osallistua elämääsi - mitä vielä viityttelet? 

AK878 Suomi, sinun pelastuksesi on Minun Poikani veressä 
5 € 

 

Normaali 

käytetyn kirjan 

kunto. 

Opetus, Palavin Lampuin 1965, Pehmeäkantinen, 170 sivua.  Oulun profetia. 
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Ou� Cappel: Taivaan värit

"Aivan yllä�äen ylimaallinen rauha. 
Oksakaan ei värähdä. On aivan hiljaista. 
Loppusyksyn punertava aurinko tulee 
esiin mitä�ömänoloisen 
poutapilvenriekaleen takaa. Jostain 
kaukaa kuuluu vielä joutsenen ääni 
vaimeana. Ilmassa on kevä�ä. Tai 
taivasta. Jotain kevy�ä, kirkasta, 
satumaisen kiehtovaa. Pakko pysähtyä. 
Askelten rapina häiritsee."

Taivaan värit, tuokiokuvat elämästä, 
päiväkirjanomaises� kuva�una. Lukijalle 
avataan katselupaikkoja. Tulee 
jänni�äväs� tunne, e�ä on ollut mukana.

Hinta 15,00 €
Ovh. 25,00

Frank Mangs: Vie syvemmälle!

Olet kuullut puhtaasta sydämestä ja olet sitä rukoillut. 
Olet kuullut sisäisestä tasapainosta ja ulkonaisista 
voitoista, mu�a luonteesi näy�ää voivan kiehua yhtä 
rajus� kuin ennenkin. Joskus saat voi�oja päivän tai 
kaksi ja si�en kaikki taas särkyy. Todellinen voi�ovoima 
puu�uu.

Ystäväni! Minulla on vain yksi toivomus näiden rivien 
kera. Toivon, e�ä elävä Jumala au�aa minua tuomaan 
sinulle sanoman, joka herä�ää sinut sekä unesta e�ä 
alakuloisuudesta. Ja toivon vieläkin enemmän: E�ä 
sinäkin saat kuulla Jeesuksen hellän ja mahtavan 
kehotuksen: ”Vie syvälle”.

Hinta 9,00 €
Ovh. 17,00
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