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Hyvä lukijani,

Kädessäsi on jälleen esiteleh�nen pullollaan elämän Sanaa! Yhteensä 70 puheäänite�ä, kolme erinomaista (ja kes-
kenään hyvin erilaista!) hengellistä kirjaa, joulukor�eja puhu�elevilla teksteillä, sekä Rukiinen-kalenteri on esitelty
siinä toivossa, e�ä löytäisit lue�elosta hengellistä ravintoa siunaukseksi, iloksi ja rohkaisuksi.

Moni on kokenut erityisellä tavalla hengellistä nälkää kuluneen vuoden aikana, kun yhteys muiden uskovien kanssa
on jäänyt aiempaa vähäisemmäksi. Henkilökohtainen oman hengellisen elämänsä hoitaminen on tullut aiempaa tär-
keämmäksi.

Hyvällä omallatunnolla uskallan kertoa, e�ä tänä vuonna enemmän kuin yhtenäkään vuotena tätä ennen olen saa-
nut palaute�a kuulijakunnalta Ou� Cappelin puheääni�eistä. Sana on koske�anut ja sanoma on tullut vielä aiem-
paakin enemmän suoraan Isän Jumalan sydämeltä meidän kuultavaksemme. Haluan kii�ää uskollisia esirukoilijoita
siitä, e�ä he ovat jaksaneet kantaa rukouksin Ou�a. Uskomme ja koemme, e�ä rukoukset on kuultu ja Herra on
saanut olla siunaamassa niin puhujaa kuin kuulijoitakin. Tutustu puheääni�eiden valikoimaan ja löydä sieltä ne ää-
ni�eet, jotka Herra juuri Sinuakin varten on puhu�avaksi antanut!

En malta olla mainostama�a, e�ä ensi vuoden 10-vuo�sjuhlavuoden Rukiinen-kalenteri on upeampi kuin koskaan

ennen!Materiaalit ovat parantuneet en�sestään, valokuvat ovat todella kauniita ja uniikkia ystäväkunnan omaa tuo-
tantoa (kiitos Marja-Leena ja Timo!) . Myös Rukiiset rukoukset -rukousvihko on kokenut muodonmuutoksen ja on
nyt aiempaa kauniimpi ja käyte�ävämpi. Ylpeänä ja iloiten lähetän jokaisen ensin vuoden kalenterin matkaan. Se on
upea tuote pullollaan Herran Sanan siunaavaa täytey�ä!

Toinen päivi�äin siunaustaan jakava tuote on Ou� Cappelin päivähartauskirja ”Yljän ääni”. Tuo erityisen kaunis
kirja on ulkoa kaunis kuin koru ja sisältä puhu�eleva, rohkaiseva, Herraan kiinni�ävä ja valinnan paikalle johda�ava.
Mitä muuta hyvältä päivähartauskirjalta voisi toivoa? Tilaa itsellesi ja lahjaksi!

Tervehdykseni otsikko ”Nyt, jos koskaan!” saa�aa ihmety�ää sinua. Miksi moinen otsikko tällaiseen teks�in? Täs-
säpä selitys:

• Nyt, jos koskaan Raama�uun pitäytyvälle Sanalle on tarve�a

• Nyt, jos koskaan on kylvön aika niin omaan sydämeen kuin toistenkin sydämiin

• Nyt, jos koskaan tarjoamamme tuo�eet pullistelevat Sanaa, jonka soisin sinun kuulevan tai lukevan

Siksi toivoisin, e�ä istuisit rukoillen alas ja mie�sit, kenelle ja mitä voisit tänä joulunaikana olla jakamassa - itseäsi
unohtama�a. Rukoilen, e�ä Herra siunaa sanan, jota ammennat ja jota annat lahjaksi toisillekin.

Lämpimin terveisin ja jokaiseen päivääsi siunausta toivo�aen,
Tommi Cappel / kustannuspäällikkö



HINNASTO
1-2 kpl = 10,90 € / kpl
3-6 kpl = 9,90 € / kpl

7 kpl ja yli = 8,90 € / kpl
15 kpl = 115,00 € (7,67 € / kpl)
30 kpl = 200,00 € (6,67 € / kpl)
50 kpl = 300,00 € (6,00 € / kpl)

Koko sulje�una A4, ava�una A3
Raamatunkohta joka päivälle!

Nimi-, juhla- ja liputuspäivät
Laadukkaat materiaalit
Valkoinen kierresidonta

SEINÄKALENTERI RAAMATUNLAUSEIN VUODELLE 2021

Rukiinen
Jokaisen kalenterin
mukana ilmaiseksi
rukousvihkonen
vuodelle 2021!

Rukiinen-kalenteri täy�ää 10 vuo�a!

Jo kymmene�ä kertaa saamme lähe�ää maailmalle upean
Rukiinen-kalenterin! Mukana myös uudistunut, en�stäkin
parempi Rukiiset rukoukset -vihkonen. Raamatun paikat
vuoden jokaiselle päivälle olemme poimineet vuoden

33/38 raamatunkäännöksestä.

Tilaa lahjaksi ja itsellesi! ���������



Ou� Cappel

YLJÄN ÄÄNI
Päivähartauskirja

Kirjan teks�t ovat syntyneet niistä hetkistä,
joita kirjoi�aja itse on aamuisin vie�änyt

Herran kanssa. Nyt teks�t lähetetään
matkaan siinä toivossa, e�ä yksikin ajatus,

tunne tai katoamaton totuus saisi tulla
myös lukijalle ravinnoksi päivän matkalle.

Herä�ävää, rohkaisevaa, suunnan tarkis-
tukseen kannustavaa ja sielunhoidollista

sanaa vuoden jokaiselle päivälle.

Kovaka�nen
374 sivua

Koko 148 x 210 x 27 mm

3 KPL
49,90 €
tai 20,00 € / kpl
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Oletko valmistautunut Herran päivän tuloon?..................................................................................

Usko ja elämä armon vuonna 2020...................................................................................................

Sananvapaus vai Sanan vapaus?.......................................................................................................

Itsensä arvioimisen tärkeys...............................................................................................................
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JOULUKORTIT

Laadukkaat joulukor�t
hengellisin tekstein.
Koko: 148x105mm

Tilaa kor�eja yhteensä...
1-10 kpl = 1,00 / kpl
11-25 kpl = 0,85 / kpl
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Aiheet:
1. Erämaan kutsu

2. Viihdytelty morsian
3. Kihla�u ikiajoiksi

4. Minun huoneeni tähden
5. Toisen temppelin kunnian kirkkaus

6. Korkeimman sine�sormus

Aiheet:
1. Miksi valmistushuone?

2. Tiedostamisen väl�ämä�ömyys
3. Jos minun kansani...

4. Absoluu�nen kysymys herraudesta
5. Valmistusajan pyhät ohjeet

6. Pyhite�y morsian

SOFAR 1
Hääkutsujen aikaan

Taivaan sanoma korona kriisin alla
elävälle jäännösseurakunnalle,
Herran rakkaille. Toteutuessaan

tämä vies� ylhäältä johtaisi meidät
pyhälle maaperälle. Ainutkertainen
kysymys on nyt, kuuleeko morsian?

Siihen kukin meistä vastaa
henkilökohtaises�.

SOFAR 2
Valmistushuoneessa

Jumala on tuonut seurakunnan
valmistushuoneeseen, suurelle,

pyhälle vedenjakajalle, josta kuljetaan
kahta eri linjaa seuraten tuleviin päiviin.
Harva edes täysin ymmärtää, mitä par-
haillaan on tapahtumassa. Vielä har-
vemmat pysähtyvät näissä peruu�a-

ma�oman vavisu�avissa hetkissä todel-
la kuuntelemaan Herran ääntä taivaan

ohjeita nouda�aen. Entä sinä?
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PUNAISELLA MERKITTYJEN SIVUJEN PUHEKOKONAISUUDET MÄÄRÄALENNUKSELLA! TILAA NÄILTÄ SIVUILTA YHTEENSÄ... 1KPL=40,- | 2KPL=70,- | 3KPL=90,- | 4KPL=100,- | 5KPL=110,- | 6KPL TAI ENEMMÄN = 20,-/KPL



Aiheet:
1. Ihmisen nälkä ja jano

2. Ilo ja ikävä
3. Pako kidu�avasta kylläisyydestä
4. Korkean päämäärän kumppanuus

5. Matka läpi hiljaisuuden
6. Ajan muukalainen

Aiheet:
1. Suuren vapauden hinta
2. Vieras keskellämme

3. Taistelu kuihtumista ja
kuolemaa vastaan
4. Säilyykö aitous

kaavamaisuuden vankilassa?
5. Vaeltajan puolustus
6. Odotan Jumalaa

HEIJASTUKSIA 1

Pienet palaset, suuret, syvät totuudet,
ikuisuuden kosketus keskellä aikaa,
heijastuksia taivaasta. Janon matka
syvemmälle Jumalan tuntemiseen.

Omien askelten yksinäinen kaiku maail-
man erämaan keskellä. Jumalan ja suu-

ren päämäärän kumppanuus
matkalla halki ajan.

HEIJASTUKSIA 2

Mitä kaikkea kokeekaan janoinen vaelta-
ja �ellään, kun Jumalan ikävä häntä

vetää kannustaen kulkemaan eteenpäin!
Moninaisia esteitä tahtoo tulla sillä �ellä

vastaan. Kaukaa kajastaa jo kuitenkin
ihmeellisen lähestyvän hahmon kirkkau-

den ensi säteet. Hän tulee, si�enkin!
Janoinen vaeltaja saa uu�a voimaa.

PUNAISELLA MERKITTYJEN SIVUJEN PUHEKOKONAISUUDET MÄÄRÄALENNUKSELLA! TILAA NÄILTÄ SIVUILTA YHTEENSÄ... 1KPL=40,- | 2KPL=70,- | 3KPL=90,- | 4KPL=100,- | 5KPL=110,- | 6KPL TAI ENEMMÄN = 20,-/KPL
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Aiheet:
1. Petollinen kiireen kierre

2. Kaikki aika on Jumalan aikaa
3. Elämä levosta käsin

4. Häkkilinnusta taivaan vapauteen
5. Miten saavu�aa yltäkylläinen elämä?
6. Jumalasta riippuvainen riippumaton

Aiheet:
1. Kutsu kirkkauden kantajaksi
2. Isä ja minä olemme yhtä
3. Se, mitä hän näy�ää

4. Aamu aamulta hän herä�ää
korvani kuulemaan

5. Jumalanpelko, kuuliaisuus
ja kuuleva Isä

6. Taivas, todempi kuin maa

AVAA SILMÄMME NÄKEMÄÄN

Voiko kiireelle tehdä mitään vai onko
meidän tyydy�ävä alituiseen repivään ja
kulu�aavaan elämään? Entä päiviemme

todellinen sisältö, valintojemme seuraukset
ja elämän tosi rikkauden löytäminen?

Mitkä asiat meitä sitovat estäen Jumalan
parhaan suunnitelman toteutumisen
kohdallamme? Näihin tässä kokonai-

suudessa etsitään vastauksia.

ELÄMÄ JUMALAN
POJAN USKOSSA

Apostoli puhuu Jumalan Pojan uskosta.
Kristuksen todellisuus on voi�anut ja
valloi�anut hänet kokonansa. Vanha
Saulus on kadonnut, sen �lalle tullut

Paavali kantaa savitemppelissään tai-
vaan Kuningasta. Mitä se tarkoi�aa?

Onko sellainen ihmeellinen elämä
tarjona meillekin?

PUNAISELLA MERKITTYJEN SIVUJEN PUHEKOKONAISUUDET MÄÄRÄALENNUKSELLA! TILAA NÄILTÄ SIVUILTA YHTEENSÄ... 1KPL=40,- | 2KPL=70,- | 3KPL=90,- | 4KPL=100,- | 5KPL=110,- | 6KPL TAI ENEMMÄN = 20,-/KPL

��������� ���������



Aiheet:
1. Muu�uuko yhteiskunta

an�kris�lliseksi?
2. Voi�amaton Sanan vapaus

3. Mitä me sanommekaan Kristuksesta?
4. Onko raamatullinen usko

Suomessa vaino�ua?
5. Arvaamaton maailmamme
profe�an Sanan täy�yessä

6. Kuka todella rakastaa suuren
kirkkauden päivää?

Aiheet:
1. Varustautuminen vaikeaan aikaan

2. Valheen isän kavalat juonet
3. Voi�oisa Kristus

4. Osaammeko käy�ää Sanan miekkaa?
5. Uskovan tarpeelliset
Hengen varustukset

6. Lujina seisten loppuun as�

KÄÄNNEKOHTIA

Maailmamme on tullut käännekoh�en
aikaan. Ne eivät ole ainoastaan ulkoisista
muutoksista johtuvia, vaan myös sisäinen
maailmamme myllätään perusteellises�.
Mitä Jumala silloin näy�ää sille, jolla on

silmät nähdä ja korvat kuulla,
sekä Häntä etsivä sydän?

VOITTOSAATOSSA
KRISTUKSESSA

Kristus on aina voi�aja! Hänessä elävä
ihminen on siis myös voi�oisan Kunin-

kaan seurassa. Mu�a mitä tämä oikeas-
taan tarkoi�aa käytännössä? Rii�ääkö

Kristuksen voi�o silloinkin, kun ajat ovat
käyneet todella vaikeaksi? Ja miten

pääsemme omistamaan henkilökohtai-
sessa elämässämme voiton siunaukset?

PUNAISELLA MERKITTYJEN SIVUJEN PUHEKOKONAISUUDET MÄÄRÄALENNUKSELLA! TILAA NÄILTÄ SIVUILTA YHTEENSÄ... 1KPL=40,- | 2KPL=70,- | 3KPL=90,- | 4KPL=100,- | 5KPL=110,- | 6KPL TAI ENEMMÄN = 20,-/KPL
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Aiheet:
1. Mieliksi Jumalalle

2. Jumalan totuus paljastaa
todellisen olemuksemme

3. Armon voima
4. Sanan siemen, meihin istute�u

5. Uusi elämä
6. Valtakunta meissä

Aiheet:
7. Valtakunnan osallisuuteen pääseminen

8. Enemmän kuin ymmärrämme
9. Jumala vastaa uskoomme
10. Mitä kuuntelemme?

11. Lihan mieli
12. Kuninkaallinen käsky

VALTAKUNTA
KESKELLÄMME 1

Jumalan ihmeellinen Valtakunta, meidän
keskellämme ja meissä! Mitä se oikein

syvällisemmin tarkoi�aa? Miten se toden-
tuu yksi�äisen uskovan elämässä ja kuinka
sen kunnian kirkkauden tulee näkyä pyhi-

tetyn jäännösseurakunnan vaiheissa?

VALTAKUNTA
KESKELLÄMME 2

”Valtakunta keskellämme”- sarjakokonai-
suudessa pureudumme syvemmin Valta-
kunnan salaisuuksiin, kalliin perintömme
sädeh�vään todellisuuteen, joka jo tääl-
lä, ris�n alla, on enemmän kuin ymmär-
rämme tai edes toivoa osaamme. Nämä
totuudet kuuluvat jokaisen ylöso�oseu-

rakunnan jäsenen tutkisteltavaksi ja
omakohtaises� todeksi ele�äväksi!

PUNAISELLA MERKITTYJEN SIVUJEN PUHEKOKONAISUUDET MÄÄRÄALENNUKSELLA! TILAA NÄILTÄ SIVUILTA YHTEENSÄ... 1KPL=40,- | 2KPL=70,- | 3KPL=90,- | 4KPL=100,- | 5KPL=110,- | 6KPL TAI ENEMMÄN = 20,-/KPL
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Hinta 27,00 €

Koko A4 vaaka 115 sivua 52 kirjoitusta ja kuvaa Pehmeäkan�nen Hinta 27,00 €Koko A4 vaaka 115 sivua 52 kirjoitusta ja kuvaa Pehmeäkan�nen Hinta 27,00 €

ODOTETTU JATKO ”Luohtohartaus”-kirjalle!
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Aiheet:
1. Kristus, maailman valkeus

2. Sanan valo
3. Valossa vaeltajat
4. Paljastava valo
5. Elämän valkeus

6. Luoma�oman valon
hurmaannu�ava hehku

VALON VALTAKUNTA

Valon valtakunta, toinen todellisuus
täynnä Jumalan kirkkau�a, joka uskovan
ihmisen on määrä oppia tuntemaan jo

täällä. Mistä me puhumme silloin,
kun puhumme jumalallisesta valosta?
Olisiko juuri nyt, täy�yvässä ajassa,

oikea hetki paneutua sen valtakunnan
todellisuuteen, johon sanomme

olevamme matkalla?

PUHEKOKONAISUUDET EDULLISELLA MÄÄRÄALENNUKSELLA! KATSO HINNAT AIEMMILTA SIVUILTA!

��������� Koko A4 vaaka 115 sivua 52 kirjoitusta ja kuvaa Pehmeäkan�nen

52 viikkoa, 52 kirjoitusta, 52 kuvaa. Kulje Timo J. Leppäsen kanssa
yhden vuodenkierron ajan hänen askeleitaan ja ajatuksiaan seuraten.



TILAAJAN TIEDOT

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Täytä yhteys�etosi ja pos�ta takasivun osoi�eeseen,
tai soita: 044 376 8968, tai �laa sähköpos�lla: pos�@palavasydan.fi

HALUAN MAKSAA TILAUKSENI _____ ERÄSSÄ
HALUAN TILAUKSENI KOTIINKULJETUKSELLA (+10,- €)

HALUAN, ETTÄ TILAUKSENI TOIMITETAAN MATKAHUOLLON KAUTTA TOIMIPAIKKAAN:
____________________________________________________

Paljon hyvää palaute�a saanut
Tositapahtumiin perustuva

Puhu�eleva tarina

NYT EDULLISEEN LAHJAHINTAAN!

3 KPL
49,90 €
tai 20,00 € / kpl

”Sukupolvelta toiselle siirtyy hiljaa taivaan perintö. Joku
sen o�aa omakseen - kalleimpanaan. Lasketaan käsi
auraan, kynnetään kivisen sydämen pelto, kylvetään

iankaikkisen elämän siemen. Turvataan Jumalaan, teoissa
enemmän kuin sanoissa. Elämä lähe�ää haasteensa,

kovatkin, mu�a vielä lujempi on se Kallio, jolla seistään.”

Lähde mukaan seuraamaan tositapahtumiin perustuvaa
yhden suvun tarinaa 1800-luvun puolenvälin Suomessa.

Kuusi sukupolvea, kolme tarinaa. Yksi Jumala.

Kovakan�nen
331 sivua

Koko 148 x 210 x 27 mm
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Palava Sydän

Aleksanterinkatu 8
64260 KASKINEN

Nii�aa yhdellä nii�llä kiinni, lisää pos�merkki ja lähetä. Palautusosoite on lisä�y valmiiksi.


