Kesäleirin 2021 ohjelma
Huom tämä on vanha ohjelma!
Tulevan leirin ohjelma 2022 julkaistaan piakkoin
Espoon Kotikirkko
Jyväskylän reformoitu baptistiseurakunta
to 15.– su 18.7.2021
Kesärannan leirikeskus, Hanhimäentie 160, 41450 Leppälahti (Toivakka)

MAJOITUSEHDOTUS
- Rantamökki:
- Ylämökki 1:
- Ylämökki 2:
- Uusi mökki:
- Iso Yläparvi:
- Huone 1:
- Huone 2:
- Oma teltta:
- Oma teltta:
- Oma teltta:
- Oma teltta:
- Oma teltta:

RUOKAILUAJAT
- To 17:30 Päivällinen, 20:30 Iltapala
- Pe 8:00 Aamupala, 11:00 Lounas, 14:00 Päiväkahvit, 17:00 Päivällinen, 20:00 Iltapala
- La 8:00 Aamupala, 11:00 Lounas, 14:00 Päiväkahvit, 17:00 Päivällinen, 20:00 Iltapala

- Su 8:00 Aamupala, 11:00 Lounas, 14:00 Päiväkahvit
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MENU
To päivällinen
Pasta bolognese
+ spagetti
+ salaatti
Pe lounas
Curry kana
+ riisi
+ salaatti
Pe päivällinen
Lohi
+ peruna
+ salaatti
La lounas
Makaronilaatikko
+ salaatti
La päivällinen
Fajitas
Su lounas
Lihapullat ja perunamuusi
+ salaatti
Aamupalat
Leipä, juusto, kinkku, Corn flakes, kananmuna, maito, tee, kahvi, mehu, hedelmät
Iltapalat
Leipä, juusto, kinkku, maito, tee, mehu, hedelmät, tonnikala, grillimakkara
Kahvitauot
Kahvi, tee, keksi, pulla, suklaa
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AIKATAULU
Torstai
17:00 Tervetuloa
17:30 Päivällinen
18:30 Sauna, naisten / miesten
20:30 Iltapala
21:00 – Iltanuotio ja makkaranpaistoa (+ hartaus)

Perjantai
8:00 Aamupala
9:00 - 9:10 Yhteislaulua
9:10 - 10:55 Opetus 1: Tuomas Toppila, Lähetyskäsky
9:10 - 10:55 Pyhäkoulu (1v-7v) järjestetty erikseen: Tommi ja Maria Matikka
11:00 Lounas
12:00 - 13:10 Yhteislaulua
12:10 - 13:55 Opetus 2: Eelis Halmemies, Mitä Jeremian kirja opettaa meille Jumalan missiosta?
12:10 - 13:55 Pyhäkoulu (1v-7v) järjestetty erikseen: Mikko ja Heidi Sivonen
14:00 Päiväkahvit
15:00 Kilpailu/leikki
16:00 Vapaa-aika (leikki jatkuu…, Pandan tehdas, lentopallo, soutelu ym.)
17:00 Päivällinen
18:00 Sauna, miesten / naisten
20:00 Iltapala
20:30 – Iltanuotio ja makkaranpaistoa (+ peli-ilta)
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Lauantai
8:00 Aamupala
9:00 - 9:10 Yhteislaulua
9:10 - 10:55 Opetus 3: Joonas Laajanen, Jumalan mission kokonaisvaltaisuus ja dualismin vaara
9:10 - 10:55 Pyhäkoulu (1v-7v) järjestetty erikseen: Pia Mäkelä ja Deborah Laajanen
11:00 Lounas
12:00 - 12:10 Yhteislaulua
12:10 - 13:55 Opetus 4: Mikko Sivonen, Uuden Liiton kirkkauden paremmuus Kristuksessa Jumalan
mission valossa – ihmisen heikkoudessa Jumalan kirkkaus loistaa lopulta selvimmin
12:10 - 13:55 Pyhäkoulu (1v-7v) järjestetty erikseen: Manna ja Linda Halmemies
14:00 Päiväkahvit
15:00 Naistenpäivä (miesten lastenhoitovuoro + lastenhoitoapu)
17:00 Päivällinen
18:00 Sauna, naisten / miesten + savusauna
20:00 Iltapala (saunominen jatkuu)
21:00 – Iltanuotio ja makkaranpaistoa (+ hartaus/peli-ilta)

Sunnuntai
8:00 Aamupala
9:00 - 10:55 Kaikille yhteinen jumalanpalvelus + Opetus 5: Jorma Pihkala, Kristuksen kuninkuus
vainojen keskellä
Huom. ei erillistä pyhäkoulua
11:00 Lounas
12:00 Loppusiivous
13:45 Ryhmäkuva
14:00 Päiväkahvit
15:00 Kotiinlähtö
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PALVELUTEHTÄVÄT
Keittiö:
Tiskausvuorojen organisointi ja ohjeistus:
Tiskausvuorot: kaikki, katso erillinen lista
Leikit:
Rahastonhoito:
Saunan lämmitys:
Savusauna:
Lastenhoitoapu:
Musiikin koordinointi:
Pyhäkoulun koordinointi:
Pyhäkoulun vetäjät:
Aikuisten opetukset:
Ryhmäkeskustelujen koordinointi:
Naistenpäivä:
Leirinvetäjä: Tommi Matikka (0407731181)

TISKIVUOROT
Tiskivuorolaisille kuuluu astioiden kerääminen, peseminen ja kuivattaminen. Tiskien lisäksi
tehtäviin kuuluu pöytien pyyhkiminen ja isompien roskien lakaisu. Jakakaa tehtävät ja aloittakaa
ajoissa, kun muut vielä syövät, n. 30 min. ennen seuraavaa ohjelmaa, jotta ehditte hoitaa tehtävän
hyvin.

SAUNAN LÄMMITTÄJÄT
Lämmittäjien on hyvä olla valppaina aikataulun kanssa ja lähteä sytyttämään n. 45 min. ennen
saunomista. Puita on hyvä käydä lisäämässä muutaman kerran ennen saunomista.

OSALLISTUJAT

AIKUISIA 31

KOULULAISIA 11

ALLE KOULUIKÄISIÄ 11
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SÄÄNNÖT JA TURVALLISUUS
- Lapset: uidaan vain aikuisen valvonnassa. Aikuiset: valvotaan rantaa yhdessä.
- Tiskit tiskataan keittiötiloissa. Vältetään kuitenkin turhaa oleskelua keittiössä.
- Pestään kädet ennen aterioimista tai käytetään käsidesiä.
- Kunnioitetaan toisiamme olemalla ajoissa paikalla ruokailuissa ja opetuksissa.
- Ennen syömistä ja opetusta rauhoitutaan yhteiseen rukoukseen/lauluun.
- Kunnioitetaan toisten yörauhaa.
- Tulen saa sytyttää vain tulisijoihin ja nuotiopaikalle kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa.
- Leirialueella tupakointi ja alkoholin nauttiminen on kielletty.

MAKSAMINEN
Hinta
90 euroa aikuiset
45 euroa lapset (2-12 v), opiskelijat ja työttömät
Hinta kattaa ruoat (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala), majoituksen ja ohjelman.

Tilille
FI81 7997 7997 1225 49 (Holvi), käytä leirien viitenumeroa RF34 1012.
Voit maksaa myös käteisellä leirillä.

MATKAAN
Oma Raamattu, muistiinpanovälineet, omat liinavaatteet tai makuupussit (tyynyjä ja peittoja löytyy
paikan päältä), pyyhkeet, rantaviltti, uimavarusteet, omat erityiseväät, lääkkeet, reipas mieli…
Ajo-ohje Kesärantaan:
Vaajakoskelta ajetaan 9-tietä Kuopioon päin, kunnes Leppäveden maasillan jälkeen kääntyy tie
oikealle Toivakkaan. Toivakan tietä ajetaan n. 7 km, minkä jälkeen käännytään vasemmalle
risteyksestä, jossa lukee Hanhimäki. Ajetaan n. 1 km Hanhimäentietä, kunnes ennen maalaistaloa
erkanee oikealle tie, joka johtaa Kesärantaan.
Leirikeskuksen osoite: Hanhimäentie 160, 41450 Leppälahti
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OPETUKSET

PE AAMUPVÄ
Tuomas Toppila

Jumalan missio ja lähetyskäsky
Raamatun teksti: Matt. 28:16-20

Omat muistiinpanot:
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Kysymyksiä ryhmille

1. Miten lähetyskäskyn toteuttaminen näkyy päivittäisessä elämässäsi? Millä tavoin alttius
rauhan evankeliumin puolesta vaikuttaa hengellisen elämän terveyteen?
2. Miksi lähetyskäsky vaatii Jumalan laajemman mission ymmärtämisen? Miten Jumala missio
näkyy koko Raamatussa?
3. Miten sinä ja sinun seurakuntasi toteuttavat lähetyskäskyä paikallisessa ja
maailmalaajuisessa kontekstissa? Mitä voisitte parantaa?
4. Kenelle lähetyskäsky annettiin? Mitä lahjoja sinulla on lähetyskäskyn toteuttamisen
suhteen?
5. Mitä kaikilla kansoilla tarkoitetaan? Miten tämä ymmärrys vaikuttaa lähetyskäskyn
toteuttamiseen?
6. Mitä näkökulmia opetuslapseuttamisen velvoite tuo lähetyskäskyyn? Miten tätä velvoitetta
on laiminlyöty?
7. Millä tavoin meidän tulisi suhtautua muihin kulttuureihin suorittaessamme lähetyskäskyä?
Mitä vaaroja tässä on?
8. Mistä tiedämme, että Raamattu on ainut oikea pelastuksen tie ja että kaikki muut uskonnot
ovat vääriä ja johtavat kadotukseen?
9. Mikä rooli evankeliumin todeksi elämisellä on suhteessa lähetyskäskyyn? Mitä sosiaalisia
vastuita meillä on muita kansoja kohtaan? Mitä vaaroja tässä kohden väärin ajattelulla on?
Tulisiko meidän rakastaa ihmisten ruumista ja sielua yhtä paljon?
10. Mikä rooli on rukouksella lähetyskäskyn toteuttamisessa? Mitä rukousaiheita keksit lähetysk
äskyyn liittyen?
11. Pelottaako islaminuskon leviäminen tai Jeesuksesta ja Hänen Sanastansa puhuminen? Miten
kasvaa rohkeudessa tällä saralla?
12. Mikä merkitys Jeesukselle annetulla vallalla on suhteessa lähetyskäskyyn?
Miten Jeesus voi saada vallan, vaikka hän on Jumala?
13. Millä tavoin kolminaisuus näkyy lähetyskäskyssä? Miksi kolminaisuus on tärkeää sen
kannalta?
14. Miten evankeliumi tulisi kertoa lähimmäiselle? Mitä painotuksia meiltä saattaa helposti
unohtua? Miten ihmiset yleensä ymmärtävät evankeliumin väärin? Miten eri kulttuurit
vaikuttavat esitystapaamme? Tulisiko henkilökohtainen kutsu esittää sen yhteydessä?
Voimmeko olla liian innokkaita?

9

PE ILTAPVÄ
Eelis Halmemies

Mitä Jeremian kirja opettaa meille Jumalan missiosta?
Raamatun teksti: Jeremian kirja

Opetuksen sisältö ja omat muistiinpanot:

Intro: yleiskatsaus Jeremian kirjasta

1) Jeremian kutsu – Jumalan ikuinen missio

2) Tuomio kansoille, jotka eivät kerskaa Herrasta – Jumalan oikeudenmukaisuuden
missio

3) Herra kutsuu kansoja parannukseen – Jumalan evankelinen missio

4) Israelin ja pakanakansojen toivo kiteytyy Uudessa liitossa – Jumalan
eskatologinen missio
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Kysymyksiä ryhmille
(Jumalan ikuinen missio)
1. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on Jumalan Jeremialle ja Jeesuksen seurakunnalleen antamissa
missioissa?
2. Miten tietoisuus Jumalan ikuisesta missiosta vaikuttaa siihen, miten näet ja suhtaudut
ympäröivään maailmaan?
3. Miten tietoisuus Jumalan ikuisesta missiosta vaikuttaa siihen, miten suhtaudut asioihin, joita
et voi käsittää? Voitko samaistua Jeremian kipuiluun?
(Jumalan oikeudenmukaisuuden missio)
1. Miten se, että Jumala tuomitsee kansojen synnin miekan, nälän ja ruton avulla vaikuttaa
siihen, miten kuuntelet uutisia? Kuinka se vaikuttaa siihen, miten rukoilet?
2. Tuomitseeko Herra edelleen kansoja niiden synneistä? Voiko suomalainen kristitty joutua
kärsimään Jumalan tuomiosta Suomen kansan synneistä?
3. Kuinka uskollisuuden esimerkki Jeremian kirjassa rohkaisee sinua?
(Jumalan evankelinen missio)
1. Mistä synneistä erityisesti tänä aikana meidän tulisi kutsua kansakuntaamme parannukseen?
2. Mistä synneistä meidän tulisi kutsua Suomen seurakuntia ja niiden johtajia parannukseen?
(Jumalan eskatologinen missio)
1. Tiedätkö kuuluvasi uuden liiton kansaan? Miten se näkyy elämässäsi?
2. Miten tietoisuus siitä, että Kristus hallitsee iankaikkisena kuninkaana vaikuttaa siihen, miten
julistat evankeliumia? Miten se vaikuttaa siihen, miten kohtaat ja kohtelet sitä esivaltaa,
jonka Herra on asettanut yläpuolellesi miekkaa kantamaan?
3. Miten Herra kokoaa kansat Siioniin? Onko sillä yhteyttä seurakunnan missioon?
4. Missä kristityillä on vaarana jäädä kiinni varjokuviin uuden liiton todellisuudesta tinkien?
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LA AAMUPÄIVÄ
Joonas Laajanen

Jumalan mission kokonaisvaltaisuus ja dualismin vaara
Raamatun teksti:
“Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä
olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota
ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista
kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä
murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen lakiansa.”
(Jesaja 42:1-4).
”Hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen hänen väkevyytensä
voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja
asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa
ja Herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan
myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi
seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” (Ef.
2:19-23).
“Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa
ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen
käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
(Matt. 28:18-20).
“Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon
sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt.
6:9-10).1
Vihreällä värillä oleva teksti on raamatun päähenkilö. Hän on Jeesus: 1) palvelija 2) valittu 3)
Messias.
Kirjasuosituksia aiheeseen liittyen:
Rev. Dr. Joseph Boot, The Mission of God | 683 sivua | adlibris.com 35,80 euroa
- “Tämä kirja on intellektuaalinen mestariteos; se on ensiluokkaista oppineisuutta – teologinen ja historiallinen helmi…
Se on teologinen puolustus Jumalan totuuden elämisestä kaikilla tämän vuosisadan osa-alueilla… Tämä kirja muuttaa
elämiä” – Andrea Williams (CEO Christian Concern and Christian Legal Centre, London).
S. Pearce Carey – William Carey | 437 sivua | tabernaclebookshop.org 13,90 euroa
- Inspiroiva elämänkerta yhdestä merkittävimmistä lähetystyöntekijästä
Vishal Mangalwadi – The Book That Made Your World/Kirja Joka Muutti Maailmasi | 464 sivua | adlibris.com 16,50
euroa (suomenkielinen kirja näyttää olevan loppuunmyyty.)
Erinomainen lahja ei-uskovalle, joka osoittaa kuinka raamattu on ollut länsimaiden moraalisen, teknologisen,
lääketieteellisen ja poliittisen ylivoimaisuuden lähde ja kuinka siitä luopuminen on johtanut meidät tästä pois.
Thomas Watson – The Ten Commandments | 342 sivua | adlibris.com | Parhain puolustus ja osoitus kymmenen
käskyn pysyvyydestä ja soveltamisesta. Lukutoukille ja pastoreille R. J. Rushdoony – Institutes of Biblical Law
1
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Mustalla värillä on merkitty Jeesuksen valtakunnan missio: 1) Levittää kansakuntiin
oikeus/vanhurskaus/laki uskollisuudella ja kestävyydellä. 2) Olla kaiken yläpuolella, halliten
jokaista aluetta, ihmistä ja asiaa maailmassa. 3) Omistaa seurakunta, joka on hänen ruumiinsa. 4)
Saattaa missionsa loppuun seurakuntansa aktiivisen osallistumisen kautta.
Sinisellä värillä on merkitty Jumalan mission onnistumisen tuntomerkki: Hänen oikeutensa =
lakinsa (TORAH) hallinta.
Oranssilla värillä on merkitty Jumalan valtakunnan mission kaikenkattavuus. Sitä ei voida
hengellistää tässä ajassa eikä tulevassa. Se kattaa maan ja taivaan, universaalin seurakunnan missä
ikinä he ovat.

Opetuksen sisältö ja omat muistiinpanot:

Johdanto

1) Jumalan valtakunta

1.1 Raamattu opettaa yhtä kaiken elämän kattavaa Jumalan valtakuntaa

1.2 Uudestisyntyminen ja Jumalan valtakunta

2) Kristillinen visio historiasta ja tulevaisuudesta

3) Laki ja evankeliumi

3.1 Raamattu opettaa lain jatkuvuutta läpi pelastushistorian

3.2 Evankeliumin ja lain harmonia
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Kysymyksiä ryhmille
1. Miten suhtauduit Jumalan Lakiin ennen ja jälkeen uudestisyntymistä? Kerro esimerkki
kuinka Jumalan Laki on auttanut sinua elämässä?
Lukekaa 5. Moos. 4:6-8
2. Kuinka Jumalan missio näkyy sinun kutsumuksessasi? Siis, miten Jumalan herruus jokaisen
elämän osa-alueen ylitse näkyy sinun työpaikallasi, kodissasi, harrastuksissasi,
vapaanajanvietossa jne.?
Lukekaa 1. Kor. 10:31
3. Millä konkreettisilla tavoilla voisitte edistää Jumalan missiota (hänen universaalin
herruutensa toimeenpanoa historiassa) yhä enemmän elämässänne?
Lukekaa Ef. 2:10
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LA ILTAPVÄ
Mikko Sivonen

Uuden Liiton kirkkauden paremmuus Kristuksessa Jumalan mission valossa –
ihmisen heikkoudessa Jumalan kirkkaus loistaa lopulta selvimmin
Raamatun teksti: 2. Kor. luvut 3-5

Opetuksen sisältö ja omat muistiinpanot:

”Voit tuoda ihmiset pois Babyloniasta, mutta kuinka saat Babylonian pois ihmisestä?”

1.

Kuinka Paavali kuvailee Uuden liiton kirkkautta? (2 Kor 3:1-18)

2.

Mikä on Uusi liitto?
a.

Iankaikkinen liitto Jer. 32:36-41; 50:2-5; Hes. 37:15-28; Jes. 55:1-5; 61:8-9)

b.

Rauhan liitto (Jes. 54:1-10, erit. 9-10; Hes. 34:20-31; 37:15-28)

c.

Uusi liitto (Jer. 31:31-34)

d.

Lupaus Uudesta sydämestä ja Uudesta Hengestä kaikkien liittojen täyttymys
(Hes. 11:18-21; 18:30-32; 36:26-27)

e.

UT: Uusi liitto (Luuk. 22:20; 1 Kor. 11:25; 2 Kor. 3:6; Hepr. 8:8; 9:15);
iankaikkinen liitto (Hepr. 13:20)

3.

Kuinka Paavali vertaa Uuden liiton kirkkautta Mooseksen lain kirkkauteen? Miksi? Kuinka
Paavali käyttää sanaa/konseptia laki? (2 Kor 3:1-15; vrt. Room 6:14, 15; Gal 3:17-24; 5:4)

4.

Kuinka ihminen todella muuttuu? (2 Kor 3:18)

5.

Mitä Uuden liiton kirkkautta ihmettelevässä tapahtuu? (2 Kor 4:1-6)
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6.

Mitä tarkoitetaan Kristuksen kirkkaudella? (2 Kor 4:4-6)

7.

Mikä on kärsimyksen rooli muutoksessa? (2 Kor 4:7-5:5)

8.

Mitä Paavali odottaa hartain mielin? (2 Kor 5:4-10)

9.

Minkälaisen tehtävän Uuden liiton ymmärtäminen antaa? (2 Kor 5:11-21)

Kysymyksiä ryhmille

Kts. edelliset
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SU JUMALANPALVELUS
Jorma Pihkala

Kristuksen kuninkuus vainojen keskellä
Raamatun teksti: Apt. 12:1-24

Opetuksen sisältö ja omat muistiinpanot:

Miten selviämme vainoissa?
Ristin tie voittoon
Kansa ja kuningas ilman Jumalaa (1)
Uusi Israel
Jumalan hallinta siunaukseksi
Vaino (1,2)
Pietari vankilaan (3–4)
Seurakunnan esirukous (5)
Itsekorotuksen tuomio (20–23)
Jumalan hallintavallan salaisuus (2,11)
Selitys iankaikkisuudessa (24)
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Rukoileva seurakunta ja enkelit (6–10)
Rukous epäilyjen keskeltä kuullaan (12–17)
Enkelit palvelevat (7–10,23)
Jumala avaa ja sulkee (10,16)
Varoitus
Esimerkki rakkaudesta, joka voittaa pimeyden vallan
Entä sinä

Opiskelukysymyksiä
1. Mitä opimme Jumalan työtavoista siinä, että Jaakob mestattiin mutta Pietari vapautettiin
ihmeen kautta vankilasta?（2,11）
2. Mitä seurakunta teki, kun Pietaria uhkasi kuolemantuomio?（5）
3. Kuinka suuri oli rukoilijoiden usko?（15）Mitä voimme oppia siitä, että Jumala kuuli
kuitenkin heidän pyyntönsä?
4. Mitä opimme tästä luvusta enkelien olemuksesta ja tehtävästä?（7–10,15,23）
5. Mitä jakeesta 17 opimme informaation jakamisesta?
6. Mitä opimme yliluonnollisen ja luonnollisen välisestä suhteesta siitä, että pelastuttuaan ihmeen
kautta Herodeksen käsistä Pietari kätkeytyi.
7. Herodes oli edomilainen mutta silti Israelin viimeinen kuningas. Mitä seuraa siitä, että ihminen
kuvittelee itseään jumalaksi? （22,23）
8. Mikä tai kuka sinua hallitsee?
9. Millainen vaikutus oli Herodeksen vainolla seurakuntaan?（24）
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