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Esiintyjät

Huom! Päivitämme esiintyjälistaa Kesäjuhlien lähestyessä. Katso tuoreimmat tiedot kesäjuhlien ohjelmasta! 

Mal Fletcher
Mal Fletcher varustaa ja haastaa kohtaamaan muutoksen

Lontoossa asuva Mal Fletcher on australialaissyntyinen vaikuttaja, kirjailija, liikkeenjohdon ja
viestinnän asiantuntija, konferenssipuhuja ja tuottaja. Hän on ollut uranuurtaja monissa
johtajuusverkostoissa ja on puheenjohtajana Lontoossa sijaitsevan 2020 Plus –projektissa, jonka
tavoitteena auttaa liike-elämää, viestimiä ja yhteisöjä varustautumaan tuleviin muutoksiin,
erityisesti vaikeina aikoina.

Lue lisää...
 

Kalevi ja Leena Lehtinen
Suomen vapaakirkon kesäjuhlilla Joensuussa Kalevi ja Leena Lehtinen ovat mukana eri
tilaisuuksissa perjantaina ja lauantaina (3. – 4.7.2009).
Evankelista, rovasti Kalevi Lehtinen (73) on tullut uskoon 16-vuotiaana 1952. Hän on
tunnetuimpia suomalaisia julistajia maailmassa. Hän on toiminut evankelistana,
nuorisotyöntekijänä, julistajana yli 50 vuotta. Tunnetuksi Kalevi Lehtinen tuli Missio Helsingin
aikana, jolloin hän toimi evankelista Billy Grahamin tulkkina Helsingin Olympiastadionilla.
Lehtinen on tunnettu laajoista missioista Virossa, Venäjällä ja muissa maissa. Lehtisen kirjoja on
painettu useilla kielillä yli miljoona kappaletta. Vuonna 1987 Kalevi Lehtinen palasi alkuperäiseen
kutsumustyöhönsä, evankelistaksi. Hän toimii Agape Europen kiertävänä evankelistana
järjestäen muun muassa missioita yhteistyössä eri seurakuntien kanssa. Kalevi Lehtinen on tullut
tutuksi myös vapaakirkollisille eri missioissa ja Kesäjuhlien puhujavieraana. Joensuussa hän on
ollut puhujana kaksilla Vapaakirkon kesäjuhlilla ja Missio Joensuussa. 
Kalevi Lehtisen yhtenä tehtävänä on evankelioimisnäyn levittämiseen. Hän opettaa Raamatun
kirjoja ja suuria kokonaisuuksia opettamisesta. Kalevi ja hänen vaimonsa Leena toimivat
työparina julistajina. / KK

Kuvateksti: Kalevi ja Leena Lehtinen evankelioivat ja julistavat Kesäjuhlilla Joensuussa.
 

Hillel Tokazier
Hillel Tokazier konsertoi Joensuussa kesäjuhlilla

Tunnettu pianovirtuoosi, laulaja ja säveltäjä Hillel Tokazier konsertoi Vapaakirkon kesäjuhlilla
Joensuun Areenassa heinäkuussa.
-  Konsertissa tullaan kuulemaan muun muassa Itä-Euroopan juutalaisten pelimannimusiikkia,
psalmilauluja sekä uusia hengellisiä lauluja tuoreimmalta, tänä vuonna ilmestyneeltä
Lääke-äänitteeltä, lupaa taiteilija.
- Laulut viestittävät anteeksiantamusta, toivoa, iloa ja rauhaa sekä uskoa huomiseen, kuvailee
Tokazier.
Joensuu on Tokazierille entuudestaan tuttu esiintymispaikkana. Hän on kuulunut muun muassa
Gospel-festivaalien taiteilijakaartiin.
- Joensuu on mukava paikka. Siellä on iloisia ihmisiä, kehuu taiteilija kesäjuhlakaupunkia. 
Tänä vuonna kesäjuhlat on nimetty Armon areenaksi. Armon areena tuo Tokazierille mieleen
läsnä olevan Jumalan armon.

Teksti: Irmeli Teppo

Kuvateksti: Hillel Tokazierin laulut viestittävät anteeksiantamusta, toivoa, iloa ja rauhaa.
 

Healing Rooms
Rukousklinikkaa maistellaan Joensuussa

Parantumisen puolesta rukoilemiseen keskittyvä rukousklinikka tekee tuloaan Joensuuhun.
Taustalla on kansainvälinen, eri seurakuntien yhteinen toimintamuoto Healing Rooms (HR).
Maistiaisia rukousklinikasta on luvassa Suomen Vapaakirkon kesäjuhlilla lauantai-iltana 4. 7.
Suomeen HR-rukousklinikkatyön tuoneet Markku ja Susanne Laitinen kertovat
rukousklinikkatyöstä ja demonstroivat rukouspalvelun lauantaina kello 13.00–14.30
Vapaakirkossa. Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan ja kuulemaan työstä lisää. 
Laitiset kertovat, että HR -työssä rukoillaan fyysistä ja psyykkistä parantumista ja sisäistä
eheytymistä tarvitsevien puolesta. Eri seurakunnista tulevat kristityt toimivat yhdessä ja järjestö
varustaa heitä olemaan Jeesuksen parantavan rakkauden kanavina. Jos on sairautta, masennusta, surua tai vastoinkäymisiä,
kaikki ovat tervetulleita matalan kynnyksen rukousklinikkaan. Ehtoja tulemiselle ei ole. Suomessa näitä rukousklinikoita on jo 12
paikkakunnalla.

- Viikoittain saamme todistaa Healing Roomeissa Jumalan parantavan käden kosketusta ja pelastumisia, Laitiset iloitsevat ja
kertovat pari esimerkkiä.
- Jotkut ovat kokeneet täydellisen parantumisen - polvi, joka äsken ei toiminut, toimii nyt moitteettomasti. Joku toinen taas kokee
Jumalan voimakkaan kosketuksen - parantuminen on selvästi edistynyt, mutta ihminen kokee edelleen olevansa toipilas. 

Kuvateksti: Markku ja Susanne Laitinen tuovat rukousklinikan Kesäjuhlille Joensuuhun.
 

Camp Kirkland Gospel Big Band

Yhdysvaltalainen Camp Kirkland Gospel Big Band vierailee Suomessa 
toista kertaa. Orkesterin kapellimestarina on Camp Kirkland. Hän on yksi
Yhdysvaltain tunnetuimpia ja arvostetuimpia hengellisen musiikin tekijöitä ja
opettajia. Camp Kirkland työskentelee Nashvillessä, joka tunnetaan
kantrimusiikin kotipaikkana. Orkesteriin kuuluu 15 jäsentä. Kokoonpanossa
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on rytmi-, trumpetti-, pasuuna- ja saxofonisektiot ja laulusolisti.

Lue lisää...
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