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Uutiskirje, marraskuu 2013
Mutta me rakensimme!
Syksy on jo pitkällä ja niin on myös sairaalan rakentaminen. Seuraavalta sivulta voit lukea Malawin projektikoordinaattori Andrew Kavalan terveisiä paikan päältä.
On ihmeellistä nähdä kuvista, miten paljon paikallisia
on yhdessä tekemässä työtä sairaalan rakentamiseksi.
Rakentajamiehistä ja -naisista loistaa hehku työskennellä yhteisen päämäärän hyväksi. Erityisen suuri
kiitosaihe on myös Pastori Michael Howardin ja Kalibun
rehtori Paisley Mavutulan palkaton uurastus rakennusprojektin jatkuvassa johtamisessa.
Silti tärkeintä ei ole edelleenkään sairaala eikä
humanitäärinen apu vaan se, että Jumalan valtakunta
saa murtautua läpi, kun me kukin kuuliaisesti teemme
omalla paikallamme sitä, mitä Jumala on kutsunut
meidät tekemään. Nehemian kirja on viime aikoina
puhutellut minua. Sanballat ja Tobia pelottelivat Nehemiaa ja järjestivät tälle rakennustöihin kaikenlaista
vaikeutta. Mutta miten suhtautui Nehemia? Hän sanoo
Neh. 4:6 ”MUTTA me rakensimme muuria...” Hän ei

alistunut painostuksen alle eikä häntä voitu uhkailla,
koska Nehemia tiesi, kuka hänet oli töihin kutsunut.
Kaikesta vastustuksesta huolimatta hän päätti jatkaa
työtä päämäärätietoisesti ja asetti myös kansan kunkin
paikalleen rakentamaan muuria.
Kuuletko sinä kutsua tehdä jotakin projektin
hyväksi? Sinun paikkasihan saattaa olla vaikkapa villasukkien kutominen vanhuksille, kirpputoripöydän hoitaminen paikkakuntasi itsepalvelukirppiksellä varojen
keräämiseksi tai jos olet nettiosaaja -ehkä leskenropo.
fi nettisivujen päivitys? Tai voisitko kertoa ystävällesi/
työpaikallasi projektista tai järjestää paikkakunnallasi
tilaisuuden, johon voisimme tulla kertomaan Lesken
Rovosta. Mikään työ ei ole Jumalalle halpa-arvoisempi
toista. Näennäisesti pienilläkin teoilla on suuria seurauksia, kun Jumalan ihmeitä tekevä voima synnyttää
siunauksen niiden kautta.
leskenropo@ooa.fi tai
p. 044-740 3025
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Lue lisää takasivulta...
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Projekti-kuulumisia andrewilta 20.10.2013
” Olen niin tyytyväinen, kun kaikki näyttää siltä,
että saamme klinikan rakentamisen valmiiksi vuoden
loppuun mennessä. Viime viikolla työmiehet alkoivat
tehdä työvaihetta, joka vahvistaa rakennusta (engl.
ring beam) ja viikon lopussa seinien rakentaminen on
valmis. Puuseppien on tarkoitus alkaa rakentaa kattoa maanantaina seuraavalla viikolla. Suunnitelman
mukaisesti osa työmiehistä alkaa sementöidä loppuja
alueita ja osa alkaa rakentaa sairaanhoitajien taukotilaa. Huoneen perustukset on jo tehty.
Ostimme hyvälaatuisia teräslevyjä kattoon
viime viikolla ja myyjä myös kuljetti levyt maa-alueelle
kuorma-autollaan. Olemme myös raivanneet maa-alueen toimeentulo-ohjelman aloittamiseksi, jotta vanhuksia voidaan auttaa taloudellisesti. ”
rakkaudella Andrew
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