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Joulun sanoma

Jeesus oli joukkuepelaaja
’Jouluna Jumala syntyi, paras poika pakkasella...’ Näin
kertoo vanha suomalainen
kansanruno Jeesuksen syntymästä. Jeesuksesta pikkuvauvana seimikapaloissa on
kirjoitettu niin paljon, että
ajattelin kirjoittaa hänestä
pari sanaa aikamiehenä.
Oletko tullut ajatelleeksi,
että Jeesus oli joukkuepelaaja. Jeesus kokosi itselleen kokonaisen joukkueen
suorittamaan yhteistä tehtävää. Oikeastaan tuo joukkue
oli suurin piirtein jalkapallojoukkueen kokoinen, lisättynä yhdellä vaihtomiehellä.
Ja Jeesushan oli tietysti tuon
joukkueen valmentaja.
Jos Jeesus saarnaisi tänä
päivänä ihmisten joukossa,
hän taatusti vertaisi itseään hyvän paimenen sijasta
hyvään valmentajaan. Sillä
nykyajan kedoilla ja vihreillä
niityillä säntäilee villaisten
lampaiden sijasta monenkokoisia ja -ikäisiä jalkapalloilijoita, jotka hyvien valmentajien ohjauksessa yltävät mitä
hienompiin suorituksiin.
Itse asiassa Jeesuksen
joukkueeseen eivät kuuluneet vain ne kaksitoista
opetuslasta, vaan tuohon
joukkueeseen on kutsuttu

Lehdestä
napattua
On suorastaan ”vaarallista”
lähteä selailemaan vanhoja
sanomalehtiä. Niistä nimittäin ei tahdo hevillä päästä
eroon, kun löytyy niin paljon
hämmästyttäviä ja hauskojakin juttuja. Ne kertovat
paljon journalismissa tapahtuneesta kehityksestä,
mitä kaikkea ei mielellään
hyväksy. Seuraavat pari lainausta osuivat muun tutkimisen lomassa silmään.
Keskipohjanmaa kirjoitti
10.6. 1951 HIFK-KPV (3-5
– maalit Veikko Salo 3 ja
Mikko Vacklin 2) ottelusta:
”Ottelun aikana sattui pieni
välikohtaus. Ensi puoliajalla pieni joukko rähinitsijöitä piti yllä suukopua
huudellen törkeyksiä pelaajista ym. Tauolla yleisö
vaati näitä poistumaan,
mutta kun se ei auttanut
järjestysmiesten toimesta
kutsuttiin piiska-auto ja
hulinoitsijat poistettiin.”
Saman lehden nimimerkki
Pedro oli käynyt KPV:n
juniorien harjoituksissa ja
kirjoitti 20.8. 1953:
” Innokkaina olivat ”Väiskin” nappulat ympärilläni
kuultuaan, että tästä kirjoitetaan Keskipohjanmaahan. Lopulta Paavolaisen
oma ”kasvatti” Jussi huusi
innokkaasti: ”Paa lehteen
munki nimi”, ja tuossa se
nyt sitten tuli – Jussin mieliksi.”

aivan jokainen – me, jotka
nyt elämme , niin kuin edesmenneet ja myös tulevat sukupolvet. Kaikki me olemme
kutsuttuja Hyvän Valmentajan ohjattaviksi kulkemaan
elämän matkaa kohti taivaan
kirkkautta. Sillä taivaan
vihreille niityille Jeesus tuli
meitä kutsumaan. Siksi hän
syntyi jouluyönä tallin hämärään ja kuoli Golgatalla.
Siellä kuolinkamppailukentällä ihmisten solvauksien
lentäessä, hän teki historiaa.
Hän todella toteutti muskettisoturien tunnuslauseesta
sen jälkimmäisen: ...’ yksi
kaikkien puolesta!’ Jeesus
kuoli, jotta meille avautuisi
tie taivaaseen.
Ehkäpä siellä taivaan viheriöillä me KPV -97 -poikien
äiditkin kerran kikkailemme
ja pallottelemme niin, ettei
paremmasta väliä, niin että
poikakultamme voivat vain
ihaillen ihmetellä. Vaikka
mukavaahan se nytkin oli
pelata poikiamme vastaan
verenmaku suussa. (Muille
kuin mukana olleille tiedoksi,
että KPV -97 - pojat pelasivat
lokakuussa äitejänsä vastaan
Kipparihallilla. Ottelu päättyi kaikkensa antaneiden
äitien tappioon 0-7)

Jeesus halusi hyvänä valmentajana huolehtia myös
joukkueensa hyvästä yhteishengestä, siksi hän opetti
monia
kuolemattomiksi
muuttuneita lauseita, mm.
sen että: ’kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille,
tehkää te heille.’ Tämä on
hyvä muistaa palloa pelatessa ja muutenkin elämän
pelikentillä.

Siunattua joulua Sinulle ja
perheellesi ja Hyvää joukkuevuotta 2007!!
Päivi Lapinoja
Joelin (KPV -97) äiskä

