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Tämän päivän evankeliumi pitää meidät vielä kiinni pääsiäisen sanomassa ja ylösnousemuksen päivässä.  
Matteus näyttää meille, miten Jeesus tapasi naiset, jotka olivat juoksemassa kohti sitä taloa, jossa 
opetuslapset olivat.  Jeesus sanoo naisille: ”Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää 
lähteä Galileaan.  Siellä he näkevät minut.” Opettaja haluaa, että ylösnousemuksen evankeliumia 
julistetaan ja että ”hänen veljensä” tapaavat hänet.  Tämä kutsu esitetään kaikille hänen oppilailleen.  Itse 
asiassa jokaisen sukupolven täytyisi kulkea omaan Galileaansa tapaamaan Ylösnoussutta.  Sellaisista, jotka 
haluaisivat estää pääsiäisen sanoman julistamisen, ei ole kuitenkaan puutetta.  Evankelista kertoo, että 
uskonnolliset johtajat, jotka olivat peloissaan vartijoiden kertomuksen vuoksi, lahjoivat heidät rahalla ja 
suostuttelivat heidät valehtelemaan, että opetuslapset olivat ottaneet Jeesuksen ruumiin heidän 
nukkuessaan.   
 
On siis olemassa kaksi vastakkaista todistusta: kaksi köyhää vaimoa vastassaan paljon uskottavammat 
vartijat.  On hyvin merkittävää lukea tämä evankeliumi: maailma haluaa pitää haudan suljettuna.  Valheet ja 
lahjonta palvelevat sitä, että uutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta ei leviäisi.  Pahuuden ruhtinaan täytyy 
turvautua kaikenlaiseen mahdolliseen taktiikkaan, jotta vapauttava sanoma ei leviäisi siitä, että elämä on 
voittanut kuoleman ja rakkaus toisiin ihmisiin on voittanut itserakkauden.  Pääsiäisestä lähtien jokainen, 
joka kertoo sanomaa vapautuksesta, voidaan viedä kuninkaiden ja tuomareiden eteen tuomittavaksi.  
Meidän maailmassamme vallitsee kuoleman kulttuuri, joka alkaa hallita jo ensimmäisistä elinvuosista 
alkaen.  Se opettaa meitä itsekkäiksi ajattelemaan vain itseämme, väheksymään toisia ja karttamaan niitä, 
jotka kärsivät.  Kuoleman kulttuuri oikeuttaa myös kuoleman markkinat: ruoka piilotetaan nälkäisiltä, 
alistuneille annetaan huumeita, vihaisille myydään aseita.  Ja ihmiset kuolevat, ihmiset kuolevat eri tavoin 
kaikkialla maailmassa.  Uskomme, että he kuolevat eri syistä, mutta luonnos on sama: kuoleman kulttuurin 
suunnitelma, joka haluaa tehdä ihmisistä alusta alkaen tyhmiä ja itsekkäitä tehdäkseen heistä orjia.  
Pelottelu ja korruptio haluavat hiljentää elämän evankeliumin.  He eivät pystyneet hiljentämään Herraa 
Jeesusta, joten he tappoivat hänet.  He haluavat hiljentää myös hänen oppilaansa. 
 
Älä pelkää! Jopa kaksi köyhää naista, jotka olivat täysin kuuliaisia evankeliumille, riitti voittamaan 
uskonnollisten johtajien salajuonen.    


