
Zgodovinski dokazi
za Jezusovo smrt in
vstajenje

Iz zogodovinskih
virov lahko
razberemo, da je v
času Jezusovega
trpjenja in smrti bil v
Judeli na oblasti
Poncij Pilat, ki je bil
na to mesto
imenovan leta 26 po
Kr. 
O Ponciju Pilatu
poroča tudi  Jožef
Flavij, ki poroča, da
je dal Pilat zgraditi
akvedukt za oskrbo
Jeruzalema z vodo,
stroške pa je pokril
kar iz tempeljske
zakladnice.
Množične proteste
ob tem pa je ukrotil
z vojaško silo.

Molitev 

Poročilo o Jezusovem vstajenju 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,1-9)

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v
temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba.
Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki
ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in
ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla
ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi
učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl
povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi
Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki
so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih,
temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni
drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista
še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih.

Kadar razmišljamo ali govorimo o Jezusovem vstajenju ne
moremo najti dokazov v "naravoslovnem smislu" ampak so nam
v pomoč pri razumevanju velikonočne skrivnosti osebna
pričevanja. Iz evangelijev imamo poročilo, da so v
velikonočnem jutru prišle žene in učenci h grobu in našle
prazen grob. www.kateheza.com
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Flavij


DUHOVNE
DROBTINICE

Nekoč je nek učitelj
vprašal svoje učence:
"Kaj menite kje
prebiva BOG?" Učenci
prepričani, da vedo
pravi odgovor so
dejali: BOG PREBIVA
POVSOD! 

IN ODGOVORIL JIM JE:
"NE BOG PREBIVA LE
TAM KJER MU
PUSTIMO VSTOPITI,
ČE BOGU NE
ODPREMO VRAT
OSTANE ZUNAJ ... in
prav enko beremo v
Razodetju: "Glej
stojim pred vrati in
TRKAM. ČE KDO SLIŠI
MOJ GLAS IN ODPRE
SVOJA VRATA BOM
STOPIL K NJEMU IN
VEČERJAL BOM Z NJIM
ON PA Z MENOJ" 

BELA NEDELJA

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Ime bela nedelja (lat. Dominica in albis) izvira iz starokrščanskih
časov, ko so novokrščenci, ki so prejeli zakrament sv. krsta med
velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči prihajali k
bogoslužju v belih oblačilih. Uporaba belih oblačil, ki so
znamenje čistosti, je izpričana od 4. stoletja, poseben pomen pa
so dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči
uvedli skupinsko prvo obhajilo. Bela barva ima v bogoslužju
močen simboličen pomen; je seštevek vseh barv mavrice,
polnost nerazlmoljene svetlobe, izraža začetek in konec, polnost
in praznino.

Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta 2000 na nedeljo po
veliki noči, razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob
tej priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej
Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na
javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o
Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini
Kovalski.
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. velikonočne nedelje kaže na
simbol zveze med zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo
odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom zakramenta krsta so pri
novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost
sprave med Bogom in človekom.
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