“LA TERRA DE JESÚS” (GEOGRAFIA BÍBLICA)
Gna. Regina Goberna

Descobrint detalls poc coneguts

Conèixer els detalls de la Terra de Jesús, amb la seva
història i les seves tradicions, aferma la nostra FE en Ell
i en el seu Evangeli. Àdhuc sovint sorprèn la
coherència entre els llocs i les paraules Bíbliques.
A partir d’ara ja us podeu inscriure, a fi de
poder tenir les fotocòpies dels mapes,
fotografies i esquemes, de cada xerrada.

Tindrà lloc els dissabtes
2016
15 octubre
19 novembre
17 desembre

2017
21 gener
18 febrer
25 març
8 abril

de 16,30 a les 18
Inscripció: Cal fer un correu a la Gna. Regina: reginagoberna@gmail.com
Donatiu: 10€ cada sessió (a pagar al Monestir)

NOTA IMPORTANT
Per tot el que fa referència a l’hostatgeria (dinar o estada) cal fer un correu a:
hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.com
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PROGRAMA DEL CURS 2016-2017
15 d’octubre: AL VOLTANT DEL LLAC SOM LA FAMÍLIA DE JESÚS
Cafarnaüm- De la família de Natzaret a la família de Cafarnaüm. Casa de Pere i ciutat, Sinagoga, i platja.
Benaurances. La doctrina de Jesús. Ell es mira el món al revés.
Tabgha. El compartir eucarístic o la multiplicació dels pans, entre TOTS
Primat de Pere. El Ressuscitat ens pregunta: M’estimes?
19 de novembre: EL VIURE CRISTIÀ
Llac - Travessar el llac amb Jesús a la barca, porta a un viure sense por.
Magdala- Pàtria de la Magdalena, empresària i apòstol dels apòstols.
Natzaret - De la Natzaret impura (lloc de tombes cananees) a la Natzaret de Déu: Basílica
(“Jaire Maria”, i el diaca Conon, parent de Jesús) església de St. Josep, sinagoga, font de la
Mare de Déu i precipici.
Tabor- De Melquisedec a Jesús transfigurat: Gruta prehistòrica i Basílica de la Transfiguració
Canà- De Daburiè (poble de la profetessa Deborà, quan comença la bíblia escrita) al Vi nou (basílica de Canà)
17 de desembre: COMPROMÍS A SEGUIR JESÚS VERS JERUSALEM
Jordà- Entrada al Regne, renovant el Baptisme al mateix lloc de Jesús (Yardenit i Bethabara)
Jericó, o el canvi d’actituds (cecs i Zaqueu)
Mar morta – Les aigües orientals que sanegen (Ezequiel)
El desert - Temptacions i vida monàstica
Betània – Els amics de Jesús (Església i tomba de Llàtzer)
21 de gener: ENTREM AMB JESÚS A LA CIUTAT DEL REGNE
Muntanya de les oliveres: David fuig quan Absalom el vol matar (Bahurim on Semeí maleeix
David), Jesús entra a Jerusalem, anant cap a la mort (Betfagé). Ascensió (mosaics dels monestirs de les
Melànies), Parenostre (la Eleona de Constantí), “Dominus flevit” (el plor de Jesús).
Getsemaní, la pregària de Jesús davant la mort injusta. Basílica i Hort de les Oliveres.
Gruta de la família de Marc, per a guardar les collites d’olives(?). La pitjor de les traïcions.
Tomba de Maria, al Cedró. Amb Ella, vers el cel.
18 de febrer: LA NOVA JERUSALEM
La font de Guión (on va ser ungit Salomó) i restes del palau de David. El nou regnat de Jesús.
La fi del Temple. Mur de les lamentacions, i pedres autèntiques del Temple (a interior de
l’arc de Wilson). Amb Jesús una nova religiositat.
Els miracles de la LLIBERTAT: piscines de Betesda (paralític) i de Siloè (cec)
La santa Sió cristiana (la Mare de Déu Assumpta).
Cenacle o l’ AMOR de Jesús, fins a l’extrem.
25 de març: ABANS DE RESSUSCITAR CAL MORIR
Haceldama el Camp de Sang (el Tofet, maleït, del profeta Jeremies). Monestir ortodoxe de St.
Onofre, i grutes on s’amagaren els apòstols i els primers ermitans.
Galicantu. Jesús passa la nit a la presó de la casa de Caifàs (procés jueu)
El Litóstrotos, i el Strution, sótanos del Palau de Pilat (procés romà)
La via dolorosa viure el VIACRUCIS amb el Cirineu i les dones.
La tradició del Sant Sepulcre (¿com s’ha conservat el lloc, després de la mort de Jesús?)
8 d’abril: RESSUSCITEM AMB ELL
Sant Sepulcre: La MORT és VIDA. Capella d’ Adam, de la “calavera”(pedra del Gòlgota vista
des de baix) i vista circular de la pedra. Capella de la Mare de Déu i les dones. Capella de
Longinos (s’identifica amb el Centurió que va confessar Jesús Fill de Déu) Capella de quan li
treuen els vestits. Capella de les burles.
El CALVARI, el cim on fou plantada la Creu de Jesús. La Mort del JUST, el FILL de DÉU.
La cripta de Sta. Elena (antiga cisterna on tiraven les creus): el bisbe St. Macari de Jerusalem i
Sta. Elena, al concili de Nicea.
Sepulcre de J. d’Arimatea, restes autèntiques.
Betlem- De David el pastoret, a Jesús, adorat pels pastors. Basílica. De Constantí als nostres dies.
Ain Karem - Déu ens visita. Amb Maria, VISITEM geogràficament, la seva terra, per aprendre a VISITAR.
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