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A Jézus-ösvény logójának eredete
E logó szeretné kifejezni életünk Istenre való utaltságát. Ennek kife-
jezésében a fogyatékkal élõ, nálunk táborozó fiatalok segítettek. Az
egyik csoportnak ez a neve: verebek. Ez az elnevezés Máté evangéliumá-
nak 10. fejezetére utal, melyben Jézus arra tanít, hogy senki nem árthat
nekünk, mert életünk Isten kezében van. Itt mondja el, hogy egy fillérért
két verebet adnak, mégsem hull le egy sem a földre a Mennyei Atya
tudta nélkül. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél. Ezért e
logó biztat, hogy bátran haladjunk életünk Jézus-ösvényén, hiszen most
is, de halálunk után még foghatóbban az Atya kezében vagyunk.
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Jézus nyomában

Kétezer éve nagy változás történt
ebben a világban. Az emberiség nagy
családjában megjelent valaki, aki
tökéletesen egyetértett Isten terveivel,
teljes mértékben Isten elképzelései
szerint élt és cselekedett. A démonok
fejvesztve menekültek, a betegek meg-
gyógyultak, a megfáradtak, szomorúak
szívébe békesség költözött, a bûneik
rabságából szabadulni vágyó emberek
rátaláltak a szeretet szabadságára. Aki
megismerte, megszerette és követte õt,
örömmel csatlakozott hozzá, és a társa
lett abban az új emberi közösségben,
amely általa és körülötte megszületett.
Azóta más már ez a világ. Sokan élnek
közöttünk, akik hozzá hasonlóan
készek mindig megbocsátani, áldoza-
tosan szeretni, életüket mások szol-
gálatára szentelni, ezáltal az emberek
nagy közösségében Isten jóságát
tükrözni, az õ békéjét sugározni. Isten
Országa ma már nem csak ígéret, nem

csak eljövendõ valóság, amit várunk
(=Mennyország), hanem itt van
köztünk, elkezdõdött, jelen van és
növekszik, népesedik.
Mindez azért lehetséges, mert Jézus
Isten akarata szerint, vele egységben
és szeretetben járta végig közöttünk
életútját Betlehemtõl a Golgotáig és a
dicsõséges feltámadásig. Mi is
ugyanígy akarjuk végigjárni életünk
útját, Jézus társaként, az Atya szeretõ
gyermekeként, hogy általunk is meg-
valósuljon és növekedjék Isten új
országa. Ezzel a lelkülettel, hittel és
örömmel járjuk végig a Jézus-
ösvényt a kolontári Betlehemi
Barlangtól a Somló-hegyi Öröm
Útjáig. 

Dr. Tarjányi Béla 
biblikus professzor, 

Szent Jeromos Katolikus
Biblia-Társulat elnöke



Olasz Ferenc ars poétikája nekem is
teremtõ erõt kölcsönzött. Nem kellett
mást tennem, mint belenézni a somlói
táj arcába és meglátni benne a szépség
és szeretet templomát. Nem emberi
arcvonást tükröz és nem is földrajzi
képzõdmény csupán. Inkább a Pannon-
és az õstengerek elõtti lét érintése. A
létezés feletti örömünnep (õsszületések -
barlangi találkozások - betlehemi bar-
lang, mint a megszületett élet feletti
ujjongás helye…). A felfedezés, hogy
itthon vagyok. Magához vonz a ter-
mészet gyönyörû temploma, mely Isten
és az ember otthona.

"Betlehembe ne
menjünk,…" hir-
deti az “Ige meg-
testesült” kezdetû
é n e k ü n k .
"Föltaláljuk jelen
e szent oltáron, s
magasztaljuk…" A Hozsanna e kará-
csonyi éneke a templomi szentmisékre
utal, melyek során a fehér ostyában
Jézus újra megtestesül, jelenvalóvá lesz.
A kolontári betlehemi barlangban lehet
szentmisét bemutatni és megtapasztalni
Jézus jelenlétét. De önmagában a Jézus-
ösvény bemutatóhelyei is szeretnék
közelebb hozni a mai emberhez Jézus
életét. 
Ezt a zarándokutat (Kolontártól a
Somló-hegy csúcsáig, Jézus születésétõl
a feltámadásig) szeretné bemutatni kis
füzetünk.

Jézus születési helye a
betlehemi barlangban

A Jézus-ösvény elé

Betlehembe ne menjünk… 
Olasz Ferenc magyar örökség díjas

fotómûvész szerint az õ képei a hitrõl, a
lélek csendjérõl vallanak vigaszul
életünk mulandósága ellen. E képek
belekiáltanak az Isten-nélküli világba.
Újfajta templomot kell építenünk: a
szépség és szeretet templomát, hogy
mire Isten visszatér, készen találja azt,
hogy már csak a gyertyákat kelljen
meggyújtani benne. De addig még sok
teendõnk van, mert elvették az
ünnepeinket és késõbb döbbentünk rá,
hogy ezáltal elvették a hétköznap-
jainkat is. A kiüresedett ünnep-pótlékok
helyett meg kell teremtenünk az
ünnepek varázsát, a lélek ünnepeit. Így
az ünnepek Isten-jelenléte teremtõ erõt
kölcsönöz, hogy visszaadjuk a minden-
napok szakralitását is.

Keletkezése

Az ötlet a 2007. évben kezdett el
"csírázni", amikor az egyik paptestvér
említette, hogy a németek az õ Biblia
évükben építettek egy Biblia falut.
Készülve a 2008-as évre, ami a Biblia
éve volt, felmerült bennem egy hason-
ló ötlet. Látva több osztrák tematikus
utat alakult ki a gondolat, hogy Jézus
emlékhelyeinek a mását kis hazánkban
is fûzzük fel egy zarándokútra. A
Biblikus Zarándokút, a Jézus-ösvény
2008. október 5-re alapjaiban
elkészült.



Motiváció

Minden hívõben él a vágy, hogy
érinthesse Üdvözítõnknek, Jézusnak
"lábnyomát". A szentföldi emlékhe-
lyek segítenek visszaidézni Jézus
életét, egy-egy fontos cselekedetét.
Bennem is él ez az álom, ha a
Szentföldre nem is jutottam el. A hívõ
meghívást kapott arra, hogy környe-
zetét Isten országává, "Szent Földdé"
tegye. Ezt a jézusi szeretet elsõségé-
vel, aktivitásával, áldozatosságával,
kapcsolatainak lelki gazdagságával
teheti meg. Mivel gyenge emberek
vagyunk, kellenek a fogódzók, a tám-
pontok. Zarándokolni sem azért
megyünk, mert nagy hívõknek tartjuk

magunkat, hanem mert gyengék va-
gyunk, irgalomra szorulunk. Ez a
Somló-Kereszt orientált Jézus-ösvény
sem más, mint elesettségünk és végte-
len Istenre utaltságunk foglalata. Jé-
zus életének eseményeit visszaidézve
segíthet, támpontot adhat Jézus e
világból kiinduló Isten országa építé-
séhez. E kicsi, jelzésszerû, 13 km-es
Jézus-ösvény a 2008-as Biblia éve
megalapozottságával ad lehetõséget a
zarándoklásra, az egyes bemutatóhe-
lyeken Jézus életérõl való elmélke-
désre. A saját életünket is végiggon-
dolhatjuk a születésünktõl kezdve a
halált legyõzõ jövõnkig. Ez az út min-
den évben és minden évszakban láto-
gatható. (Szálláshely, étkezés van.)

Erdélyi, hátrányos helyzetû gyermekek énekelnek a betlehemi barlang elõtt



Hol helyezkedik el a zarándokút?

Négy helység keresendõ: Kolontár,
Devecser, Borszörcsök és a Somló-
hegy. Európában, Magyarországon,
Veszprém megyében, Veszprémtõl 40
km-t nyugatra haladva a 8-as út mellett
a Somló-hegyre érkezve helyezkedik
el a zarándokút, jelenlegi nevén Jézus-
ösvény. Ez az út Kolontártól a Somló-
hegy tetejéig kb. 13 km-en keresztül
mutatja be Jézus életét. Születésétõl a

gyermekkorán keresztül,
nyilvános mûködését és
gyógyításait bemutatva,  a
keresztúton át az öröm
útjáig vezet az út a Somló-
hegy tetején lévõ nagy
keresztig. 

Talán érdemes isten-
szomjunk tudatában rész-
ben vagy egészben végig-
járni ezt az ösvényt.
Közben több érdekes
felfedezést tehetünk a ter-

mészet és saját életünk vonatkozá-
sában. Mi is felfedezhetjük az ünnepek
lelkét, igazi tartalmát. Segít, hogy saját
mindennapi útjainkon ne profanizálód-
junk, hanem beleépítsük a jézusi
szeretet ösvényét, és így megleljük a
hétköznapok szakralitását.

Mód Miklós

Mire tanít?

A betlehemi barlang emberi születésünk
titkára, az élet védelmére utal a magzati
élettõl kezdve. Mária kútja isten-
szomjunkra, Jézusra, az élõ vizek for-
rására emlékeztet. A názáreti ház Jézus,
Mária és József otthona. A házastársi
hûséget, a családi, idõt odaáldozó sze-
retetet, a szorgalmas munkálkodást
erõsíti bennünk. Jézus nyilvános mû-
ködése saját életünk értékének felfe-
dezésére, életvitelünk he-
lyes kialakítására, közös-
ségibbé tételére tanít, mind-
ezt az abszolút biztonságot
adó Mennyei Atya távlatába
helyezve. Jézus gyógyításai
segítenek sebzettségünk fel-
fedezésében és gyógyulási
folyamatunkban, hogy lel-
künkben is járható legyen a
Jézus-ösvény. A Jézustól
kapott új világot még
áldozatok árán is érdemes
megreszkírozni. Ezért vál-
lalható életünk keresztútja. E befektetett
földi életünk profitja az új világban
megnyert saját életünk lesz. A meg nem
spórolt kereszt a derûbe, a találkozások
örömébe visz. Ezt fejezi ki az öröm útja,
ahol nemcsak a feltámadt Jézussal
találkozhatunk véglegesen, hanem
egymással is. A korpusz nélküli Somló-
hegyi nagykereszt az élet végsõ
diadalára utal: "Nincs itt, feltámadt".



Miután a kedves zarándok a Föld nevû
bolygón Devecser felõl érkezve meg-
találta Kolontár híres falvát, ezt a táblát
fogja látni.

E tábla után rövidesen balra kell fordul-
ni a Kossuth utcába, mely utcát a vil-
lanyoszlopra kitett tábla jelez. Egye-
nesen haladva hamarosan a betlehemi
barlanghoz érünk. Eme eredeti méretben

kialakított barlangot a templom elõtti
dombba süllyesztve találjuk. Elõre beje-
lentkezés alapján van misézési lehetõ-
ség benne. A Születés
Barlangjától tovább-
megyünk a Kossuth
utcán a jobb oldali
járdán, majd 155 m-t
teszünk meg a Torna-patak
hídjáig. Utunk jelzõje az Isten tenyerén
ülõ veréb kedves képe: a Jézus-ösvény
logója kíséri és mutatja a zarándokutat a
környezõ fákon és villanyoszlopokon.
A hídon átkelve még a vasúti sínek elõtt
lekanyarodunk balra, közvetlenül a
patak jobb partjára, ahol elkezdõdik
zarándokutunk elsõ szakasza a
“JORDÁN FOLYÓ MENTÉN”. A
Torna-patak (ezentúl Jordán) jobb
oldalán folytatjuk az utat egy fûvel
benõtt jól járható kétnyomsávos föld-
úton. Nagy sík mezõ van elõttünk,
gyönyörû harmóniában rendezett szán-
tóföldek, utak, erdõk, falvak képe,
benne a "Jordán folyó" csillogó csíkjá-
val, fölötte a kék ég a hófehér bárányfel-
hõkkel és a távolban a végcélunk, a
Somló-hegy a nagykereszttel magaslik. 
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Jézus-ösvény térkép Betlehemtõl 
a “Nincs itt, feltámadt” nagykeresztig



Kb. 25 perc után 1500 m-t megtéve egy
széles, autókkal is járt murvás út
keresztezi az utunkat, mely a Jordán
fölötti hídon megy keresztül. Ezt jegyez-
zük meg, mert ezen a hídon kell majd
késõbb folytatnunk az utunkat. Azonban
már látjuk is elõttünk 77 m-re a Jézus-
ösvény következõ állomását,  MÁRIA
KÚTJÁT. 

Hófehérre festett padok, hófehér virág-
tartók veszik körül a hófehér házikóban
lévõ kutat, beleilleszkedve a szintén
fehér vasúti mérföldkövek és korlátok

sorába. Kényelmes lépcsõ vezet le a
kúthoz, a forrás vize fölötti pallóról
pedig meg tudjuk tölteni kulacsunkat a
különlegesen jó ízû, édes-hûs forrás-
vízzel. Felfrissülve folytathatjuk utun-
kat, miután átkeltünk a hídon a folyó bal
partjára.(A jobb parton is lehet haladni,
de akkor késõbb egy romos hídon kell át-
kelni, nem vészes.) Ezután egy kis "víz-
esés" látható, amely változatossá teszi a
folyó haladását. 1600 m-t megyünk to-
vább, amikor elérkezünk egy újabb táb-
lához, amely jelzi, hogy a következõ sza-
kasz NÁZÁRET VONZÁSÁBAN lesz.

Itt kezdõdik a festõi várkert.
Itt jobbra a romos híd látható, balra
pedig kétfelé is ágazik az út, de ne
csábuljunk el balra a szélesebb, járt
útra, hanem továbbra is maradjunk a
Jordán bal partján. 780 m után a várkert
ligetes részéhez érünk egy fatelep
mellé. Immáron Devecser belterületén
vagyunk. Maradunk a folyó fûves part-
ján, nem csábulva el a futballpályához.
Így teljesen egyenesen átkelve az asz-
faltos úton (Pápai utca) tovább hala-
dunk a folyó bal partján és rövidesen
egy kerítéssel övezett  erdõhöz érke-
zünk, ez a papkert, benne a NÁZÁRETI
HÁZ (kb 100 m). (2009-tõl itt nyílik
bejárat a Názáreti házhoz) Még a vár-



Jézus-ösvény térkép a betlehemi barlangtól a Názáreti házig
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kertben választhatjuk a  murvás útat, de
térjünk vissza a folyóhoz az aszfaltos
úton való átkelés után (410 m).
Létezik egy másik útvonal a papkertbe:
ha az utcai fõkapun szeretnénk bejutni,
akkor az aszfaltos úton átkelve egybõl
balra kell fordulni. A járdán haladunk
tovább, míg a sírkõfaragó telephelyét
elhagyva meg nem látunk egy szürke
kaput kõbástyával (Pápai u. 17/a). Ez a
papkert egyik utcai bejárata. (Autóbusz-
szal a Batthyány u. felõl lehet bemenni.)
Mindhárom bejárathoz kulcsot kell kérni. 
Devecserben a NÁZÁRETI HÁZon
kívül még 3 Jézushoz fûzõdõ helyszín
van, melyeknek a megtekintése  szintén
szabadon választható (ez minimum más-
fél órás elfoglaltságot jelent)

1. Jézus gyógyí-
tásai a Lelki
E g é s z s é g
Szolgálatnál,
Miskei u. 47.
(régi kórház,
kb. 2 km a pap-
kerttõl)

2. Jézus nyilvá-
nos mûködése a
v i l á g o s s á g

rózsafûzér titkai
alapján a Családok
házában, az  Iskola
u.2.sz alatt, a busz-
megálló és a plébá-
nia mellett, kb. 600
m a papkerttõl.

3. A templom, az
Oltáriszentségben jelenlévõ Jézussal
való kapcsolat elmélyítésére, kb. 600 m
a papkerttõl. E három helyszínrõl  az
“Útikalauz a devecseri
jézusi helyszínekhez”
k i e g é s z í t õ n k b e n
olvashatunk.

Akár a templomnál,
akár a Názáreti háznál
fejezzük be a deve-
cseri zarándoklatot, ki
kell mennünk újra a
Pápai utcába, mely kivezet a 8-as útra.
Itt újra áthaladunk a Jordán hídon, majd
a sorompóval védett vasúti síneken
átérve a 8-as út bal szélére fordulunk a
forgalommal szemben. Itt a jobbra
leforduló sáv kezdetéig megyünk
(kb.50-100 m). Ezután érdemes átkelni
a  8-as úton és átérve az út szélén a
füves részen továbbhaladni. Ez az
egyetlen veszélyes része a zarándokút-
nak. A rendõrség  javaslata alapján
érdemes 2 embernek zöld közlekedési
mellényt ölteni. (Számtalan dolgozó kel
át itt mindennap, de baleset még nem
volt.) Azért legyünk  nagyon körültek-
intõek. A Gallus vállalat kerítése mellett
haladunk kb.350 m-t. Majd 90 métert
haladunk csak tovább a 8-as fõút mel-
lett, míg a túloldalon a kerítés véget ér



Jézus-ösvény térkép a Názáreti háztól a Somló-hegyi nagykeresztig
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és egy fiatal fenyõerdõ kezdõdik.
Érdemes az elsõ füves 2 fasor közé
bemenni. Az erdõben az aljnövényzettõl
egy sorban megtisztított ösvényen a

fiatal fák katonás sorfala között  me-
gyünk kb. 210 m-t, majd a képen látható
útra fordulunk jobbra. Errõl az útról pe-
dig a ritkásabb részen érdemes kimenni
balra, hogy a szántóföld (mezõ) szélén
az árok felé tartva a borszörcsöki útra
érjünk. Ez nehezebb terep kb.130 m. 
Innen megint nyílt terepen haladunk.
Elõttünk magasodik a Somló-hegy,
amelyet ezentúl már nem fogunk szem
elõl téveszteni. A Csigere-patak mentén
kell nyugat felé, bal irányba haladni 330
m-t. A patak bármelyik oldalán halad-
hatunk. Itt több a nehéz terep. Az utolsó
szakaszon már kényelmesen sétálhatunk
680 m-t egészen a régi Devecser-
Borszörcsök útig, amelyet  egy romos
hídnál keresztezünk. Ezután térünk rá
jobbra egy széles földútra,  ez  kb. 860
m után rávezet a Borszörcsökre
bevezetõ aszfaltos mûútra. Ezen kb.
1600 m-t kell megtenni és máris
beértünk Borszörcsök fõutcájára,
melyen a nagy jobbkanyarig megyünk. 
Bal oldalon áll a kálvária kápolna a
fából faragott stációkkal, amely a
következõ állomásunk lesz. A stációk

különlegessége, hogy közeli "felvétel-
ben" Jézus és a többi szereplõ arcán
keresztül fejezi ki a történéseket. Az is
érdekes, hogy a stációk sorban nem a
dombon lentrõl felfelé, hanem fentrõl
lefelé (cikk-cakkban) követik egymást.
(Errõl külön füzet kapható.)
A kálváriadomb aljában balra egy mo-
dern játszótér van, s annak hangulatos
kis fahídján át folytatjuk az utunkat
ugyancsak az aszfaltos útra térve. Itt
balra fordulunk kifele haladva

Borszörcsökrõl. Utunkat, fák, ligetek
teszik széppé. 200 m múlva egy árnyas
helyen gyönyörûen karbantartott útszéli
keresztet látunk, amelyhez lépcsõk
vezetnek fel. Ahogy a  Somló közele-
dik, egyre szélesebbnek és laposabbnak
tûnik. Végre 700 m múlva elérünk egy
útkeresztezõdést, ahol az egykori kükép
házikó és a Somló-térkép is található.



Itt találjuk meg a JÉZUS FELTÁMADT
táblánkat. 
Ezt követõen is a logót kell figyelni. Itt
kezdõdik az öröm útja. A szoborcsoport
a Feltámadt Jézus találkozását ábrázolja
Mária Magdolnával. 

Az utat a feltámadt Jézus életének stá-
ciói szegélyezik faragott faalakokkal,
útjelzõ táblákkal: nem tévedhetünk el!
1100 m-en keresztül az egyre mere-
dekebbé váló keskeny útely váltakozva
murvás, földes és köves. Szõlõk és

présházak között  kanyarogva haladunk
a Szent Margit körútig. Közben a
Feltámadt Jézus találkozik 

Tamással

az emmauszi tanítványokkal,



440 m után érkeztünk a Margit kápol-
nához, amely mellett a Péterrel való talál-
kozás látható. Itt egy viszonylag széles,
enyhén emelkedõ térre jutunk, ahol

parkoló és pihenõhely is van, borvételi
lehetõséggel. Innen tábla mutatja az utat a
kilátó felé, egyben az utolsó Feltámadt
Jézus tábla felé, mely a kilátó magassá-

gában található. Ehhez a szakaszhoz kell
igazán az energia. A térrõl a templom
mögött induló keskeny kaptatón kell
jobbra fölfelé indulni. Két házat elhagy-
va rögtön beérünk az erdõbe, ahol utunk

romantikussá, ám meredekké válik. Ha-
talmas köveken lépdelünk, szerencsére a
fák hûvös árnyékában. 
Ez egy nehezebb szakasz, többször is

és Péterrel.



meg kell állni pihenni. 350 m után végre
felérünk egy nagy lankás-virágos rétre,
amely óriási gallérként veszi körül a
Somló csúcsát. 

A hegytetõig még 380m van hátra.
Selymes fû között, kényelmes, enyhén
emelkedõ földúton egyenesen átvágunk
a réten és most  az utolsó, rövid, de
meredek szakasz következik. A hegy-
oldalból vágott meredek lépcsõkön
jutunk föl a hegy óriási platójára, ahol
megpillantjuk a JÉZUS ÉL táblánkat.
A tetõn felérünk a hatalmas kereszthez,

aljában Szent István királyunk külön-
leges hófehér-arany szobrával. Pihenõ-
helyek, focipálya, tûzrakóhelyek vannak
itt kialakítva, kerti WC teszi komfor-
tossá a pihenést. A hegy tetején a kilátó
és a büfé a nyári idényben üzemel. Innen
fentrõl pompás kilátás nyílik a környezõ
területre. (Részletes leírás a Helység
varázsa c. kiadványunkban olvasható.)

Ha szerencsénk van, zarándokutunk
méltó befejezéseként a naplementében
gyönyörködhetünk a kilátó tetejérõl. Ha
vonattal szeretnénk Devecser, Kolontár
felé vissszatérni, akkor a Margit kápol-
náig ugyanezen az úton lemegyünk,
jobbra a taposó kút felé fordulunk és
Somlóvásárhelyt vesszük irányba. 

Rácz Katalin



A Családok házában (Devecser, Iskola
u. 2.) található a Biblia kiállítás öt
állomása, amelyek a világosság
rózsafüzér titkaira, vagyis Jézus nyil-
vános mûködé-sére épülnek. Ez a kiál-
lítás a Jézus-ösvény avatására készült a
Biblia évében (2008. október 5.).
November végéig a maga egészében,
késõbb részleteiben tekinthetik meg az
ide látogatók. 

A nagyterembe belépve jobb oldalon
egy káprázatos, elmélkedésre indító olaj
festményt látunk. Ezt a képet Boldizsár
Zsolt festõmûvész, egyben egyesületi
tagunk készítette. A festmény Jézus
megkeresztelkedését ábrázolja, melyet
körülölelnek az elmúlt években meg-
keresztelt gyermekek fotói. Az alkotás
mellett látható a kereszteléshez szük-
séges gyertya, fehér kising, keresztelési
víz. A falakon térképeket látunk, ahol
nyomon követhetjük  Jézus utazásait,
tanításainak helyszíneit. A kánai
menyegzõ képét házaspárok fényképei
veszik körül. A hegyi beszéd egy
illusztrált bibliai oldalon mutatkozik

meg. A kinyitott ablakban a tanító Jézus
látható. Tekintete azt sugározza, hogy Õ
mindig jelen van, csak oda kell figyel-
nünk rá. Az oszlopon kiemelve
olvashatóak a hegyi beszéd részletei.
Jézus színelváltozása a következõ kép,
ahol Jézus  táborhegyi átváltozását
láthatjuk. Itt mutatta meg a három apos-
tolnak isteni mivoltát.
Majd az utolsó vacsoráról egy elkápráz-
tatóan életszerû ikon tárul elénk. A
Jézus-ösvény logója minden helyszín-
nél jelen van, ez kapcsolja egybe zarán-
dokutunk állomásait.

A Lelki Egészség Szolgálatnál Jézus
gyógyításait láthatjuk. Ez a kiállítás az
elõtérben és a terápiás helyiségben van.

ÚÚttiikkaallaauuzz aa ddeevveeccsseerrii jjéézzuussii hheellyysszzíínneekkhheezz

JJéézzuuss nnyyiillvváánnooss mmûûkkööddééssee,, ggyyóóggyyííttáássaaii,, aa ddeevveeccsseerrii tteemmpplloomm



Ebben az épü-
letben a veszp-
rémi egyház-
megye család-
irodája és lelki
segítõ szolgála-
ta mûködik. Az
elõtérben és a
rendelõhelyi-
ségben Jézus
gyógyításairól,

tevékenységérõl láthatunk képeket. Egy
"patika" is üzemel ezen a kiállításon,
mégpedig a Biblia patikája. Gyógysze-
res dobozokban gyógyszerek helyett
evangéliumi mondatokat találhatunk,
amivel a lelkünk biztos gyógyulásra
számíthat feltéve, ha ezekkel a "gyógy-
szerekkel" napi szeretetünk kifejezését
motiváljuk. 
A devecseri római katolikus templom
sík területen, a város központjában fek-
szik. A korábbi Szent György templomot
a törökök lerombolták. A török rombolás
után 1749-ben készült el a mai templom
a toronnyal együtt. A két kiugrasztott
rezalit oszlop függõlegesen három rész-
re osztja a templomot, amibõl kiemel-
kedik a torony. A templomban található
ablakok barokk hegedûablakok késõi
változatai. A toronyórát, melyet a buda-
pesti Müller János készített, 1900-ban

helyezték fel a toronyba. A karzaton
foglal helyet az orgona, melyet Angster
János épített. Az oszlopokat füzérekkel
és volutákkal tarkított, színesen festett
stukkó díszíti, amely a barokk korszak
copf stílusa. A hajót 3-3 ólomkeretes
ablak díszíti, melyekben szentek képeit
fedezhetjük fel. A kriptát 1762-ben
kezdték el ásni. A kriptában az Eszter-
házy grófok alkalmazottai és az új temp-
lom elsõ papjai nyugszanak. A templom
bejáratának bal oldalán a devecseri
születésû Szántó Arator Istvánnnak, az
elsõ magyar katolikus bibliafordítónak
bronz emléktáblája látható. A törökök
elõl Galgócra kerül nagybátyjához.
Apja korán meghalt. Tanulmányait
Gyõrben és Bécsben végezte. 1561-ben
beállt a jezsuiták közé, majd Ausztria
r e n d t a r t o m á n y
fõnöke lett 1566-
ban.Rómában mega-
lapította az ott tanuló
magyar te-ológusok
pápai ma-gyar kol-
légiumát. A teljes
Bibliát 1605-re már
lefordította, de Znió-
várlján leégett. Újra
nekiállt, de a befe-
jezést 1612. évi ha-
lála Olmützben meg-
akadályozta.
A másik híresség, aki Devecserben élt
Gárdonyi Géza kántortanító volt. Itt írta a
Fel nagy örömre címû karácsonyi
énekünket, amely ma is gyakran fel-
hangzik sok-sok templomban. Az
1882/83-as években élt Devecser-
ben a költõ.

Dancs Karolin



JJaavvaassllaattookk aa zzaarráánnddookkllaatthhoozz
Az alábbiak programjavaslatok csupán.
Alapgondolatokat adnak a késõbbi, közös
továbbfejlesztéshez.
Elsõ megközelítés: Bibliai olvasmányok az
egyes szent helyekhez kapcsolódóan.

Elindulás a SzentföldrElindulás a Szentföldree

Ábrahám meghívása és vándorlása
Olvasmány (Ter 12,1-8.)
Zarándokének - Dávidtól
Olvasmány (Zsolt 122,1-9.)
Öröm töltött el, amikor jelezték: Indulunk az
Úr házába! 
Szentlecke (Róm 15,25-27.)
Most azonban Jeruzsálembe indulok a szentek
szolgálatára. 
Jézus megjövendöli szenvedését
Evangélium (Mt 20,17-19.)
Jézus ezt mondta nekik az úton:"Most fölme-
gyünk Jeruzsálembe..De harmadnap feltámad."

Betlehemben, a születés barlangjábanBetlehemben, a születés barlangjában

Gyermek születik nekünk
Olvasmány (Iz 9,1-3.5-6.)
A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet
lát... 

Megjelent megváltó Istenünk kegyelme
Szentlecke (Tít 2,11-14.)

Ma megszületett a Megváltó
Evangélium (Lk 2,1-20.)

NázárNázáret. Jézus Názáret. Jézus Názáretben nevelkedettetben nevelkedett

Kötelességek a szülõkkel szemben
Olvasmány (Sir 2,15.16. 3,2-5. 7. 2,14.)
Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az
útjain járnak, akik õt szeretik...

Állapotbeli kötelességek
Szentlecke (Kol 3,12-15. 18-21.)
Mint Istennek szent és kedves választottai, ölt-
sétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a
szelídséget és a türelmet... 
Evangélium (Lk 2,41-52.)
Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem
Atyám dolgaiban kell lennem?
Evangélium (Lk 2,41-52.)

Jézus kerJézus kereszthalála, Jézus meghal a kereszthalála, Jézus meghal a kereszteneszten

Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy
általa éljünk.
Olvasmány (1Jn 4,7-16.)
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet
Istentõl van. 

Kiáradt szívünkbe az Isten szeretete
Szentlecke (Róm 5,5-11.)
A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk
ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe
az Isten szeretete. 

Sziklák repedtek meg
Evangélium (Mt 27,50-54.)
Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott,
és kilehelte lelkét. "Ez valóban Isten Fia volt"
- mondták.

Jézus ürJézus üres sírjaes sírja

Isten feltámasztotta a halálból
Olvasmány (Ap Csel 13,27-33.)
De Jeruzsálem lakói és vezetõi nem ismerték
el, hanem ítéletükkel beteljesítették a próféták
szavát,.. 

Halandó testeteket is életre kelti
Szentlecke (Róm 8,10-16.)
Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a
bûn miatt halott, a lélek a megigazulás követ-
keztében él. 

Az Úr Jézus testét nem találták
Evangélium (Lk 24,1-9.)
A hét elsõ napján kora hajnalban kimentek a
sírhoz,... azok így szóltak hozzájuk: 
“Miért keresitek az élõt a halottak között?
Nincs itt, feltámadt.” Nincs itt, feltámadt.” 

Az asszonyok Jézus sírjánál
Evangélium (Mt 28,1-7. 8.)
Szombat elmúltával, a hét elsõ napjának haj-
nalán a magdalai Mária és a másik Mária
elment, hogy megnézze a sírt...



Az elõkészülethez...Az elõkészülethez...

Ajánlott filmek az elõkészítõ naphoz:Ajánlott filmek az elõkészítõ naphoz:
AA JézusJézus címû film, a LÉLEK és ÉLETcímû film, a LÉLEK és ÉLET
alapítvány kiadásában.alapítvány kiadásában.
AA Názáreti JézusNázáreti Jézus, Franco Zef, Franco Zeffirellifirelli
filmje és a filmje és a SzületésSzületés, , TTemple Hill filmje emple Hill filmje 

Hozz magaddal vándorbibliát!Hozz magaddal vándorbibliát!
BIBLIABIBLIA - SZENTÍRÁS ismertetése- SZENTÍRÁS ismertetése
és vetélkedõ (segédanyag kérhetõ ott-és vetélkedõ (segédanyag kérhetõ ott-
honi papoktól vagy a Devecserben ).honi papoktól vagy a Devecserben ).
Hallgassátok meg: Felolvasás aHallgassátok meg: Felolvasás a
Bibliá-ból. /Fontos a szöveghûség/Bibliá-ból. /Fontos a szöveghûség/

JátékJáték: Jó és rossz gyümölcsök - kék-: Jó és rossz gyümölcsök - kék-
piros kartonból almák+fa van a csopiros kartonból almák+fa van a cso--
magoló papíron. magoló papíron. AA piros almákra írjapiros almákra írja--
tok jó cselekedeteket, erényeket, atok jó cselekedeteket, erényeket, a
kékre rossz  cselekedeteket,  bûnöket!kékre rossz  cselekedeteket,  bûnöket!
Befejezésül minden csoport mutat-Befejezésül minden csoport mutat-
kozzon be: Szöveg nélkül, csak moz-kozzon be: Szöveg nélkül, csak moz-
gással. gással. AA többiek ismerjék ezt fel. többiek ismerjék ezt fel. 
AkadályversenyAkadályverseny rengeteg variációvalrengeteg variációval
TábortûzTábortûzhöz dalokkal készülnihöz dalokkal készülni
Különféle Különféle versenyjátékokversenyjátékok::
Végszójáték: Melyik bibliai történetVégszójáték: Melyik bibliai történet
végén hangoznak el a következõ vég-végén hangoznak el a következõ vég-
szavak? ....szavak? ....
Most mutasd megMost mutasd meg
Számok a Bibliában Számok a Bibliában 
TTaláld ki! Növényaláld ki! Növény, állat, tár, állat, tárgygy
témakörbentémakörben
Hol, honnan, hová? játékHol, honnan, hová? játék
Építs homokból, rajzolj, fess szentÉpíts homokból, rajzolj, fess szent--
földi helyszíneket!földi helyszíneket!
Mindez még érdekesebbé tehetõMindez még érdekesebbé tehetõ
zarándoklás közbeni zarándoklás közbeni 
- vetélkedõkkel (pl. határozd meg az- vetélkedõkkel (pl. határozd meg az
egyes helyszínekkel, hogy melyikegyes helyszínekkel, hogy melyik
liturliturgikus idõszakokban vagyunk gikus idõszakokban vagyunk 

(pl. betlehemi barlangnál karácsony)(pl. betlehemi barlangnál karácsony)
- ajándékok cseréjével (pl. saját- ajándékok cseréjével (pl. saját
készítésû bibliai rajz, festés, gyurma.).készítésû bibliai rajz, festés, gyurma.).

Jézus korabeli foglalkozási Jézus korabeli foglalkozási ötletekötletek
lányoknak:lányoknak:
- csirkecsontból és bõrzsinórból- csirkecsontból és bõrzsinórból
nyaklánc, kardísz, bõrtarsolynyaklánc, kardísz, bõrtarsoly
készítésekészítése
- szalagszövés gyapjúfonállal- szalagszövés gyapjúfonállal
- kender megmunkálása- kender megmunkálása
- halászháló készítése- halászháló készítése
- gyékénybõl, fûzfavesszõbõl fona- gyékénybõl, fûzfavesszõbõl fona--
tok, kosaraktok, kosarak
- kézimalomban gabona õrlése- kézimalomban gabona õrlése
- lapos kõre malomjáték rajzolása- lapos kõre malomjáték rajzolása
szénnel, majd malomjáték játszásaszénnel, majd malomjáték játszása
kavicsokkalkavicsokkal
- Jézus korabeli ételek készítése (pl.- Jézus korabeli ételek készítése (pl.
pászka kenyérpászka kenyér, pita sütése) stb., pita sütése) stb.
- rakd ki kaviccsal a kedvenc bibliai- rakd ki kaviccsal a kedvenc bibliai
idézetedet a homokba  (pl. názáretiidézetedet a homokba  (pl. názáreti
háznál)háznál)

- - fiúknakfiúknak Jézus názáreti mûhelyébenJézus názáreti mûhelyében
munkálkodás, stb.munkálkodás, stb.

Állíts összeÁllíts össze Jézus-ösvény programotJézus-ösvény programot
a születéstõl a feltámadásiga születéstõl a feltámadásig
-bibliai idézetekbõl-bibliai idézetekbõl
-irodalmi idézetekbõl-irodalmi idézetekbõl
-imádságokból-imádságokból
-T-Taizei énekekbõlaizei énekekbõl
-vallásos ifjúsági énekekbõl-vallásos ifjúsági énekekbõl
-komolyzenei összeállításból-komolyzenei összeállításból
-népdalokból-népdalokból
-mûvészi festményekbõl (neveik,-mûvészi festményekbõl (neveik,
fotóik, képeslapjaik)fotóik, képeslapjaik)
-szobrokból-szobrokból
-fotókból, Jézus életérõl, hozzá illõ mai-fotókból, Jézus életérõl, hozzá illõ mai
életképekbõl (pl.: a gyermek megosztjaéletképekbõl (pl.: a gyermek megosztja
ennivalóját a szegényebbel)ennivalóját a szegényebbel)



-játékokból (még sok-sok játék ötlet renátékokból (még sok-sok játék ötlet ren--
delkezésre áll:például élj egy napig úgydelkezésre áll:például élj egy napig úgy
mint, Jézus! mint, Jézus! Nemcsak lelkületével, deNemcsak lelkületével, de
fizikálisan is. Élj egy hétig úgyfizikálisan is. Élj egy hétig úgy, mint, mint
Jézus! Csak gyakorlott Jézus követõknek!Jézus! Csak gyakorlott Jézus követõknek!
- Öltözz be Jézus korabeli ruhákba!- Öltözz be Jézus korabeli ruhákba!
- készíts amatõr videót!- készíts amatõr videót!

Gyakorlati tanácsokGyakorlati tanácsok

Papoknak misézéshez csak albát, stólát,Papoknak misézéshez csak albát, stólát,
liturliturgikus szövegeket kell hoznigikus szövegeket kell hozni
Betlehemi barlang és két templom adBetlehemi barlang és két templom ad
lehetõséget liturlehetõséget liturgiák végzéséregiák végzésére
AA zarándoklathoz jó, ha hozol magaddal:zarándoklathoz jó, ha hozol magaddal:
-sportcipõt, bakancsot, esõs idõ esetén-sportcipõt, bakancsot, esõs idõ esetén
váltó zoknit, esetleg váltócipõt (vizesváltó zoknit, esetleg váltócipõt (vizes
idõ esetén a kisebb gyermekeknekidõ esetén a kisebb gyermekeknek
gumicsizmát, az ösvény a Somló-hegyiggumicsizmát, az ösvény a Somló-hegyig
nagyrészt fûves, harmatos, ezért kell anagyrészt fûves, harmatos, ezért kell a
vízhatlan cipõ)vízhatlan cipõ)
-kényelmes ruhát, az idõjárásnak-kényelmes ruhát, az idõjárásnak
megfelelõenmegfelelõen
-esõköpenyt (a Somlón könnyen és-esõköpenyt (a Somlón könnyen és
észrevétlenül esik)észrevétlenül esik)
-kötszert (állandó (éjjel is) orvosi és-kötszert (állandó (éjjel is) orvosi és
gyógyszertári ügyelet van és 2 mentõálgyógyszertári ügyelet van és 2 mentõál--
lomás is 10 km-en belül)lomás is 10 km-en belül)
-megfelelõ mennyiségû ivóvizet,-megfelelõ mennyiségû ivóvizet,
élelemet (bográcsozásra, egyébélelemet (bográcsozásra, egyéb
sütésekre minden eszköz van)sütésekre minden eszköz van)
-üres flakont, ha a szentkúti vizet meg-üres flakont, ha a szentkúti vizet meg
szeretnéd kóstolni, és vinni akarszszeretnéd kóstolni, és vinni akarsz
belõle (gyógyhatású forrásvíz)belõle (gyógyhatású forrásvíz)
-apró ajándékot, ha szeretnél részt venni-apró ajándékot, ha szeretnél részt venni
a "cserélõs ajándékozásban"a "cserélõs ajándékozásban"
-mosdó minden állomásnál van, kivéve-mosdó minden állomásnál van, kivéve
a Devecser és a Somló-hegy csúcsaa Devecser és a Somló-hegy csúcsa
közti távonközti távon

Tervezett fejlesztések 

Az angyali üdvözlet képi ábrázolása
A betlehemi barlang körüli terep
kialakítása, belsejének fugázása és
berendezése, ajtók, rácsok készítése
Mária kútjának mészkõbõl való
megépítése a szentkútnál
Az ösvény terepalakítása
Több jelzõtábla kihelyezése a fõutak
és a vasút mellé is
Papkert két hektárján “Bibelland”
kialakítása korabeli eszközökkel,
játékokkal, kemencével és kézi ma-
lommal. Ugyanitt Magyarországon
honosítható bibliai növények
telepítése, a fenyõerdõben ösvények
kialakítása
Késõbbiekben születés-, élet- és
családvédelem terek kialakítása,
keresztúti és feltámadási stációk
bõvítése, Húsvét- Mennybemenetel-
Pünkösd mûvészi egységek
kialakítása...



Ennek a zarándokútnak a létrejöttét az érin-
tett települések egyes vezetõinek és önkéntes
segítõknek köszönhetjük. A Szent Jeromos
Katolikus Biblia-társulat részben az anyagi
támogatást és a szakmai irányítást adta. A
segítõknek köszönjük a sokrétû munkát és a
támogatást: Nagy Lajos, Poós Alajos, Poósné
Ibolya,  Rónay Károly, Dragonits Márta,
Lukácsné Alasz Irén, Kovács Ottó és család-
ja, Nemes Béla, Kákonyi Tibor, Bajók
József, Bajók Józsefné, Albert Dezsõ és
családja, Hanisch Mihály, Torma Mihály,
Steszli István, Bodó István, Kiss Jenõ és
családja, Wéber János, Bálint Árpád,
Boldizsár Zsolt, Hajas Tibor, Ernhöffer
Ferenc és fiai, Toldi Tibor, Toldi Tamás, Cseh
József és az iszkáziak, Modori László, Kocsi
István, Molnár Levente, Szuromi János, Kiss
Miklós, Kiss Miklósné, Simon Dániel és cso-
portja, azaz a KÖR tagjai, ifj. Baráth Tamás,
Orbán Helga, Konkoly József, Csiszár Ernõ,
Boldizsár László, Oszkó Sándor, Giliczéné
Bencze Mária, Stolár Mihály, Ruszwurm
Zsuzsa, Soós Ferenc, Soós István, Horváth
Zoltán, Marton László, Kovács József, Szûcs
István, Szûcs Ferenc, Bolla Ferenc, Szekeres
László, Szövérfi János, Szalai Imre,
Lehmann Péter, Lehmann Gábor, Lehman
Sándor, László, Róbert és családja, Holczer
Jenõ, Antal György református lelkész és fia,
Jungwirth Károly, Kurdi István, Soós
Jánosné, Polányi János, Polányi Jánosné,
Szalay Józsefné, Tilhof Béláné, Házi
Szabolcs, Dallos Judit, Farnadi Gyula és
családja, Somlai Attila és Balázs, Dr. Szabó
István, Dr. Mádl Ferenc és Mádl Dalma,
Kovács Attila, Szalay Józsefné, Béres
Péterné, Csenki Géza és családja, Vági István
és családja, Vági Katalin, Jokesz Károlyné
id. Brunner Ferenc, Markos Gyula, Petrás
Tamás, Vér Imre, Holczinger Ottó,Tölgyesi

József, Hart Károlyné, Czeidli József, Buzás
Gábor és neje, Berzsenyi Miklós, Asbóth
Józsefné, Szabó Sándorné, Csapó Józsefné,
Orbán Márton, Kozma György, Kresznóczki
Ádám hittanos, Dr. Jámbor Imre, Dr. Szalay
Ferenc, Dr. Nika Mária, Dr. Mohos György
és Edit, Ékes József, Peternics Mihály,
Táncsics Tamás, Buzás Zoltán, Fülöp
Zoltán, Ravasz Tibor, Fenyvesi Zoltán,
Szûcs Csaba, Hosszú Gábor, Stadler András,
Bóka István, Németh Ernõ, Ács Attila,
Pásztor Józsefné, Kovács Barnabás, Kovács
Barnabásné, Kovács Dorottya, Zsidó Attila,
Kárpátiné Terike, Wöllner József , Horváth
Gyula, Vér Imre, Brukner Attila és Zsuzsa,
Brunner Zsolt,  Marácz István, Kereszthy
Zoltán, Nagy Péter, Orsós Ferenc

Az ösvény továbbépítése folytatódik. Kérjük
a segítséget. Ez lehet imádság, anyagi támo-
gatás és önkéntes munka ingyenes ellátásért
(szállás, étkezés). 
De lehet jönni hetes ciklusban táborozni is.
Szállásra, étkezésre a zarándokút 3
állomásán van lehetõség 160 fõig bezárólag.
Minden felszerelés van. Két nagy konferen-
cia- és moziterem áll rendelkezésre. Télen is
lakhatóak (fûthetõek) a szállásra kialakított
épületeink. A nyári meleg hónapokban a
názáreti házban, vagy akár a lapostetején is
lehetõség van alvásra. (Részletesebb infó:
www.plebania.net/garázs/Devecser,Kolontár)
Kapcsolatfelvételhez használja a jezusosve-
ny@invitel.hu, 88/224-091, 06-20/823-0596
elérhetõségeinket. 2009-tõl egyre bõvebb
tájékoztatást kaphat a www.jezusosveny.com
weboldalon. Nálunk kaphatók saját és orszá-
gos kiadványok: Szentírás, Képes Biblia,
Helység varázsa, Családunk, Somlai Termés
újság, Somlói keresztút stb.

KKöösszzöönneett



BBeettlleehheemmbbee nnee mmeennjjüünnkk…… 

OOllaasszz FFeerreenncc mmaaggyyaarr öörröökksséégg ddííjjaass ffoottóómmûûvvéésszz sszzeerriinntt aazz õõ kkééppeeii aa

hhiittrrõõll,, aa lléélleekk ccsseennddjjéérrõõll vvaallllaannaakk vviiggaasszzuull éélleettüünnkk mmuullaannddóóssáággaa eelllleenn..

EE kkééppeekk bbeelleekkiiáállttaannaakk aazz IIsstteenn-nnééllkküüllii vviilláággbbaa.. ÚÚjjffaajjttaa tteemmpplloommoott kkeellll

ééppíítteennüünnkk:: aa sszzééppsséégg ééss sszzeerreetteett tteemmpplloommáátt,, hhooggyy mmiirree IIsstteenn vviisssszzaattéérr,,

kkéésszzeenn ttaalláálljjaa aazztt,, hhooggyy mmáárr ccssaakk aa ggyyeerrttyyáákkaatt kkeelllljjeenn mmeeggggyyúújjttaannii

bbeennnnee.. DDee aaddddiigg mméégg ssookk tteeeennddõõnnkk vvaann,, mmeerrtt eellvveettttéékk aazz üünnnneeppeeiinnkkeett ééss

kkééssõõbbbb ddööbbbbeennttüünnkk rráá,, hhooggyy eezzáállttaall eellvveettttéékk aa hhééttkköözznnaappjjaaiinnkkaatt iiss.. AA

kkiiüürreesseeddeetttt üünnnneepp-ppóóttlléékkookk hheellyyeetttt mmeegg kkeellll tteerreemmtteennüünnkk aazz üünnnneeppeekk

vvaarráázzssáátt,, aa lléélleekk üünnnneeppeeiitt.. ÍÍggyy aazz üünnnneeppeekk IIsstteenn-jjeelleennllééttee tteerreemmttõõ eerrõõtt

kkööllccssöönnöözz,, hhooggyy vviisssszzaaaaddjjuukk aa mmiinnddeennnnaappookk sszzaakkrraalliittáássáátt iiss..


