Passió 2003.

Mottó

Ági: Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak
támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem
botránkozik meg énbennem. /Mt 11, 5/

I.

jelenet: Bevonulás Jeruzsálembe

Ének: Hozsánna, hozsánna, hozsánna a Dávid Fiának,
Hozsánna, hozsánna, hozsánna a Dávid Fiának.
Hozzád száll énekünk, szívünkbıl szeretünk,
Nincs kıszikla senki más, csak te vagy a mi Istenünk.

II.

jelenet: Jézus és Nikodémus

Nikodémus /Imi/: Hogyan születhet az ember újjá?
Jézus: „Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztıl és Lélektıl, nem
mehet be az Isten országába. Ami testtıl született, test az, és ami a Lélektıl
született, Lélek az.
Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennybıl szállt le, az
Emberfia.
Mert úgy szerette az Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Aki hisz a Fiúban örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak,
nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”
/Jn 3, 5-6; 13; 16; 36/

III.

jelenet: Jézus imádkozni tanít

/Jézus az oltár felé fordulva kezeit az égre emeli. /
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Narrátor /Katica/: Történt, hogy valahol imádkozott és mikor befejezte így szólt
hozzá egyik tanítványa:
Tanítvány /Imi/: „Uram, taníts minket imádkozni!”
/Jézus megfordul/
Jézus: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok”:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.
Mindenki: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.
Jézus: Szenteltessék meg a te neved.
Emese: Szenteltessék meg a te neved.
Jézus: Jöjjön el a te országod.
Imi: Jöjjön el a te országod.
Jézus: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Kanizsa: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Jézus: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Csabi: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Jézus: És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezıknek.
Mariann: És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezıknek.
Jézus: És ne vígy minket kísértésbe.
Erik: És ne vígy minket kísértésbe.
Jézus: De szabadíts meg a gonosztól.
Ági: De szabadíts meg a gonosztól.
Jézus: Mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsıség mindörökké. Ámen
Mindenki: Mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsıség mindörökké. Ámen
Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres,
talál; és aki zörget, annak megnyittatik.
Ének: Te csak az Istennek országát keresd,
És az ı szent igazságát!
Minden egyéb megadatik majd neked,
Békéje, áldása vár rád. Halleluja, halleluja.
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Halleluja 4-szer.
/Ének alatt mindenki két oldalra húzódik Jézus mellıl és Jézus egyedül maradva ismét
az oltár felé fordul./

IV.

jelenet: Próféciák

Uram, ne légy tılem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen!

Ági:

Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be,
átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ık
pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot
vetnek.
Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! Csak ı az én kısziklám és
szabadítóm, erıs váram, nem ingadozom sokáig. Kezedre bízom lelkemet, te
váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!
Legyetek erısek és bátor szívőek mind, akik az Úrban reménykedtek!

V.

jelenet: Bőnös asszony és Jézus

Narrátor: Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit
házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz:
Emese: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. A törvény nevében meg kell
köveznünk ıt. Te mit mondasz?
Jézus: Aki bőntelen közületek, az vessen rá elıször követ.
/Mindenki hátrébb megy, középen csak Jézus és az asszony marad. Jézus ráteszi a
kezét az asszony vállára./
Jézus: Megbocsátattak a te bőneid, menj el békességgel!
/Ági közelebb lép az asszonyhoz, és énekével felsegíti ıt. A „Szelíd szemed Úr Jézus”
kezdető ének elsı versszakát Ági énekli, a másodikat pedig mindenki. Közben
készülıdünk az úrvacsorai jelenethez. Mindenki közelebb megy Jézushoz, mintha
körülülnénk egy asztalt. Júdás – Andi – Jézus mellé ül./
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VI.

jelenet: Utolsó vacsora
/Halkan elkezdıdik a „Kenyered és borod táplál engem” zenei bevezetıje/

Narrátor: Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a
tanítványoknak adta, és ezt mondta.
Jézus: Vegyétek, egyétek ez az én testem.
/Miközben körbeadjuk a kenyeret, elkezdünk mi is énekelni.

„Kenyered és borod táplál engem,
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
//: Maradj velünk, úgy kérünk, Jézus,
Maradj velünk, tied leszek, néked élek már. ://
A te tested éltessen bennünket
s adjon nekünk lelki kenyeret!
Refr./

Megvárjuk, amíg mindenkihez eljut a kenyér. Elhalkulunk./
Narrátor: Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta:
Jézus: Igyatok ebbıl mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely
sokakért kionttatik a bőnök bocsánatára.
/Miközben a kelyhet körbeadjuk, éneklünk tovább/
„ A te véred által menekült meg
Földünk népe minden bőn alól.”
Refr.

megvárjuk, amíg mindenki iszik belıle, majd hirtelen megállunk. Jézus Júdásra néz./
Jézus: Amit meg akarsz tenni, tedd meg hamar!
/Júdás kirohan./

VII.

jelenet: Gecsemáné kert
/A zene tovább folytatódik, és közben elpakolunk. Félrehúzódunk. Jézus és a három
tanítvány – Csabi, Erika, Erzsi – a gyülekezet közé megy. Sejtelmes zene készíti fel
Jézust, hogy most fognak érte jönni./
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Narrátor: Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment.
Követték tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt
hozzájuk:
Jézus: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!
Narrátor: Miközben ezeket mondta, íme, sokaság közeledett, amelynek élén Júdás, a
tizenkettı egyike haladt, aki Jézust elárulta. Majd egyenest Jézushoz
menve így szólt:
Júdás: Üdvözlégy, Mester!
Jézus: Barátom, hát ezért jöttél?
/A zene hirtelen megáll, mint az utolsó vacsorán./
Narrátor: Akkor odamentek a katonák Jézushoz, rátették kezüket, és elfogták.
VIII. Jelenet: Jézus Pilátus elıtt
/Visszamegyünk az oltár elé. Pilátus a szószéken van, és onnan kérdezi Jézust.
Mindenki Pilátust és Jézust nézi. Jézus mellett nincs senki, egyedül van középen. A
többiek kétoldalt vannak, hogy lássa a gyülekezet ezt a jelenetet./

Narrátor: Ezután elindult a sokaság, és elvitték ıt Pilátushoz. Ott így kezdték
vádolni:
Vádló /Erzsi/: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót
fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ı a felkent király!
Tömeg: Igen, ezért feszítsd meg! Feszítsd meg!
Pilátus: /Pali/: Te vagy a zsidók királya?
Jézus: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való,
hallgat az én szavamra.
Pilátus: Mi az igazság?…
Semmi bőnt nem találok ebben az emberben.
Vádló: /Erzsi/ Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen
idáig!
Tömeg: Feszítsd meg! Feszítsd meg!
Pilátus: Mosom kezeimet! Vigyétek!
Tömeg: Feszítsd meg! Feszítsd meg!
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IX.

jelenet: Jézus a kereszten.
/Mindenki két oldalra megy, csak Jézus és a két lator marad középen. Sári, mint
katona a keresztet Jézus háta mögé rakja. Erzsi a két latort feszíti keresztre. Közben
nagyon szomorú zene./
Narrátor: Két gonosztevıt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki ıket. Amikor arra a
helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették ıt, és
a gonosztevıket; az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felıl. Jézus
pedig így könyörgött:
Jézus: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Narrátor: A megfeszített, gonosztevık közül az egyik így káromolta ıt:
Lator 1: /Krisztián/ Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is!
Narrátor: De a másik megrótta, ezt mondva neki:
Lator 2: /Ági/ Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan
jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ı semmi rosszat sem
követett el.
Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba!
Jézus: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.
Narrátor: Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nıvére Mária, valamint a
magdalai Mária. Meglátta Jézus ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit
szeretett.
Mária: /Mariann/ Ó, Fiam!
Jézus: Asszony, íme a te fiad!
Íme a te anyád!
Narrátor: Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap
elhomályosodott. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott:
Jézus: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!
/Minden elhalkul. Júdás – Andi – odalép Jézus elé, Mária és János mellé és
elkezdi az éneket.

„Sőrő sötét van mindenfelé, utat keresek az éjben.
Sem csillagfény, sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben
Ne éljek többé már soha én, ha szívemben nincsen béke.
Remegı szívem éj fekete, a halál lesz édes testvérem.”

6

Miután elıször végigénekelte, mindannyian bekapcsolódva vele együtt
énekeljük./

X.

jelenet: Jézus levétele a keresztrıl
/Énekeljük tovább ezt az éneket és kivonulunk. Ott marad a bőnös asszony – Detti –,
Erik, és Erika. Erik és Detti elhelyezi a gyertyát a keresztnél, kimennek. Erika
odamegy Jézushoz és leveszi a keresztrıl. Majd Jézus felállva a tolószékbıl, Erika
segítségével hátramegy a padsorok között./

XI.

jelenet: A feltámadt Krisztus
/ Teljes csend és Jézus megszólal/

Jézus: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Békességet hagyok nektek: az én
békességemet adom nektek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is
csüggedjen: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

/Egy kis csend után együtt énekeljük a „Jézus te égi szép” elsı versszakát/

Ámen
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