Mozgássérültek passiójátéka
forgatókönyv 2005.
Ének: 204, 1. Jézus szenvedésedrıl
Jézus szenvedésedrıl Mostan elmélkednem,
Erıt, áldást mennyekbıl Lelked adjon nekem!
Jelenj meg most szívemnek Ama nagy kínodban,
Mellyel voltál lelkemnek Orvosa holtodban!
1. jelenet: Péter megtagadja Jézust
Péter narrátor /Mester/
Követtem valakit. Azt hittem, İ az igazi. Csodáltam tetteit. Álmélkodtam, mikor odafordult
valakihez. Szolgája voltam és mégis İ volt a szolgálóm. Utat mutatott és én csak a dicsfényt
láttam. İ mégis, Simonból Péterévé tett. Nem értettem İt igazán, megfutamodtam,
megtagadtam…
/Elıtér: Kérdezık, Péter sz.- egymással beszélgetnek Háttér: Jézus a fıpap elıtt;
Jelenet végén a két tér találkozik/
1. kérdezı /Bánhegyi Orsi/
Te is a Názáreti Jézus tanítványi közül való vagy.
Péter /Erik/
Asszony! Nem tudom mit beszélsz!
2. kérdezı /Marci/
Te is közülük való vagy!
Péter
Ember! Nem vagyok!
3. kérdezı /Bence Orsi/
Bizony ez is vele volt!
Péter
Nem ismerem ezt az embert!
/kis szünet, Jézust Péter felé tolják, Jézus és Péter összenéz/
Péter n.
Még be sem fejeztem a mondatot. Már hajnalodott. Az Urat épp vezették ki a fıpapi
kihallgatásról. Megállt, és szelíden rám nézett. Visszaemlékeztem.
Ének 385, 3. Szelíd szemed...
Szelíd szemed Úr Jézus,
Tekintsen rám, ha roskadok;
Adjon békét, bocsánatot
Szelíd szemed Úr Jézus!
2. jelenet:
/Jézus tanítványai körében van/
Péter n.
Egyszer teljesen váratlanul megkérdezte, hogy kinek mondják az emberek az Emberfiát.
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Tanítvány /Kemény Ági/
Keresztelı Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül
támadt fel valamelyik próféta.
Jézus /Andris/
Hát ti kinek mondotok enegem?
Péter
Te vagy a Krisztus az élı Isten Fia.
Ének Jézus, neved oly csodálatos
Jézus, neved oly csodálatos,
Jézus, nékem oly kívánatos,
Jézus, tiéd minden tisztelet,
Te vagy ékes mindenek felett.
Jézus, eljövendı nagy király,
Jézus, akit minden szentje vár,
Jézus, szívem hódoljon neked,
Te vagy ékes mindenek felett.
3. jelenet: bevonulás
Péter n.
Közeledtünk a városhoz. A Mester egy szamárcsikó hátán ült. Mi csak mentünk körülötte.
Egyre többen lettünk. Mint egy királyt, úgy kísértük be Jeruzsálembe.
Tömeg
Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsıség a magasságban.
/ágakkal, kendıkkel integetve/
Farizeus /Évi/
Mester! Utasítsd rendre tanítványaidat!
Jézus
Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
/séta Jeuzsálem felé/
Jézus
Ó Jeruzsálem! Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezetı utat!
/séta a templom felé/
Ének 401, 1. Jézus a jó Pásztor, vele megyünk.
/lendületesen/
Jézus a jó Pásztor, vele megyünk.
Örök irgalmáról énekelünk.
Nyájadat oltalmazd, nagy a veszély!
Csendes nyugalmat adj, ha jön az éj!
/tovább csak dúdolva/
Árusok- /zsibongás/
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Jézus- /felborít egy asztalt, hirtelen csend/
Meg van írva: és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek.
Ének 401, 5. Jézus a jó Pásztor, vele megyünk.
/kimérten/
Jézus a kezdet és Jézus a vég!
Hadd zengje ég és föld dicséretét!
Vezess az ösvényen, maradj velünk,
Míg örök fényedbe megérkezünk!
4. jelenet: lábmosás, Júdás, Utolsó vacsora
/Jézus tanítványai körében/
Péter n.
Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja. Elküldött engem Jánossal elkészíteni a húsvéti
vacsorát. Elmentünk arra a helyre. Mindent úgy találtunk, ahogy İ elıre megmondta. A
vacsora közben azonban szokatlan dolgok történtek. Felkelt a vacsorától. Letette felsı ruháját
és egy kendıt véve körülkötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótálba és elkezdte a lábunkat
mosni és törölni.
Péter
Uram, te mosod meg az én lábamat.
Jézus
Amit én teszek, azt most még nem érted, de késöbb majd megérted.
Péter
Az én lábamat nem mosod meg soha
Jézus
Ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám
Péter
Uram! Ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sıt a fejemet is.
Jézus
Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen
tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind.
Ének: Teremts bennem tiszta szívet ó, uram
Teremts bennem tiszta szívet ó, uram,
És az erıs lelket újítsd meg bennem :||
Ne vess el engem a te orcád elöl,
Szent lelkedet ne vond meg tılem,
Támogass az engedelmesség lelkével,
És szabadításod örömét add nekem.
Jézus
Nem vagytok mind tiszták. Közöttetek van, aki elárul engem.
Tanítványok- felhördülnek
Júdás /Zsuzsa/
Talán csak nem én vagyok az Mester?
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Jézus
Te mondod.
/Júdás ki./
Ének: Könyörülj rajtam kegyelmeddel Istenem
Könyörülj rajtam kegyelmeddel Istenem,
Töröld el hőtlenségemet nagy irgalmaddal,
Teljesen mosd el rólam bőnömet,
Vétkemtıl tisztíts meg engem!
Jézus
Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem elıtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Ez
az én testem.
Tanítvány 1 /Anikó/
Ez az İ teste, mely énértem is megtöretett bőneim bocsánatára.
Ének: szerzési liturgia /Kemény Ági/ /elsı része, közben a kenyeret körbe adják/
Jézus
E pohár az új szövetség az én vérem által
Tanítvány 2 /Imi/
E pohár az új szövetség az İ vére által, mely énértem is kiontatik bőneim bocsánatára.
Ének: szerzési liturgia /Kemény Ági/ /második része, közben a kelyhet körbe adják /
5. jelenet: A Gecsemáné kertben
Jézus
Simon, Simon, ime a Sátán kikért titeket hogy megrostáljon mint a búzát, de én könyörögtem
érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért majd ha megtérsz erısítsd atyádfiait.
Péter
Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe vagy a halálba is.
Jézus
Mondom néked Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy
ismersz engem.
Péter n.
Ezután elmentünk az Olajfák hegyére. Ott azt mondta, hogy imádkozzunk, hogy kísértésbe ne
essünk. Aztán kicsit távolabb ment és térdre borulva imádkozott.
/Jézus külön, tanítványok összebújva alszanak a másikoldalt/
Jézus
Atyám, ha akarod, vedd el tılem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg,
hanem a tiéd.
/Jézus az alvó tanítványok felé fordul/
Péter n.
Amikor imádkozása után visszatért hozzánk, szégyenszemrealva talált minket. Hiába kért
hogy virrasszunk, még ennyit sem tudtunk megtenni érte. Sokaság közeledett. Júdást ismertük
fel a tömeg élén.
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/Júdás és a katonák jönnek/
Júdás
Üdvözlégy Mester!
Jézus
Júdás! Csókkal árulod el az Emberfiát?
Péter n.
Azt gondoltuk, hogy most kell harcolnunk. Azt hittük, most kell megmutatni, hogy mellette
vagyunk. Kardot rántottam. Indulataimra és nem Mesterem eddigi tanítására hallgattam.
Megint tévedtem.
/Katonák elviszik Jézust/
6. Jelenet: Keresztrefeszítés
Tanítvány 1 /Bánhegyi Orsi/
Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki elıtt volt nyilvánvaló az ÚR hatalma?
Mint vesszıszál sarjadt ki elıttünk, mint gyökér a szikkadt földbıl.
Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna.
/Jézus mögé állítják a katonák a keresztet, közben orgona EÉK 365/
Tanítvány 2 /Dóri/
Megvetett volt, és emberektıl elhagyatott, fájdalmak férfia, betegségek ismerıje. Eltakartuk
arcunkat elıle, megvetett volt nem törıdtünk vele.
/Jézus fejére teszik a töviskoszorút, közben orgona EÉK 365/
Tanítvány 3 /Erika/
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bőneink miatt törték össze.
/Jézust keresztre feszítik, közben orgona EÉK 365/
Tanítvány 4 /Évi/
İ bőnhıdött, hogy nekünk békességünk legyen.
Az ı sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévejegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.
De az Úr ıt sujtotta mindnyájunk bőnéért.
/Ki akasztják a keresztre a táblát INRI, közben orgona EÉK 365/
Tanítvány 5 /Bence Orsi/
Amikor kínozták alázatos maradt.
Száját sem nyitotta ki.
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tőri, hogy nyírják.
İ sem nyitotta ki a száját.
/Jézust ecetes szivaccsal itatják, közben orgona EÉK 365/
Tanítvány 6 /Ági/
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el,
De kortársai közül ki törıdött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élık közül népe vétke miatt
éri a bőntetés.
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Ének: 365,2
Értünk egyedül szörnyő kínt szenvedtél,
Megfeszíttetvén töviset viseltél,
Mi bőneinkért véreddel fizettél,
Megölettettél!
Péter n. (Dzsida Jenı: Krisztus)
Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszemőnek, ilyen jóllakottan
derősnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerő
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit,
s gyötrı aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltıl-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két
parázsló szemedbıl sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei.
/Péter n. Péterhez áll/
7. Jelenet: Feltámadás
/Jézus takarásban, katonák el//
Ének: 213, 1. Krisztus feltámadt
Krisztus feltámadt, Elmúlt kín gyalázat.
Örvendezzünk vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk
Halleluja!
Ha föl nem támad, Nincsen bőnbocsánat.
Ámde ı feltámadott, Áldja Krisztust ajkatok
Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Örvendezzünk vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk, Halleluja!
/Jézus keresztrıl le/
8. Jelenet: Tibériás tengernél
/tanítványok körben, halásznak, Jézus a háttérbıl közéjük lép/
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Narrátor /Erzsi/
Jézus feltámadása után többször mejelent tanítványainak. Egy alkalommal a Tibériás
tengernél, amikor a tanítványok visszamentek halászni, megállt Jézus a parton. A
tanítványok, akik a dicsfényben követték İt, most inkább bánatukban, elkeseredésükben régi
munkájukhoz fogtak. Jézus a partról nézte ıket. İk viszont nem ismerték fel. Csodát kellett
tennie a Megfeszítettnek, hogy tanítványai ráeszméljenek jelenlétére. Így törént, hogy a
halászat során annyi halat fogtak, hogy azt alig bírták kihozni. Ezt követıen leült a
tanítványokkal enni.
/Jézus Péterhez fordul/
Jézus
Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?
Péter
Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged.
Jézus
Legeltesd az én bárányaimat. Simon, Jóna fia szeretsz-e engem?
Péter
Igyen Uram, te tudod hogy szeretlek téged.
Jézus
İrizd az én juhaimat. Simon, Jóna fia szeretsz-e engem?
Péter
Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.
Jézus
Legeltesd az én juhaimat.
/a hallgatók felé fordulva/
... Szeretsz-e engem?
Ének: 362, 1-3. Szívbıl szeretlek Jézusom
Szívbıl szeretlek Jézusom. Légy velem vándorutamon Irgalmaddal a sírig!
Nélküled mi e földi tér. Ég, világ véled föl nem ér, Lelkem csak benned bízik.
Az életben és halálban Csak beléd vetem bizalmam, Te örök kincsem vigaszom.
Szent véredre hagyatkozom. Felséges Úr, Én Jézusom én Jézusom,
Ne engedj szégyenre jutnom.
/tovább a gyülekezettel közösen énekelve, közben a szereplık középen elvonulnak/
Te adtad nekem, Istenem, Lelkem, testem és mindenem, Én gyarló életemben:
Dicséretedre szolgálni, Embertársamnak használni – Mindvégig segíts ebben!
Tévelygés el ne ámítson, Csalárd remény ne csábítson, Hogy keresztem fölvehessem,
Békességgel viselhessem. Te vagy velem, Én Jézusom, én Jézusom,
A halál révén is tudom.
Végsı órám ha már közel, Szent angyalod küld értem el, vigyen örök hazámba!
Válhat testembıl földi por, Új létre szólít majd egykor Ítélet harsonája.
Akkor megrendül föld és ég, Megújul a nagy mindenség, És megdicsıült, új testben
Jóságod áldom szüntelen. Erre segíts, Én Istenem, én Istenem,
S téged dicsérlek szüntelen!
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