PASSIÓ 2007.
Bevezetı: Betti
Uram, kicsoda vagy?
Arcod arctalan szívembe égett,
Szenvedı léted néma ígéret
Uram, kicsoda vagy?
Ember, csodatévı, király?
Isten? Megváltó teremtı tiszta lélekképlet.
Istenségbe rajtett ember Fia.
Szeggel átütött sebeid, mint
Kinyílt virágot szíveinkbe rejted.
Uram, ki vagy?
Erıs erıtlenség Emberi dolgaink
Keresztfádra vitted.
Áldozat, megváltás eggyé forrt
Így össze hisz halálod ténye
A 82mindenség örök lét-igéje.
Narrátor:
Jézus a hazájába ment, és követték tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat tanítani
kezdett a zsinagógában.
Jézus középen áll, és tanít
Irástudó1: Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák
ezek, amely keze nyomán támadnak.
Irástudó2: Nemde az ács ez, Mária fia?
Átvezetı zene… (kérdéseknél)
Narrátor:
Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteirıl, ezt üzente neki
tanítványaival.
János küldötte: Te vagy-e az eljövendı vagy mást várjunk?
Átvezetı zene… (kérdéseknél)
Közös ének (pl, Áldjad én lelkem…) kendık, bevonulás
Tömeg együtt: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a
magasságban!
Farizeus1: (a bevonulókkal szemben áll) Ki ez?
Átvezetı zene (kérdéses)
Farizeus2: Tégy csodákat!
Farizeus1: Mutass nekünk jeleket, ha az vagy, akinek mondanak téged!

Jézus: Miért kíván jelt ez a (képmutató) nemzedék? Bizony nem adatik jel nekik.
Farizeusok elmennek, Jézus tanítványai körében marad
Egymás között beszélgetnek, morognak, hogy nincsen náluk kenyér
Jézus: Mit tanakodtok azon, hogy nincsen kenyeretek? Van szemeted, és mégsem láttok,
fületek is van, mégsem hallotok, nem is emlékeztek? Amikor 5 kenyeret megtörtem az 5000nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?
Tanitvány1: (félhangosan) Tizenkettıt
Jézus: Még mindig nem értitek?
Átvezetı zene (kérdéses) átrendezıdés
Júdás és Jézus egymásra néz, és Júdás felháborodott arckifejezéssel kimegy
Vers: Andi hozza???????? Kételkedıs vers
Narrátor: A fıpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Akkor a 12
közül egy, akit Iskariotes Júdásnak hívtak, elment a fıpapokhoz.
Júdás: Mit adnátok nekem, ha a kezetekre adnám ıt?
Fıpap: Itt van 30 ezüst. A többi a te dolgod.
Júdás: (kifelé menıben, félig a közönség felé) Ennyit ér nektek ennek az embernek az élete?
Átvezetı zene (kérdéses)

Utolsó vacsora jelenete (zene, ének, pl: Te vagy az út, az igazság, átrendezıdés)
Jézus: Vegyétek, és egyétek! Ez az én testem. (körbe adja a kenyeret)
Igyatok ebbıl mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a
bőnök bocsánatára. (körbeadja a poharat)
Ének: Te vagy az út az igazság
Tanítvány: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk.
Jézus: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem? Aki engem lát, látja az
Atyát.
Átvezetı zene
Narrátor: Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Jézus egy kissé
továbbment, a földre borult, és imádkozott. Ekkor angyal jelent meg neki a mennybıl, és
erısítette ıt!
Jézus: Atyám! (angyalok szinkronban mondják)
Minden lehetséges neked: Vedd el tılem ezt a poharat, mindazáltal nem úgy legyen, ahogy én
akarom, hanem ahogy te!
Kicsit távolabbról katonák jövetele látszik, hallható

Jézus: Kit kerestek?
Katona: A názáreti Jézust
Jézus: Én vagyok.
Katonák hátrahıkölnek
Jézus: Kit kerestek?
Katona: A názáreti Jézust.
Jézus: Megmondtam nektek, hogy én vagyok. (Ha tehát engem kerestek,) engedjétek ezeket
elmenni.
Jézust elviszik Pilátus elé, Pilátus int, katonák el
Pilátus: 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?
Átvezetı zene (kérdéses)
Tömeg: Feszitsd meg!
Narrátor: Átvették tehát Jézust, ı pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett
Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszitették ıt, és vele másik
kettıt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készittetett, és rátétette a
keresztre. Ez volt ráirva: A názáreti Jézus, a zsidók királya.
Esetleg Ének: pl. … mialatt beáll a golgotai jelenet
Jézus megfeszítése
Jézus: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Mária: Fiam, Fiam, mit tettek veled? Miért? Mi lesz most velem?
Jézus: Asszony, íme a te fiad! Íme a te anyád!
Lator1: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat, és minket is.
Lator2: Nem féled az Istent? Hiszen ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert
tetteink méltó büntetését kapjuk, de ı semmi rosszat sem követett el. Jézus, emlékezzél meg
rólam, mikor eljössz királyságodba.
Jézus: Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.
Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! Elvégeztetett!
(hatásszünet, hanghatás stb.)
Százados: Bizony, ez az ember isten fia volt!
Kérdéses zene énekelve

