MOZGÁSSÉRÜLT PASSIÓ 2008.
1. MEGNYITÓ SZÁM – Aláfestı zene
2. EMMAUSI ÚTON
Tanítvány 1 Orsi
Tanítvány 2 Balázs
Tanítvány 1 Orsi
Tanítvány 2 Balázs
Tanítvány 1 Orsi
Tanítvány 2 Balázs
Tanítvány 1 Orsi

Nem értem! Egyszerően nem értem!
Mi lesz most velünk?
Hogyan történhetett ez?
Itt hagyott bennünket!
De hát miért tette ezt?
Pedig már azt hittem, hogy ı az, akit vártunk!
Talán mégsem ı volt a Messiás, hiszen emberek nem ölhetik meg az
Isten küldöttét!
Tanítvány 2 Balázs Azt sem tudom, hogy miért engedtük, hogy a dolgok így történjenek!
Tanítvány 1 Orsi
Megmenthettük volna ott a tömegben! És mégis magára hagytuk.
Gyáván elszaladtunk, amikor a „feszítsd meg!”-ek hangzottak! És most
is menekülünk Jeruzsálembıl, hátha Emmausban, ebben a kis faluban,
nem keresnek bennünket.

3. „CSATLAKOZHATOK HOZZÁTOK?”
Jézus Gyuri
Tanítvány 1 Orsi

Csatlakozhatok hozzátok?
Gyere csak! Tarts velünk! (a másikhoz visszafordulva)
Emlékszel ott a tengeren, amikor az a nagy vihar volt?
Tanítvány 2 Balázs Igen! Mennyire féltünk! A rabbi egy szavával lecsendesítette a tengert,
és megmentett mindannyiunkat.
Tanítvány 1 Orsi
Bezzeg most nincs itt, amikor megint veszélyben vagyunk, amikor
minket is bármikor elfoghatnak!
Tanítvány 2 Balázs És csak azért, mert a tanítványai voltunk!
Jézus Gyuri
Kinek a tanítványai? Mirıl beszélgettek?
Tanítvány 1 Orsi
Hát ki vagy te, hogy nem tudod? Elég messzirıl érkezhetsz, hogy még
nem jutott el hozzád a hír!
Tanítvány 2 Balázs Hát nem hallottál Jézusról, a názáretirıl?
Tanítvány 1 Orsi
Hiszen róla beszél egész Jeruzsálem!
Tanítvány 2 Balázs Hatalmas prófétának bizonyult! Tettei, csodái és szavai bejárták egész
Izraelt.
Tanítvány 1 Orsi
İ volt az elsı, aki nem vetett meg mindet, kitaszítottakat! Békességet
és szeretetet adott a szívünkbe!
Tanítvány 2 Balázs Azt hittük, hogy ı lesz a Megváltónk!
Jézus Gyuri
És? Mi történt vele?
Tanítvány 1 Orsi
Mi történt vele?! Legjobb lesz, ha az elejérıl kezdjük. A próféták ezt
jövendölték felıle:

4. PRÓFÉCIÁK
Próféta 1 Szabolcs

Próféta 3 Benı

„Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nı áldott
állapotban van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek fogják nevezni.”
(Ézsaiás 7,14)
„Örvendj nagyon Sion leánya! Ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod
érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül,
szamárcsikó hátán.” (Zakariás 9,9)
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Tömeg: Brigi
Szandy

Áldott a Király, aki az Úr nevében jön.
Hozsanna a Dávid Fiának!

5. BEVONULÁS
ÉNEK – Hozsánna, hozsánna (Erım és Énekem 57) 1. vsz 2x
Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid Fiának
Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid Fiának
Hozzád száll énekünk, Szívünkbıl szeretünk
Nincs kıszikla senki más, Csak Te vagy a mi Istenünk.
Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid Fiának
Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid Fiának
Hozzád száll énekünk, Szívünkbıl szeretünk
Nincs kıszikla senki más, Csak Te vagy a mi Istenünk.
Jézus középre vonul, a tömeg ketté válik, oldalra megy

6. BEMUTATKOZÁS
Jézus Gyuri

”Mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek és találtok,
zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres
talál; és aki zörget, annak megnyittatik.
ÚJ ÉNEK – 42. ének Urunk kérünk, taníts örülni!
Urunk kérünk, taníts örülni minket
Nézd, a fejünkre nınek a gondok,
És elveszünk, ha nem jössz közénk.
Nézd, aprócseprı gondokba merülünk el
Kérünk, jöjj, és áldj meg mindet, jöjj hát, Urunk!
Refr.
Áldj meg minket, és jöjj, áldj meg minket, és jöjj, jöjj, jöjj!
Nézd, elveszünk, ha elhagysz minket, jöjj hát, és töltsd be az életünk,
Hisz te az élet vagy! Hisz te az élet vagy!
Jézus a tanítványokkal el, Júdás középen marad, közben bejönnek a
fıpapok – Aláfestı zene

7. JÚDÁS A FİPAPOKNÁL
Júdás Pálinka

Fıpap 1 Zsuzsi
Júdás Pálinka
Fıpap 2 Dani
Fıpap 1 Zsuzsi
Júdás Pálinka

Végre itt vagyunk Jeruzsálemben, és nem történik semmi. Ha valóban
İ a Messiás, miért nem mutatja meg a hatalmát? İ volna a Messiás?
Ítéljenek a fıpapok!
Ki vagy, és mit akarsz, ember? Ha koldulni jöttél, jobb, ha bele sem
kezdesz a mondókádba!
Júdás Iskáriótes vagyok. Egy a Názáreti tanítványai közül.
Elég! Semmi dolgunk se veled, se a mestereddel!
Mi Isten emberei vagyunk. Mi vagyunk a törvény és a rend.
Hallgassatok meg! Nem azért jöttem, mint amire ti gondoltok.
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Fıpap 1 Zsuzsi
Júdás Pálinka

Fıpap 2 Dani
Júdás Pálinka
Fıpap 2 Dani
Fıpap 1 Zsuzsi

Júdás Pálinka

Mi újat tudnál mondani nekünk?
Tudom, hogy törvény elé akarjátok állítani Jézust. Én magam sem
tudom, hogy ki is ı valójában. Ti kideríthetnétek, hogy valóban İ-e a
Messiás!
Mit akarsz ezzel mondani Júdás? Csak nem segítenél nekünk e kényes
ügy megoldásában? Miért tennél ilyet?
Tudom, hogy miért teszem. Megmutathatom nektek azt a helyet, ahol
elfoghatjátok.
Fıpap 1-hez
Nekem tetszik ez az ember.
Végre jött valaki, aki segít megszabadulni ettıl a prófétától!
Júdás felé
Legyen! Júdás! Megegyezhetünk, mert örülünk az ötletednek. 30
ezüstöt kapsz, ha valóban a kezünkbe adod ıt.
Még ma éjjel a kezetekbe adom ıt!
Júdás el, fıpapok el (turbán le) mindegyikük csatlakozik a többiekhez

8. AZ UTOLSÓ VACSORA
ÚJ ÉNEK 181 – Megbékélést ajándékozol 1. vsz 2x
Megbékélést ajándékozol, erıt kapunk fáradt utakon.
Az ünnepi asztal megterítve áll, bıséges irgalmad vár reánk.
Refr.
Tested s véred adod nékünk. Íme már minden kész!
Így békét kaphatunk ma tıled, igazságod árad szerteszét.
Megbékélést ajándékozol, erıt kapunk fáradt utakon.
Az ünnepi asztal megterítve áll, bıséges irgalmad vár reánk.
Refr.
Tested s véred adod nékünk. Íme már minden kész!
Így békét kaphatunk ma tıled, igazságod árad szerteszét.
Közben a tanítványok bejönnek, megterítenek
Jézus Gyuri

Nagyon vártam erre a páska vacsorára, hogy elfogyaszthassam veletek.
Mert nem eszem belıle addig, amíg be nem teljesedik minden az Isten
országában.
Veszi a kenyeret
Atyám! Hála Neked ezért a vacsoráért!
Megtöri
Vegyétek, és egyétek! Ez az én testem, amely tiértetek adatik: ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre. Szétosztja
Veszi a poharat
Igyatok ebbıl mindnyájan, ez a pohár az új szövetség az én véremben,
amely tiértetek ontatik ki.
Továbbadja
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ÚJ ÉNEK 115. – Kenyered és borod… (1, 4. 5. versszak)
1. Kenyered és borod táplál engem,
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Refr.
Maradj velünk, úgy kérünk Jézus,
Maradj velünk, tiéd leszek, néked élek már.
2. A te tested éltessen bennünket
S adjon nekünk lelki kenyeret!
Refr.
2. A te véred által menekül meg
Földünk népe minden bőn alól.
Refr.
Jézus Gyuri

Péter Julcsi
Jézus Gyuri

Péter Julcsi
Jézus Gyuri
Tanítványok

Júdás Pálinka
Jézus Gyuri

Nem is gondoljátok, milyen közel az az óra, amikor el kell hagynom
benneteket. Mert az Emberfiát emberek kezébe adják, meggyalázzák és
megölik.
Uram, ha te elmész, én biztos veled tartok, a börtönbe, még akár a
halálba is.
Péter, Péter! A Sátán már kikért titeket, hogy megrostáljon, mind a
búzát, de én könyörögtem érted. Még ma éjjel, mielıtt a kakas
megszólal, háromszor tagadsz meg engem.
Soha, Uram! Ez nem történhet meg, ígérem! Egészen a tied vagyok, és
a tied is maradok örökre.
Most fogadkoztok, de egyikıtök elárul engem.
Ki az?
Ki tehetne ilyet veled, Uram?
Én biztos nem!
Én sem!
Én sem!
Én vagyok az?
Te mondtad!
Júdásnak adja – a többiek elhúzódnak tıle, összesúgnak – Júdás feláll,
körbenéz, hátratolják
Jöjjetek, menjünk ki az Olajfák-hegyére, és imádkozzatok velem, hogy
kísértésbe ne essetek! Mert a lélek ugyan kész, de a test erıtelen.
Tanítványok éneke – Jézus áldva áldunk
Tanítványok az utolsó refrén alatt elkezdenek kimenni
Jézus+toló ember marad, többiek ki
1. Jézus áldva áldunk
S magasztaljuk neved.
Hisszük, hogy te vagy az Isten fia,
S szavad szín igaz.
Refr.
Kérünk, hogy ne menj el,
Kérünk, hogy maradj még,
Nélküled gyengék vagyunk.
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Mester, ne menj el,
Mester maradj még,
Taníts igazságodra.
2. Amíg nem ismertelek,
Sötét volt az életem,
De te rám találtál, s elhívtál,
S megtisztultam teljesen.
Refr. 2x

9. JÉZUS FİPAPI IMADSÁGA – Aláfestı zene
Jézus Gyuri Atyám, eljött az óra. Segíts, hogy bevégezhessem azt a munkát, amelyet rám
bíztál! Minden lehetséges neked: Vedd el tılem ezt a poharat, mindazáltal ne
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te!. hatásszünet
Íme, közel van, aki elárul engem.

10. ELFOGATÁS
Júdás Pálinka
Júdás Pálinka
Jézus Gyuri

Akit megcsókolok.
Üdvözlégy, Mester!
Megcsókolja Jézust
Barátom, hát ezért jöttél?
Tömeghez
Ez a ti órátok, a sötétség órája. Tegyétek azt, amiért elküldtek titeket!
Kimennek, Jézusra a köpeny (gyorsan!!!)

11. EMMAUS Jézussal együtt a 2 emmausi be
Tanítvány 1 Orsi
Tanítvány 2 Balázs
Tanítvány 1 Orsi
Tanítvány 2 Balázs

És mi elfutottunk. Nem álltunk mellé. Féltünk, hogy minket is elfognak.
Pedig semmi rosszat nem tett!
Elhurcolták és a fıpap házába vitték.
Egyedül Péter mert utána lopózni a ház udvaráig.

12. A FİPAP UDVARA
Péter és a szolgák elıjönnek
Szolga 1 Anna
Szolga 2 Eszter
Szolga 3 Szandy
Szolga 2 Eszter
Szolga 1 Anna
Péter Julcsi
Szolga 3 Szandy
Péter Julcsi
Szolga 1 Anna
Péter Julcsi
Szolga 3 Szandy

No lám, hát elfogták a názáretit.
Szegény ember, mi vár most rá?
Én nem is bánom! İt is csak utolérte a sorsa!
Hogy beszélhetsz így, nem is ismered ıt! Én ott voltam, amikor
bevonult a városba.
De nézzétek csak! Ez az ember nem vele volt?
Én, dehogy! Hogy gondolhatsz rólam ilyet?
De igen, te is közülük való vagy!
Ember, nem is ismerem ıt!
Pedig én láttalak! Mellette voltál, amikor bejöttetek a városba!
Nincs igazad! Nem voltam ott, sohasem láttam ıt!
A kakas megszólal, Péter összeroskad
Nézzétek, itt hozzák!
Jézus ránéz Péterre, többiek ki
Péter éneke Dobó Dani a háttérbıl énekli, közben állókép
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13. A NAGY KIHALLGATÁS
oldalról elıhozzák Jézust; fıpapok középen; Pilátus azon az oldalon,
ahol a szószék van
Fıpap 1 Zsuzsi
Fıpap 2 Dani
Fıpap 1 Zsuzsi

Jézus Gyuri

Fıpap 2 Dani
Fıpap 1 Zsuzsi

Pilátus Szabolcs
Jézus Gyuri
Fıpap 1 Zsuzsi
Jézus Gyuri
Fıpap 1 Zsuzsi
Fıpap 2 Dani
Fıpap 1 Zsuzsi
Pilátus Szabolcs
Jézus Gyuri

Végre a kezünkben vagy, Jézus! Mégis csak sikerült elfognunk téged!
Most bebizonyíthatod, ki is vagy te valójában!
Azt mondod magadról, hogy te vagy az Isten felkentje? Krisztusnak
hiszed magad? Mondd meg nyíltan! hatásszünet Válaszolj hát, te vagy
a Messiás?
Ha megmondom nektek, nem hiszitek. Ha én kérdezlek titeket, nem
feleltek. De mostantól fogva ott ül az Emberfia Istennek jobbján.
Erre a fıpapok felbıszülnek
Hallhattad, Pilátus, kegyes helytartónk, mit merészel ez az ember!
Istenkáromló!
Azt hiszi magáról, hogy ı a felkent király, akirıl a próféták
jövendöltek. Ez a király? Nevetséges! A mi királyunk sokkal
hatalmasabb!
Te vagy a zsidók királya?
Te mondod!
A fıpapok felhördülnek
Felelj, az vagy, az Isten Fia?
Ti mondjátok, hogy az vagyok.
Óriási felhördülés
Látod, Uram, Istennek hiszi magát!
Félrevezeti a népet és lázítja a császár ellen!
Te, aki a császár barátja vagy, tőröd ezt a felforgatót?
Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Beszélj! Mentsd magad!
csend

16. AZ ÍTÉLET
Pilátus a szószékre – Aláfestı zene, fıpapok oldalra az embereikért,
tömeg be, Jézus középre
Pilátus Szabolcs
Jézus Gyuri
Pilátus Szabolcs

Tömeg
Pilátus Szabolcs
Tömeg
Pilátus Szabolcs
Tömeg
Pilátus Szabolcs

Mégis király vagy te?
Én azért születtem, és jöttem a világba, hogy az igazságról tegyek
bizonyságot.
Mi az igazság?
Tömeg felé fordul
Zsidó férfiak! Elém hoztátok ezt az embert, ezt a Názáreti Jézust. Azzal
vádoljátok, hogy félrevezeti a népeteket. De én nem találok benne
semmi bőnt! Megfenyítem hát és elbocsátom! Amúgy is ilyenkor, ezen
az ünnepen el kell engednem egy foglyot, akit ti kívántok. Akarjátok-e,
hogy szabadon bocsássam Jézust, a zsidók királyát?
Nem akarjuk! Nem! Inkább Barabbást! Barabbást engedd el!
Barabbást? A lázadó rablógyilkost? És mi legyen Jézussal?
Feszítsd meg! Feszítsd meg!
De hát mi rosszat tett?
Feszítsd meg!
Tegyetek vele azt, amit csak akartok! Ha a ti törvényetek szerint bőnös,
akkor feszítsétek meg érte! De én ártatlan vagyok! Mosom kezeimet!
Vigyétek!
A tömeg egymást lökdösve ki-Aláfestı zene
Jézusra köpeny (gyorsan!!!)
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17. EMMAUS
Tanítvány 1 Orsi

Látod, idegen, így árulta el ıt az ı népe, ugyanaz a nép, amely
korábban dicsıítette.
Tanítvány 2 Balázs És mi tehetetlenek voltunk. Engedtük, hogy meggyalázzák,
töviskoszorút tegyenek rá, megverjék, leköpdössék és kigúnyolják.
Aztán pedig elvitték, hogy keresztre feszítsék.

18. GOLGOTA - Aláfestı zene
Jézus – keresztvitel– keresztre feszítik ıt és a két latrot, I.N.R.I. tábla
felrakása
Jézus Gyuri
Lator 1 Brigi
Lator 2 Kati

Jézus Gyuri

Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg magad, és minket is!
Hallgass! Nem félsz Istentıl? Mi jogosan szenvedünk
gonoszságainkért. De ı! İ ártatlan!
Jézushoz
Jézus! Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba!
Barátom! Ne félj! Még ma velem leszel a paradicsomban.
szünetekkel
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Atyám, a Te kezedbe teszem le lelkemet!
Elvégeztetett! - DÖRGÉS
Leszedik Jézust a keresztrıl - Aláfestı zene (zene marad, amikor a
tanítványok haza érnek, elhalkul) Jézus félre, rá a köpeny

Katona Benı

Valóban Isten Fia volt!

19.EMMAUS
Tanítvány 1 Orsi
Hát így történt, idegen. Így halt meg a mi Mesterünk.
Tanítvány 2 Balázs Mi pedig, a tanítványai szétszéledtünk. Ki a halászhálókhoz ment
vissza, ki pedig elmenekült. Mi is elbújunk a házunkba, itt Emmausban,
nehogy minket is elfogjanak.
Tanítvány 1 Orsi
De immár meg is érkeztünk a lakásunkhoz. Késı van már. Ne menj
tovább a te utadon, hanem térj be hozzánk! Légy a vendégünk, és
vacsorázz meg velünk!
Megterítenek. Letelepszenek az asztalhoz.
Tanítvány 2 Balázs Most már ismered a történteket. İ elhagyott bennünket, mi pedig éljük
tovább régi életünket.
Jézus Gyuri
Ó, ti vakok! Hát nem pont ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak? Nem
ezt olvashatjátok az írásokban Mózestıl a prófétákig? Az Emberfiának
meg kellett halnia, hogy ti élhessetek! Bizony, bizony, mondom néktek:
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de
ha meghal, sokszoros termést hoz.
Megtöri a kenyeret
Vegyétek ezt a kenyeret, és emlékezzetek arról, amit mondott róla a ti
Uratok!
Jézusról le a köpeny, el, tanítványok rádöbbennek, hogy ki ı
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Tanítvány 2 Balázs Hisz… hisz… İ volt! Hát nem hevült-e a szívünk, amikor itt volt
köztünk?
Utána indul, majd megtorpan
Tanítvány 1 Orsi
Mester! Valóban így kellett történnie! kimennek, Szabolcs odatol egy
üres kerekesszéket a kereszt alá
(Kis hatásszünet, mindenki vissza, lehetıleg jelmez nélkül, vagy az ének
onnan, ahol áll a többség)
Záró ének: Új Ének 84 Glória száll
Glória száll a Golgotán,
Jézus, ki meghalt, ı a nagy király.
Föltámadott harmadnapon,
Jézus, ki meghalt, többé nem halott.
Vesztes halál, nincs fullánkja már,
Jézusban bízom, élet vár reám.

PÁROK:
Gyuri – Lilla
Balázs – Orsi
Pálinka – Benı
Julcsi – Anna
Brigi – Zsuzsi
Kati – Dani
Eszter – Szandy
Szereposztás:
Jézus
Tanítvány 1
Tanítvány 2
Júdás
Péter
Fıpap 1
Fıpap 2
Pilátus
Szolga 1
Szolga 2
Szolga 3
Katona
Lator 1
Lator 2
Próféta 1
Próféta 2
Hozsannázók

Gyuri
Orsi
Balázs
Pálinka
Julcsi
Zsuzsi
Dani
Szabolcs
Anna
Eszter
Szandy
Benı
Brigi
Kati
Szabolcs
Benı
Szandy, Brigi
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