Mozgássérült Passió 2010
1. Bevezetı zene
2. Barabás
Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl
Barabás Laci:

Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették!
İt, aki semmi rosszat nem tett. Csodákat tett, egyeseket meggyógyított,
másokat a halálból is visszahozott. Tanítványai mesterként tekintettek rá.
İ nem vetette meg a szegényeket. Kenyeret és halat adott az éhezı
tömegnek ott, a Genezáreti tó partján. De ki is volt İ valójában? A
próféták ezt jövendölték felıle:
Hátra kitolják

3. Próféciák
Hangosan, érthetıen a templom két sarkából
Próféta 1Benı:

Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nı áldott állapotban
van, és fiút fog szülni, és Imménuelnek fogják nevezni.

Próféta 2 Kriszti: Örvendj nagyon Sion leánya! Ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod
érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül,
szamárcsikó hátán.

4. Bevonulás

Tanítvány 1 Mesi: Áldott a Király, aki az Úr nevében jön!
Tanítvány 2 Ria:

Hozsánna a Dávid fiának!

ÉNEK Nagy Király
Nagy király, Fenséges Úr, Király, Isten Fia, tied minden magasztalás!
Szent sereg elıtted hajt fejet, hozsannát zeng: Te vagy a Szent, téged imád.
Nincs más név! Te vagy az üdv, az Élet, Jézus.
Megtartónk, Szabadítónk, Csak te vagy a Fény!
Nagy Király! Imádunk nagy Király! Hatalom, üdv, áldás, erı, minden Tiéd!
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5. Jeruzsálem siratása ZENE
Jézus elıre a padok közé
Jézus Gyuri:

Óh, Jeruzsálem! Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre
vezetı utat! De most már el van rejtve szemeid elıl. Mert jönnek majd
rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és
mindenfelıl szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned
laknak, és nem hagynak benned követ, kövön, mert nem ismerted fel
meglátogatásod idejét.

Jézus vissza a tanítványok körébe.

Jézus Gyuri:

Jöjjetek, fogyasszuk el együtt a húsvéti vacsorát!

ÉNEK Tanítványok egyik éneke
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.
Mester, ne menj el,
Mester, maradj még,
Taníts az igazságra.
Amíg nem ismertelek,
Sötét volt az életem,
De te rám találtál, s elhívtál,
S megtisztultam teljesen.
Refr. 2x
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6.

Júdás árulása

Júdás Balázs:

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!

Kajafás Orsi:

Ki vagy és mit akarsz ember? Ha koldulni jöttél, jobb ha bele sem
kezdesz a mondókádba!

Júdás Balázs:

Júdás Iskariótes vagyok. Egy a Názárerti tanítványai közül.

Fıpap Zizi:

Elég! Semmi dolgunk sem veled, sem a te Mestereddel!

Fıpap2 Szabolcs: Mi Isten emberei vagyunk. Mi vagyunk a törvény és a rend.
Júdás Balázs:

Hallgassatok meg! Nem ezért jöttem, mint ahogyan azt gondoljátok!

Kajafás Orsi:

Mi újat tudnál mondani nekünk?

Júdás Balázs:

Tudom, hogy törvény elé akarjátok állítani Jézust. Én magam sem tudom,
ki is ı valójában. Ti kideríthetnétek, hogy valóban İ-e a Messiás!

Fıpap Zizi:

Mit akarsz ezzel mondani Júdás? Csak nem segítenél nekünk? Miért
tennél ilyent?

Júdás Balázs:

Tudom, hogy miért teszem, de az nem rátok tartozik. Megmutathatom
nektek azt a helyet, ahol elfoghatjátok ıt.

fıpapok egymás között

Fıpap2 Szabolcs: Nekem tetszik ez az ember!
Fıpap Zizi:

Végre jött valaki, aki segít megszabadulni ettıl a prófétától!
Ismét Júdásnak

Kajafás Orsi:

Legyen Júdás! Megegyeztünk! Jutalmad 30 ezüst lesz, ha valóban a
kezünkbe adod ıt!

Júdás Balázs:

Még ma éjjel a kezetekbe adom Jézus!
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7. Utolsó vacsora
ÉNEK Térj be vendég hozzánk
Térj be, vendég hozzám,
fogadd el a hajlékomat tılem.
Térj be, Jézus hozzám,
hisz te hozod az üdvösséget nékem.
Refr.
Építsd fel a templomot,
szívemben még üres vagyok.
Égtıl fogva kegyelmedért áhítozom!
Térj be, vendég hozzám,
életemben ülj az asztalfıre.
Térj be, Jézus, hozzám,
Békességed add, hogy újra éljek!
Refr.
Jézus Gyuri:

Várva vártam arra, hogy szenvedésem elıtt megegyem veletek ezt a
húsvéti vacsorát. Mert mondom néktek nem eszem belıle többé, amíg
csak be nem teljesedig ez az Isten országában.
Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt
cselekedjétek, az én emlékezetemre!
Igyatok ebbıl mindnyájan! E pohár, az Új szövetség, az én vérem által,
amely tiértetek ontatik ki, bőnök bocsánatára.

ÉNEK Kenyered és borod
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.

A te véred által menekül meg
Földünk népe minden bőn alól.
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Jézus Gyuri:

Nem is gondoljátok, milyen közel az az óra, amikor el kell hagynom
benneteket, Mert az Emberfiát emberek kezébe adják, meggyalázzák és
megölik, de harmadnapon fel kell támadnia.

Péter Eszter:

Uram, ha te elmész, én biztosan veled tartok, a börtönbe, még akár a
halálba is.

Jézus Gyuri:

Péter, Péter! A Sátán már kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát,
de én könyörögtem érted. De még ma, mielıtt a kakas megszólal,
háromszor tagadsz meg engem.

Péter Eszter:

Soha, Uram! Ez nem történhet meg, ígérem! Egészen a tiéd vagyok, és a
tied is maradok örökre!

Jézus Gyuri:

Most fogadkoztok, de egyikıtök elárul engem!

Tanítványok:

Ki az? Csak nem én? Én biztos nem! Én sem!

Júdás Balázs:

Én vagyok az?

Jézus Gyuri:

Te mondtad!
Jöjjetek, menjünk ki az Olajfák hegyére és imádkozzatok velem, hogy
kísértésbe ne essetek!

ÉNEK Eljönnél-e vélem?
Eljönnél e vélem, én ha hívlak és nem más?
Indulnál, ha ismeretlen tájak várnak rád?
Dicsérnéd az én nevem? Hirdetnéd szeretetem?
Ápolnád e életem magadban és bennem?
Vakot látni hívnál, én ha hívlak és nem más?
Kinyitnád-e börtönök nehéz vasajtaját?
Od’adnád kenyered? Kötöznél sebeket?
Küldetésed ez legyen magadban és bennem!
Uram, hangod hallom, mert te hívsz most és nem és.
Feléd hadd forduljak, hadd kövesselek immár!
Veled én oda megyek, hova lábnyomod vezet.
Növekedni benned így fogok, s te énbennem!
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8. Gecsemáné

Jézus és a tanítványok jönnek, Jézus már menet közben beszél

Jézus Gyuri:

Péter, Jakab, János! Jöjjetek velem!
Maradjatok itt és virrasszatok, imádkozzatok velem, mert a lélek ugyan
kész, de a test erıtelen!

Jézus elıbbre megy a padok közé

Atyám! Eljött az óra! Dicsıítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is
megdicsıíthessen téged! Kijelentettem a Te nevedet az embereknek,
akiket nekem adtál a világból. Én ıértük könyörgök. Szent Atyám, tartsd
meg ıket a te neved által, hogy egyek legyenek, mint mi. Nem azt kérem,
hogy vedd ki ıket a világból, hanem hogy ırizd meg ıket a gonosztól.
Szenteld meg ıket igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem
elküldtél a világba, én is elküldtem ıket a világba, hogy ık is
megszentelıdjenek az i gazsággal. Atyám, azt akarom, hogy akiket
nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássak azt
a dicsıséget, amelyet nekem adtál. És most Atyám, erısíts meg engem.
Én azt szeretném, hogy távozzék el tılem ez a pohár, mindazonáltal ne
úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.

Jézus vissza a tanítványokhoz

Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.
Ébredjetek menjünk, íme közel az, aki elárul engem.

6

9.

Árulás

balról jönnek sorban: Júdás, Fıpapok, (Katona)
Júdás Balázs:

Akit megcsókolok!
Üdvözlégy mester!

Jézus Gyuri:

Barátom, hát ezért jöttél?
Ez a Ti órátok, és a sötétség hatalmának ideje!

Kajafás Orsi:

Vigyétek!

10.

Júdás II.

Júdás Balázs:

Nem ezt akartam, nem!

Kajafás Orsi:

Mi közünk hozzá?

Júdás Balázs:

Mit tettem?

Fıpap Zizi:

A te dolgod!

Júdás Balázs:

Itt a pénzetek, a lelkemnek ez túl nagy teher.

Kajafás Orsi:

Nem tehetjük a templom kincséhez, mert vérdíj. Vásároljuk meg belıle a
fazekas mezıt, az idegenek számára, temetkezési helyül.

10.
Barabás Laci:

Barabás II.

És akkor mindenki magára hagyta. Mindenki kivé egyet. Csak Péter mert
utána lopózni. Jézust pedig a fıpap házába vitték.

11.

A fıpap udvara

Szolga1 Mesi:

No lám, hát elfogták a názáretit!

Szolga2 Ria:

Szegény ember, mi vár most rá!

Szolga3 Ági:

Én nem is bánom, ıt is csak utolérte a sora!
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Szolga4 Kriszti:

Hogy beszélhetsz így, hiszen nem is ismered ıt! Én ott voltam, amikor
bevonult a városba!

Szolga1Mesi:

De nézzétek csak! Ez az ember nem vele volt?

Péter Eszter:

Én, dehogy! Hogy gondolhatsz rólam ilyet?

Szolga3 Ági:

De igen, te is közülük való vagy!

Péter Eszter:

Ember, nem is ismerem İt!

Szolga2 Ria:

Pedig én láttalak, amikor bevonultatok a városba!

Péter Eszter:

Soha sem láttam ıt!

12.

Kihallgatás

Kajafás Orsi:

Végre a kezünkben vagy Jézus! Mégiscsak sikerült elfognunk téged!

Fıpap Zizi:

Most bebizonyíthatod, ki is vagy te valójában!

Fıpap2 Szabolcs: Azt mondod magadról, hogy te vagy az Isten felkentje? Krisztusnak
hiszed magad, mond meg nyíltan?
Fıpap Zizi:

Válaszolj hát, te vagy a Messiás?

Jézus Gyuri:

Ha megmondom nektek nem hiszitek, ha én kérdezlek, nem feleltek. De
mostantól fogva ott ül az emberfia Istennek jobbján, és eljön az ég
felhıin.

Kajafás Orsi:

Istent káromolta!

Fıpap2 Szabolcs: Mi szükségünk van még tanukra! Mit gondoltok?
Fıpapok:

Méltó a halálra!

Kajafás Orsi:

Vigyük Pilátus elé! İ majd kimondja rá a halálos ítéletet.
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13.

Pilátus I:

Kajafás Orsi:

Ave, Poncius Pilátus!

Pilátus Ervin:

Békesség néktek is! Mit akartok?

Kajafás Orsi:

Itt van Jézus, és azt szeretnénk, hogy ítéld el.

Pilátus Ervin:

Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?

Fıpap1 Zizi:

Ha nem volna gonosztevı, nem adtuk volna át neked!

Pilátus Ervin:

Ítéljétek el a ti törvényeitek szerint!

Fıpap2 Szabolcs: Hisz tudod! Nekünk senkit sincs jogunk megölni.
Pilátus Ervin:

Te vagy a zsidók királya?

Jézus Gyuri:

Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?

Pilátus Ervin:

Hát zsidó vagyok én? A te néped és a fıpapok adtak át nekem. Mit tettél?

Jézus Gyuri:

Az én országom nem e világból való. Ha az én országom e világból való
volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a
zsidóknak, de az én országom nem e világból való.

Pilátus Ervin:

Akkor mégis csak király vagy te.

Jézus Gyuri:

Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a
világba, hogy az igazságról tegyek tanúbizonyságot. Mindenki, aki az
igazságból való, hallgat az én szavamra.

Pilátus Ervin:

Mi az igazság?
Semmi bőnt nem találok ebben az ember, megfenyítem hát, és
elbocsátom! Vigyétek!

14.

Korbácsolás

Eldugott helyen, övek csattognak, gúnyos hang
Katonák:

Üdvözlégy zsidók király! Itt a koronád! Tövises ugyan, de megteszi! Itt a
palástod, szakadt ugyan, de megteszi! Mutasd meg hatalmad! Hol a
sereged nagy király? Üdvözlégy! Zsidók királya!
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15.

Pilátus Ervin:

Ítélet

Íme, az ember!
Zsidó férfiak! Elém hoztátok ezt az embert azzal, hogy a népet
félrevezeti. Íme én megvizsgáltam, és nem találtam benne egyet sem,
azok közül a bőnök közül, amikkel vádoljátok!
Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak valakit a páska ünnepén!
Akarjátok, hogy szabadon bocsássam Jézust, a zsidók királyát?

Fıpap1 Zizi:

Ne, ıt semmiképp!

Fıpap2 Szabolcs: Ne ıt kérjétek, hanem Barabást, a testvéreteket!
Tömeg:

Barabást!Barabást!

Pilátus Ervin:

És mi legyen Jézussal?

Tömeg:

Feszítsd meg! Feszítsd meg!

Pilátus Ervin:

A ti királyotokat? A ti királyotokat feszítsem meg?

Kajafás Orsi:

Nem királyunk van! Hanem császárunk!

Pilátus Ervin:

Íme, én ártatlan vagyok ezen igaz ember vérétıl! Mosom kezeimet!

Barabást, a lázadó rablógyilkost, engedjétek szabadon. Jézust, a zsidók
királyát pedig, feszítsétek meg! Vigyétek!

16.

Barabás Laci:

Barabás III.

És engem szabadon engedtek. İt pedig elvitték, hogy keresztre feszítsék.
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17.

Golgolta

Lator1Beus:

Ha te vagy a Krisztus, mentsd meg magad, és minket is!

Lator2 Kriszti:

Nem félsz Istentıl? Mi ugyan jogosan szenvedünk gonoszságaink miatt,
de ı semmi rosszat nem tett! Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz
királyságodban!

Jézus Gyuri:

Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban!
Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem! Atyám a te kezedbe
teszem lelkemet, elvégeztetett.
Jézus le a keresztrıl

18.

Vége

Szereplık visszaszivárognak a levezetı zene alatt
üres szék a kereszt alá
Jézus Gyuri:

Bízzatok! Ne féljetek! Veletek leszek minden napon a világ végezetéig!

ÉNEK Tégy eggyé urunk
Tégy eggyé Urunk! Tégy eggyé Urunk!
Hogy meglássa a világ, hogy eljöttél, tégy eggyé Urunk!
Ó, mily szép, mily gyönyörőséges,
A testvérekkel egységben lenni!
Az Úr áldása bıven ömlik ránk mint,
Túlcsorduló olaj.

Toló-párok:
Nóri – Gyuri
Ervin – Balázs
Kriszti – Ria
Zizi – Orsi
Benı – Laci
Szabolcs – Béla
Ági – Mesi
Beus – Eszter
+ technikus: Andris
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