Passió 2018
Szereplők:
Jézus: Attila

János: Timi

angyal: Áron

Szolga1: Viola

Főpap1: Merci

Szolga2: Levi

Főpap2: Beni

Szolga3: Dorka

Főpap3: Slezi

Lator: Laci

Péter: Szabi

Lator2: Mesi

Júdás: Zoli

Katonák: Levi, Viola, Zoli

Pilátus: Fecó

Bevezető
Főpap1: Kéne már kezdeni valamit ezzel a Názáretivel. Teljesen ellenünk fordítja az
embereket. Mindenki, aki csak meghallja azonnal követi, főleg ez a 12 mindenhová utána
megy.
Háttérben: Jézus: Aki bűntelen közületek az vesse rá az első követ. Menj meg lesznek
bocsájtva a Te bűneid!

Főpap1: Kinek képzeli magát, hogy bűnöket bocsát meg?!
Főpap2: Állítólag, amikor János megkeresztelte a Jordánál, akkor megnyílt az ég és leszállt
rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam,
te benned gyönyörködöm.
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Főpap3: Ilyen istenes mesét! S egyre többen elhiszik, hogy ez képes csodákat tenni. Ráadásul
a törvényt is teljesen semmibe veszi. Parázna nőkkel, vámszedőkkel beszélget, ez egyáltalán
nem illik bele abba, amit mond.
Főpap2: Nézd most is hogyan ünnepli a nép. Valamit tennünk kell, nem ülhetünk ölbe tett
kézzel!
lemennek a színről

Közben - Bevonulás
Tömeg: Áldott a Király, aki az Úr nevében jön. Hozsanna a Dávid Fiának! Hozsanna a
magasságban!
Zene: Csak itt énekelnénk

A templom udvarában
Zene: Outlander Season 3 Ost ~ The Bakra 1:16-2:14 (Kb. amikor megjelenik Júdás)
https://www.youtube.com/watch?v=1xSg73TF_5M&t=137s
Padból:
Főpap3: Már több napja bent szónokol a templomban, a nép pedig egyre csak álmélkodik,
hogy milyen nagyszerű tanító. Kiűzte az árúsokat a templomból arra hivatkozva: „Az én
házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek.”
Főpap1: Majd nevetségessé tett minket is, amikor hatalmáról kérdeztük. Mégis ki küldte őt?
Főpap2: Hogyan állítsuk le úgy, hogy ránk nézve ne jelentsen veszélyt?
Főpap3: Annyi biztos, hogy Jézusnak meg kell halnia, mint őelőtte Jánosnak, aki a
keresztséget művelte. Már csak a megfelelő alkalom hiányzik, hogy elkaphassuk távol a
tömegtől.
Közben Jézus és a tanítványok kijönnek a templomból, Júdás azonban leválik tőlük.
Júdás: Mi lesz ebből? Mi lesz ebből?
Zene: The Bakra 1:09-től
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Főpap1: Nézd, ez nem egy a tanítványai közül?
Júdás: Látom felismertetek, igen Júdás vagyok.
Főpap2: S mond mit akarsz tőlünk Júdás?
Júdás: Én talán tudok segíteni nektek?
Főpap3: Tessék, te mégis miben?
Júdás: Szerintem nem Jézus a megígért Messiás és tudom, hogy törvény elé akarjátok
állítani.
Főpap1: Nocsak, már nem tekinted őt Mesterednek? Mi okozta ezt a változást?
Júdás: Ha valóban ő a Messiás, akkor mutassa meg a hatalmát. Nem jól mondom? És mit
adnátok cserébe a szolgálataimért?
Főpap2: (főpapokhoz fordulva) Szerintetek bízhatunk benne?
Főpap1: Megegyezhetünk vele eléggé elszántnak tűnik.
Főpap3: Itt van 30 ezüst, aztán keresd meg a módját, hogy mikor fogjuk el.
Odaadják a pénzt Júdásnak és lemennek.

Utolsó vacsora
János: Menjünk Péter és készítsük el az ételt úgy, ahogyan a Mester mondta.

Fenn a szószéken mondják.
Főpap1: Ott van elől a tanítványaival.
Főpap2: Vajon miért mennek be abba a házban?
Főpap3: Nézzük meg közelebbről csak meg ne lássanak. Júdás is velük van.
Ének: 190 – Te vagy az út
Bejönnek a többiek is és letelepednek.
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Jézus: Vegyétek, egyétek ez az én testem, amely ti értetek adatik!
Igyatok ebből a pohárból mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért
kiontatik a bűnök bocsánatára. De mostantól fogva nem eszem ebből a tálból és nem iszom
többé a szőlő terméséből mindaddig, amíg el nem jő az Isten országa.
Jézus: Bizony mondom nektek, hogy közületek egy elárul engem.
Péter: Talán én?
János: Talán én vagyok az Mester?
Jakab: Ugye nem én vagyok az?
Jézus: Aki velem együtt mártja a kezét a tálba, az árul el engem. Az Emberfia elmegy ugyan,
amint meg van írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja.
Júdás: Talán csak nem én vagyok az Uram?
Jézus: Te mondtad.
Júdás elmegy.

Főpap2: Megint miről beszélhetett? Mit akarhatott ezzel a pohár és kenyér dologgal?
Főpap1: Tudja, hogy elárulják most ez a legfontosabb. A tanács már csak ránk vár, hogy
eléjük vigyük Jézust. Induljunk, kövessük Júdást.

úrvacsorai jelenet végén
János: Menjünk az olajfák hegyére.

Zene:

Olajfák hegyén:
Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: megverem a pásztort és
elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előtettek megyek Galileában.
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Péter: Mester, ha mindenki más meg is botránkozik én soha nem botránkozom meg tebenned.
Az életem adom érted.
Jézus: Bizony mondom neked, mielőtt a kakas megszólal háromszor tagadsz meg engem.
(a többi tanítvány felé fordulva) Maradjatok itt és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.
Zene: Olajfás
Jézus egyedül imádkozik, közben a tanítványok elalszanak.
Jézus: Szomorú az én lelkem mindhalálig. Atyám, ha lehetséges távozzék el tőlem ez a pohár,
mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom hanem, amint te.
Visszajön a tanítványokhoz.
Jézus: Hát egy órát sem voltatok képesek velem virrasztani. Ébredjetek, mert íme közel van
az, aki elárul engem.
Júdás: Üdvözlégy Mester!
Jézus: Hát ezért jöttél.
Jézust elviszik a katonák, a tanítványok pedig elfutnak.
(Itt még be lehetne tenni ahogy Júdás visszaadja a pénzt a főpapoknak.)

Jézus a nagytanács előtt
Zene:
Főpap2: Azt mondta: le tudom rombolni a templomot és három nap alatt felépítem.
Főpap1: Semmit nem felelsz arra, amit ez ellened vall. Az élő Istenre kényszerítelek, mond
meg nekünk, hogy te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia.
Jézus: Te mondtad.
Főpap3: Hallottátok, Isten Fiának nevezte magát. Mi szükségünk van még tanúkra?
Tömeg: Keresztre vele! Méltó a halálra!
Főpap1: Vigyük Pilátus elé.
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Péter tagadása
Zene:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

Us5gOWRqA&index=24&list=PLRD7S7ePKWX3K_6T1ehv9IIDEQhXq5AA3
Szolga1: Ez is a Názáreti Jézussal volt.
Péter: Asszony, nem ismerem őt!
Szolga2: Te is közülük való vagy!
Péter: Ember, nem vagyok!
Szolga3: De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való.
Péter: Nem, nem tudom miről beszélsz.
Péter sírva fakad és elfut. Lemegyünk a padokba.

Jézus Pilátus előtt
Zene: Pilátus előtt

Pilátus: Mivel vádolják ezt az embert?
Főpap2: Ha nem volna gonosztevő nem adtunk volna át neked.
Pilátus: Akkor vegyétek el ti és ítéljétek el a ti törvényeitek szerint.
Főpap3: De hát nekünk senkit sincs jogunk megölni.
Pilátus: Miért akarjátok megölni?
Főpap1: Megállapítottuk, hogy félre vezeti a népet, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak
és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király.
Pilátus: Te vagy a zsidók királya?
Jézus: Te mondod.
Pilátus: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. Megfenyítem tehát és elbocsátom.
Vigyétek!
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A katonák hátra viszik Jézust megkorbácsolni. Tövis koszorút tesznek a fejére és bíborszínű
köpenyt adnak rá.
Pilátus: Íme, az ember! Én megvizsgáltam és egyetlen bűnt sem találtam benne!(azok közül
melyekkel vádoljátok.)
Szokás nálatok egy foglyot szabadon bocsátani a páska ünnepén,ugye? Kit bocsássak
szabadon? Barabbást a rablógyilkost, vagy Jézust, a zsidók királyát?
Tömeg: Barabbást! Barabbást!
Pilátus: És mi legyen Jézussal?
Tömeg: Feszítsd meg! Keresztre vele!
Pilátus: A ti királyotokat feszítsem meg?
Nép: Nekünk nem királyunk van, hanem császárunk.
Pilátus: Íme, mosom kezeimet, én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől.
Vigyétek!
Hátra mennek.

Megfeszítés
Jézust keresztre feszítik, közben a kereszt alatt a katonák és a főpapok gúnyolják + a két lator
Katonák és a főpapok: Nem hallod mentsd meg magadat, ha te vagy az Isten Fia.
Jézus: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.
Lator1: (Lacika) Jól mondják ezek. Ha Isten Fia ments meg magadat és minket is.
Lator2: (Mesi) Nem féled az Istent? Mi jogosan vagyunk ezen ítélet alatt tetteink miatt ő
viszont bűntelen. Emlékezzél meg rólam Jézus, amikor eljössz a te királyságodba.
Jézus: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.
Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem. Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet.
Elvégeztetett.
Ének: Nem vol t fény, amely tovább vezet
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